


CURRÍCULO

Pedro Luiz do Couto Ramos

32 anos, casado e um filho 

Graduado em Administração de Empresas – Una

MBA Gestão Estratégica de Negócios – Una

Formação em Coaching – Concretize Coaching



Por que eu
faço o que
eu faço



O que você espera 
deste treinamento? 

O que precisa 
acontecer para 

valer a pena este 
encontro?



Vida com um propósito

Nascemos com o objetivo de realizar 

uma missão grandiosa, cada um detém 

um potencial específico para o 

cumprimento de um propósito.



“Os dois dias mais importantes da sua vida são: o 

dia em que você nasceu, e o dia em que você 

descobre o porquê”. Mark Twain



O que é o propósito?
Uma ideia que é o centro de todas 

as outras ideias da sua vida.



Missão e Visão

Missão: a razão de existir, e o porquê eu faço o que faço todos os dias.

Visão: para onde eu vou, onde quero chegar, onde estarei daqui a 5, 10 ou 20 anos. 



Viver de fato
Estamos preocupados com a reputação e por 

isso não vivemos o que achamos que vale a 

pena viver, mas vivemos como o sistema, 

mundo e as pessoas determinam que vale a 

pena viver.

Onde você 
quer estar?

Com quem
eu quero

estar?

Como eu 
quero estar?



O problema



Realidade

O problema não está no mercado, no 

plano econômico, nas informações e etc. 

O problema está na mente (mindset) e 

no comportamento dos profissionais do 

mercado.



Qual é a principal ferramenta do 

corretor de imóveis?

Ele mesmo! Só é possível alcançar 
resultados expressivos quando a 
principal ferramenta está 



Olhando para dentro

FÍSICO

COMPORTAMENTO EMOÇÕES

MENTALIDADE

Se você não se entende como entenderá os outros?



Emoções precisam ser 
colocas no lugar certo, 

antes que elas nos 
coloquem no lugar errado.

Emoções e Negócios 



Inteligência emocional

O coeficiente intelectual (CI) contribui 

com apenas 20% do nosso êxito na vida, 

os 80% restantes são o resultado da 

inteligência emocional;

Um alto CI não é garantia de sucesso; 

As emoções podem dar a medida da 

inteligência humana;

Daniel Goleman



CONCEITO
1

2

3

4
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Automotivação

Persistência

Controle de impulsos

Regulação do humor

Empatia

Esperança



Emoções bem gerenciadas tem 
a capacidade de gerar 
transformação. Permitir-se 
realizar alguns ajustes o 
colocará muito mais preparado 
para vencer e entender os 
desafios da vida.

Emoções X Resultados



A Venda Emocional



POR ONDE COMEÇAR?

Autoconhecimento (investigação de si mesmo, 

desenvolvimento pessoal, modelagem de 

comportamentos, consciência e autocontrole, gestão 

de emoções e conhecer o potencial.



SER FAZER TER

Antes de tudo 
preciso realmente 

ser e entender 
quem eu sou

Entendendo 
perfeitamente quem 

eu sou e onde eu 
quero chegar, farei a 

coisa certa

Depois de ser e 
fazer os resultados 
serão consequência

O PROCESSO



WEAKNESSES
Fraquezas

-Encara a empresa sozinha
-Não estar apta para atuar na 

área fiscal administrativa

OPPORTUNITIES
Oportunidades

-Sem concorrentes direto no 
momento

-Público que gosta de criar 
comunidade e fazer cursos 

rápidos e workshops

THREATS
Ameaças

-Fácil de ser copiado

STRENGTHS
Forças

-Muita procura do assunto
-Vasto conhecimento 
profissional para atuação 
operacional

ANÁLISE SWOT



Pilares da inteligência Emocional

MOTIVAÇÃO CONTROLE EMPATIA



Crenças: A forma 

que vemos o mundo a 
partir da nossa 

realidade

Valores: Aprendizados 

que geram condições 
internas que regem nossos 
comportamentos. Valores 

determinam 
comportamentos

CRENÇAS E VALORES



Vida de sucesso

4 PILARES 

Profissional Familiar Saúde Social





OBRIGADO!
@pedro_lcramos

Pedro Ramos Coach

(31) 99554-0964

pedroramoscoach@gmail.com


