
MEGA LANÇAMENTO

VENÇA TODOS OS OBSTÁCULOS, 
CRENÇAS LIMITANTES, ANSIEDADE E 

PARADIGMAS DE AUTO SABOTAGEM QUE 
O IMPEDEM DE USAR MELHOR OS SEUS 

GATILHOS MENTAIS PARA O SUCESSO NA 
CARREIRA E NOS RELACIONAMENTOS!
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Um Marco da auto ajuda com pretensão de alcançar a lista dos livros mais vendidos do Brasil. Essa obra irá reunir 20 dos 
maiores especialistas em desenvolvimento humano em diferentes localidades e seguimentos, para formar o mais completo
e atualizado manual para elevação do potencial mental em prol do sucesso na carreira e nos relacionamentos. Coaching, 
Psicologia, Programação Neurolinguística, Inteligência Emocional, Mentalismo, Fé, Automotivação, Hipnose, Indução Mental, 
Energia  Quântica, entre outros temas relacionados a ampliação da percepção humana sobre si mesmo e sobre as pessoas 
ao seu redor, serão debatidos de forma clara, objetiva e simplificada, com conhecimento de causa, estudos aplicados em 
literatura científica e muito bom senso.

Cada autor irá ficar responsável por um capítulo do livro, seu capítulo será revisado e, se preciso, reformatado com objetivo
de atingir as metas propostas. O livro será divulgado em eventos online e presenciais, além de ser distribuído nas principais 
livrarias de todo o Brasil, sempre ressaltando o potencial dos coautores e suas atribuições na formação de idéias e soluções 
para o desenvolvimento humano. Os coautores deverão ser aprovados em entrevista com objetivo de agregar o valor 
necessário aos projetos editoriais da UNISV, uma vez que esses passarão a fazer parte do seleto rol de escritores e 
palestrantes da editora.

Se você se enquadra em alguma das classificações:

- Profissional ou palestrante em desenvolvimento humano
- Psicólogo
- Psiquiatra
- Psicanalista
- Profissional Coach
- Escritor ou palestrante Motivacional
- Psicopedagogo
- Palestrante ou Consultor em MindSet Financeiro

E deseja deixar seu legado ao lado de grandes profissionais e escritores brasileiros, participe do processo seletivo. Leia
atentamente todo esse projeto e preencha o formulário nesse link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHngM59rUNucXIaeTut7UZ1LJlwNkJLXcr2nqxa3xn9C-kCw/viewform


-> Formato aproximado do livro 14 x 21 cm
-> 184 Páginas (aproximadamente)
-> Capa em papel supremo de alta qualidade com laminação 
-> A contra-capa (Capa de trás) apresentará um mosaico com as fotos e nomes de todos 
os autores  
-> Mínimo de 20 autores 
-> Os artigos deverão ter no mínimo 10.000 caracteres e no máximo 14.000 caracteres 
com espaço (Esta contagem é feita pelo editor de texto do Word).
-> Após entrega dos artigos, os mesmos serão revisados e editados por profissionais 
em letras parceiros e colaboradores da UNISV devidamente gabaritados. Em seguida 
serão reenviados aos autores para aprovação da publicação.
-> Caso o autor tenha conteúdo, mas não tenha costume em escrever, receberá 
acompanhamento especializado e todo o seu teto será refeito sem perder sua essência
 -> O espaço para o Currículo ou resumo histórico de cada autor é de mais 200 caracteres 
com espaço (Contendo foto, resumo dos serviços prestados e contatos)
-> Cada autor terá uma página para apresentação de seu perfil + Título de seu capítulo
-> Será feito um evento de lançamento em uma livraria (Fortaleza-CE, São Paulo-SP ou 
Belo Horizonte) e um lançamento online com seminário promovido pelos autores que 
quiserem participar.
-> Cada autor receberá apoio técnico e profissional para lançamento do livro com baixo 
investimento e elevada lucratividade em sua própria localidade. Ou se preferir, poderá
fazer o lançamento em livraria parceira da Editora UNISV
-> Prazo para entrega dos artigos: 90 dias (A contar da data de fechamento de contrato)
-> Lançamento previsto: Novembro de 2018 ou Março de 2019.

PROJETO AOS CO-AUTORES/ESPECIALISTAS 
SELECIONADOS
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OPORTUNIDADES PARA O COAUTOR

-> Além de Bienais, feiras do livro e noites de autógrafos, a obra será lançada 
em congresso online promovido pela UNISV - Um evento Online e Gratuito 
com Alcance Mundial. Cada autor que desejar, gravará uma palestra à partir
de seu celular (com orientações profissionais da UNISV) com 10 Min de du-
ração, expondo suas expertises e apresentando o seu trabalho. Será reali-
zada a venda do livro para os inscritos no evento que quiserem assistir ou 
rever todas as palestras do evento e parte dos lucros com as vendas será 
compartilhado com os autores que queiram participar;

-> O livro terá ampla divulgação em todo o Brasil e o autor que desejar, poderá 
distribuir o livro em sua região;

-> Você não perde em divulgar o livro em sua cidade: Além de ampliar sua 
visibilidade como autor, palestrante ou especialista no tema, todo livro vendi-
do pelo site da Editora UNISV (www.editoraunisv.com.br) em sua região po-
derá ser entregue por você ou sua equipe. Assim, você terá um contanto mais 
próximo com o leitor de sua região, obtendo também lucros com as vendas 
do livro;

-> Será lançado também uma versão «lite» em áudio-livro da obra, ampliando a 
divulgação dos autores/especialistas;

-> Os palestrantes e especialistas que participarem desse livro terão também a
oportunidade de serem agenciados pela UNISV - Universidade do Sucesso em 
Vendas.  Com d ivu lgação do pa les t ran te /consu l to r  nos  s i tes : 

 (autor), e com exclusividade no site de nossos parcei-www.editoraunisv.com.br
ros comerciais da GPB no Brasil  um dos siteswww.grandespalestrantes.com
mais visitados no Brasil, que agencia uma média de 40 palestras por semana
(a divulgação ocorrerá em um prazo médio de 160 dias decorrido o lançamento
online do livro. O agenciamento ocorrerá somente após uma mentoria gratuita 
para adequação do autor/palestrante as exigências do mercado e padrões da
UNISV.

http://www.editoraunisv.com.br
http://www.grandespalestrantes.com
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èA disposição gráfica e diagramação do texto e da capa;  
èA formatação da capa, do texto e revisão final;  
èA escolha pelo �po de papel a ser u�lizado na impressão;  
èOs demais aspectos técnicos que se fizerem necessários à 
produção da obra, como registros, código de barras, entre outros;  
èDivulgar perfil e serviços do autor no site da UNISV  Divulgação 
em redes sociais, sites parceiros, contatos com a imprensa e outros 
meios estratégicos; 
èO agendamento do lançamento do livro em uma livraria de escolha 
da Editora ou evento relacionado a livros (Feiras, bienais e etc);  
èA criação da arte de um convite virtual e um banner impresso com
os dados do lançamento;  A venda nas livrarias, congressos, sites e 
outros.
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OBRIGAÇÕES DA EQUIPE EDITORIAL DA UNISV
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OBRIGAÇÕES DOS ORGANIZADORES

èSelecionar criteriosamente os especialistas/autores que 
comporão a obra; 
èAcompanhar os autores com apoio técnico e consultoria 
profissional durante todos os processos de produção nos prazos 
necessários;  
èCuidar para que os autores paguem em dias os parcelamentos 
de suas cotas adquiridas; 
èPreparar a introdução e conclusão do livro.



www.editoraunisv.com.br - editora@unisv.com.br - (88) 3449-1746 - Rua Capistrano de Abreu, 184 - Senador Pompeu-CE 07

OBRIGAÇÕES DOS COAUTORES

èAdquirir uma cota de no mínimo 20 exemplares (com 
desconto especial) para divulgação do livro em sua região,
vendas diretas, presentear clientes em potencial;
èEntregar o ar�go até a data limite, para que não ocorram 
atrasos;  
èPar�cipar ao menos de um lançamento para o livro em 
sua cidade ou capital vizinha, contando com o apoio técnico, 
estratégico e profissional da UNISV e parceiros.

editora
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VANTAGENS DE SER UM AUTOR UNISV

-> Ser autor(a) é eternizar seu nome. Essa é uma das melhores formas 
de colocar seu legado em evidência;

-> Você multiplica sua credibilidade para com seus clientes, gerando 
negócios mais consistentes;

-> Estratégia poderosa para atrair e fidelizar clientes importantes;

-> Evidenciar ainda mais o seu capital intelectual como profissional por 
meio da sua capacidade em desenvolver teses ou métodos práticos;

-> O livro é uma excelente ferramenta para ser vendida ou agregado nos
valores de palestras, treinamentos ou presente para colaboradores, 
clientes e outros, gerando negócios e credibilidade para você e sua 
empresa;

-> Seu Capital Intelectual passa a ser uma Vitrine validando o que você 
faz de melhor, tornando-o uma autoridade no assunto.

-> Além disso, você tem a oportunidade de transformar sua história
e seus conhecimentos em um legado vitalício ao lado de outros 
autores já consagrados, sendo um autor devidamente publicado.
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Preço do livro: 
R$ 38,00

06 FORMAS DE
LUCRATIVIDADE 
PARA O COAUTOR

editora



Cada coautor poderá optar por um dos seguintes inves�mentos: 
a) R$      800 recebendo       20 exemplares (6x de R$    140,00 no depósito ou 10x R$ 145 no cartão)
b) R$   1.600 recebendo      70 exemplares (6x de R$    267,00 no depósito ou 10x R$ 160 no cartão) 
c) R$   2.500 recebendo    130 exemplares (6x de R$    417,00 no depósito ou 10x R$ 250 no cartão) 
d) R$   5.000 recebendo    300 exemplares (6x de R$    834,00 no depósito ou 10x R$ 500 no cartão) 
e) R$   7.000 recebendo    500 exemplares (7x de R$ 1.000,00 no depósito ou 10x R$ 700 no cartão) 
f) R$ 11.000 recebendo 1.000 exemplares (8x de R$ 1.375,00 no depósito ou 12x R$ 917 no cartão) 
Nas opções “b” “c” “d” + 10% de desconto no pagamento à vista. Nas oções “e” “f” + 20% de desconto no pagamento à vista

No pagamento parcelado, ao vender os livros o autor terá a seguinte margem de lucro: 
a) Sem margem de lucro
b)     70 exemplares -> R$   2.660 de apurado (R$   1.060 de lucro total)
c)   130 exemplares -> R$   4.940 de apurado (R$   2.440 de lucro total)
d)   280 exemplares -> R$ 11.400 de apurado (R$   6.400 de lucro total)
e)   500 exemplares -> R$ 19.000 de apurado (R$ 12.000 de lucro total)
f) 1000 exemplares -> R$ 38.000 de apurado (R$ 27.000 de lucro total)

*Após ou juntamente com o investimento inicial, o autor poderá adquirir outros exemplares ao preço com desconto de 50% do preço de capa 

(Mínimo de 20 exemplares - Sujeito à disponibilidade de tiragem) 

*Nas cotas «e» e «f» o autor terá direito à participação (isento de investimentos) em um outro projeto editorial da Editora UNISV que seja de 

sua especialidade ou competência. Todas as opções de investimento em cotas descritas acima podem ser adquiridas também pelos 

organizadores

FORMA 1 DE GANHOS - VENDA DIRETA
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FORMA 2 DE GANHOS - PALESTRAS
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Os coautores poderão representar a UNISV 
nas palestras e eventos em faculdades e 
empresas, ganhando porcentagem de 

30% pela compra realizada pela 
instituição, empresários, 

acadêmicos e professores.



FORMA 3 DE GANHOS - REPRESENTAÇÃO
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Os coautores poderão representar a UNISV como 
distribuidores de nossos livros em livrarias e demais 

lojas interessadas em sua região. 

No caso de haverem 02 ou mais autores
em uma mesma região, poderão optar em trabalhar 

com parceria.

(Margem de Lucro: 5 a 15% do preço de capa)



FORMA 4 DE GANHOS - CONGRESSO ONLINE
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Os coautores que participarem do Congresso
online de lançamento, serão bonificados: 50% 

da margem de lucro com venda de livros, 
produtos e serviços, serão divididos

entre os participantes.



FORMA 5 DE GANHOS - BÔNUS DE ENTREGA
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Os coautores que participarem do Congresso
online de lançamento, serão bonificados: 50% 

da margem de lucro com venda de livros, 
produtos e serviços, serão divididos

entre os participantes.

Os coautores poderão optar por realizar 
a entrega dos livros vendidos para 

pessoas físicas, em sua região, 
por meio dos sites e loja 

da Editora UNISV.



FORMA 6 DE GANHOS - ÁUDIO BOOK
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Os coautores que participarem do Congresso
online de lançamento, serão bonificados: 50% 

da margem de lucro com venda de livros, 
produtos e serviços, serão divididos

entre os participantes.
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Os coautores poderão revender a versão «lite» da obra no formato 
de áudio-book. Comprando a licença básica por apenas R$ 50

o autor poderá revender o áudio-book com 80% de lucro
do valor da venda. Optando pela licença plena (R$ 100)

o autor terá 100% na venda de cada áudio-book.
(Cada áudio-book será vendido pelo valor de R$ 20,00)
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Desde 1999

Editora UNISV - Universidade do Sucesso em Vendas
CNPJ: 27.077.029/0001-28
IE: 06.638.261-0
Rua Capistrano de Abreu, 184 - Bairro Caracará
Senador Pompeu CE
CEP 63600-000
Tel. (88) 3449-1746
www.editoraunisv.com.br
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