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A cada ano milhares de formandos ingressam no mercado de trabalho com ótimas 
qualificações. Boas notas, bons cursos e boas formações. Alunos se graduam como os 
melhores de suas turmas e os professores não tem dúvidas quanto o sucesso que os aguarda. 
Mas é isso mesmo que acontece? Boas notas na faculdade é sinônimo de um futuro de sucesso 
garantido? A resposta é não. 
 

Marketing Pessoal e Profissional para melhorar seus resultados 
Após anos de observações e anotações, Acácio Ventura trás a obra Seja o Melhor Você, um 
guia fácil, com dicas e observações simples e objetivas, mas que lhe guiarão por pequenos 
detalhes que fazem toda a diferença para que você se torne uma versão melhor e conquiste 
tudo que almeja em sua vida.  
Seja o Melhor Você possui atividades e sugestões que nos levam a uma introspecção intuitiva a 
respeito dos nossos comportamentos culminando em uma autocrítica natural a respeito de 
onde erramos em nosso cotidiano.  
Um livro compacto que deve ser preenchido e andar conosco no nosso dia a dia como uma 
bíblia do marketing pessoal para que mostremos ao mundo nosso melhor "Eu".  
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Sobre o autor: 
Acácio Ventura – Empresário, Engenheiro, Master Practitioner em 
Programação Neurolinguística, Palestrante na área de 
Desenvolvimento Pessoal com mais de 1.000 palestras por todo o 
Brasil, escritor e amante da literatura. Seu trabalho como palestrante e a observação do 
público que o assistia o levou a muitas indagações sobre comportamentos e após 18 anos de 
notas e análises ele pôde escrever o Seja o Melhor Você, onde demonstra como pequenas 
ações diárias podem trazer grandes resultados. 
Seja o Melhor Você é o terceiro livro do autor. Seu primeiro livro Os Guardiões da Terra - A 
Herança de Altéria é uma obra de Ficção que começa a decifrar alguns enigmas da 
humanidade. Seu segundo livro O Homem que lia pessoas ajuda a entender e decifrar pessoas 
e entender a si mesmo através de uma história intrigante. 
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