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Antes de Entrar em Campo

Parabéns
Em primeiro lugar … Bem vindo ao programa de coaching e ao maravilhoso mundo da abundância com
a ActionCOACH!
A ActionCOACH é um dos franchisings de maior crescimento e considerada a melhor Empresa no
mundo de Business & Executive Coaching, com especial especial foco na melhoria dos resultados dos
negócios das Empresas.
A ActionCOACH é um franchising internacional desde 1997, e tem sedes em Brisbane, Austrália; Las
Vegas, Nevada nos Estados Unidos e em Londres, Inglaterra. Os nossos master franchising estão localizados por 22 países e todos somos membros de várias associações internacionais de franchising e
associações de coaching empresarial.
Com bastantes prémios (muitos deles mais por mérito dos nossos clientes do que nosso), a ActionCOACH
está orgulhosa em ser líder no sector. A ActionCOACH, ocupa atualmente o 1º lugar do mundo no ranking da Entrepreneur Magazine na categoria de Franchisador no Serviço de Consultoria Empresarial.
Estou muito motivado em trabalhar consigo no emocionante caminho de crescimento do seu negócio
assim como no seu crescimento pessoal.
O objetivo deste documento é fornecer-lhe um referencial acessível, que inclui alguns dos principais
documentos, estratégias e ideias-chave de posicionamento que iremos utilizar ao longo dos próximos 12
meses.
Na nossa primeira sessão de coaching abordaremos os conteúdos deste documento, o método de
trabalho em conjunto, qual a informação que necessita registar, qual a informação que terá de me enviar
sema-nalmente, mensalmente e trimestralmente assim como alguns recursos de negócio úteis.
Esteja preparado para manter uma mente aberta … esteja preparado para tomar decisões … esteja
preparado para fazer coisas que eventualmente nunca fez … e acima de tudo esteja preparado para se
divertir!
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Compromisso do acordo de coaching
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Trabalhar em conjunto
Jogar acima do ponto
O desafio mais comum que nas relações de coaching é o de deixar o programa descarrilar devido a
atitudes mentais inúteis. É por este motivo que esta questão surge antes de começarmos. Ambos
nos- empenharemos neste processo de coaching e teremos de trabalhar como uma equipa para
assegurar a realização dos seus objetivos.
Há uma regra importante que ambos devemos cumprir: Jogar sempre Acima do Ponto! Acima do
Ponto, você é dono do navio e tem um LEME para o dirigir. Abaixo do Ponto, você faz a CAMA e
tem de se- deitar nela. Jogando Acima do Ponto, tomamos posse do que acontece à nossa volta e
aceitarmos a responsabilidade inerente. Quando algo corre mal, a melhor maneira de reagir é
culpabilizar alguém,- encontrar uma desculpa ou negar que existe um problema. Este “jogar Abaixo do
Ponto” é destrutivo, não resolve nada e o problema piora. Este tipo de reação é típico da mentalidade da
vítima - o fracasso é uma profecia auto-cumprida para pessoas que pensam assim. Jogar Acima do
Ponto é construtivo porque tomar posse de, responsabiliza-se por, conduz à resolução de problemas.
Assegura igualmente que esses problemas não voltem a acontecer. Esta abordagem proativa é típica
de pessoas com mentalidade de vencedor. Os membros da equipa têm de assumir o compromisso de
jogar sempre acima do ponto.
Testemunho

“ Fantásticas aprendizagens e partilhas, para além
da motivação e inspiração.. mas sei que ainda tenho
muito para aprender ”
Alexandra Outeiro - AORH+
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A única falha é Não Participar
Necessito que se comprometa a participar a 100% na concretização das ideias sobre as quais iremos falar.
Preciso da sua permissão para o responsabilizar pela sua participação a 100%. Lembre-se … se você não
mudar … nada mudará … e continuará a ter o que sempre teve.

Não é interessante?
Lembre-se que não existe o certo e o errado, é somente interessante … Quando implementarmos algumas
estratégias e as coisas não correrem exatamente como era esperado, eu lembrá-lo-ei do quão
"interessante" tem sido ... e então perguntar-lhe-ei o que aprendeu como resultado.

Solução a Longo Prazo?
Isto é um programa educacional a longo prazo, que o poderá tornar mais habilitado a gerir qualquer
negócio, por forma a obter, desejavelmente, mais lucro, e como sistematizá-lo de modo a que possa eventualmente ter “uma empresa comercial lucrativa que trabalha sem si” … Durante este nosso período irá
usar o seu atual negócio para desenvolver as suas habilidades.
Eu não sou um Guru! Nós usamos um sistema para o desenvolver a si e ao seu negócio à medida que
trabalhamos juntos. Você irá ter as ferramentas e o conhecimento para o mercado, que espero que o
auxiliem a fazer crescer qualquer negócio e a alcançar o sucesso, e dar-lhe essas ferramentas é o nosso
compromisso.

Como Trabalharemos Juntos nas Estratégias
Escolheremos uma estratégia prioritária para o seu negócio e, dependendo dessa estratégia enviar-lhe-ei
alguns exemplos. Durante a nossa sessão de coaching irei guiá-lo pela filosofia por detrás da estratégia e
irei ajudá-lo a iniciá-la.
Na semana seguinte, dependendo de como as utilizar, terá as ferramentas para poder criar os seus
próprios exemplos, de modo a que possa aplicá-los ao seu negócio, os que me enviará depois por email,
para que- na sessão seguinte possamos analisá-las em conjunto. Durante essa semana irá usá-las e medir
os resultados.
Por volta da 3ª ou 4ª semana iremos discutir os resultados e tentaremos encontrar maneira de
melhorar- esses resultados e posteriormente documentar e sistematizar o processo. Logo que tenha um
bom controlo sobre essa estratégia, avançaremos para a seguinte. Só avançaremos para a estratégia
seguinte uma vez que tenha sido implementada a primeira – mesmo que demore 2 meses a executá-la
e a pô-la em prática. Poderá controlar o seu ritmo e o número de estratégias a implementar (lembre-se
que eu sou perito em avaliar quando se está a evitar algo!) pelo tempo que investe naquilo que faz fora
das sessões de coaching.
Testemunho

“ Obrigada por esta mudança na minha vida... em 3
meses dei uma volta de 180º, estou focado no meu
negócio e só penso crescer ”
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Um cliente ActionCOACH demorou 4 meses para começar a implementar, sem quaisquer consultas e só
com cinco minutos de conversa todos os dias, até que finalmente entrou em ação e aumentou as
vendas de $100.000 por ano para $1.3 milhões. Trabalharemos juntos e farei parte da sua equipa. Serei
também“irracional.”
Estou cá, para, dependendo de si, acrescentar a possibilidade de conseguir resultados e isso por vezes
signiÿca tirá-lo da sua zona de conforto. Eu vou esperar mais de si, do que você espera de si próprio. A sua
responsabilidade principal será informar-me se existem desaÿos, a ÿ m de podermos discuti-los. Terá quetirar apontamentos durante as nossas sessões para que possa tê-los como referência. Terá também que
preencher um formulário de objectivos após cada sessão. Isto será o nosso ponto de referência para a sessão
da semana seguinte. (Ver página 13). O coaching ocupará cerca de 5 horas por mês, o que normalmente
significa 1 hora por semana – o meu trabalho é potenciar que você faça o que tem que ser feito e assim
aumentar a possibilidade de ter sucesso.

Referências
Irei ensinar-lhe algumas estratégias de referência que consideramos proactivas. Mais uma vez pratico o que
ensino, tenho várias dessas estratégias no meu próprio negócio e vou ensinar-lhe uma neste momento.
Parte do sucesso do meu negócio é que mais de 80% dos meus clientes vêm de referências de outros.
Encorajo ativamente os meus clientes a pensar em quem, das pessoas que eles conhecem, poderá ser umpotencial cliente e nos próximos 12 meses e pedir-lhes-ei pelo menos 4 referências de empresários
qualiÿcados que tenham a mesma abertura para a aprendizagem.
Pode começar desde já a pensar noutros empresários que pense necessitarem desta ajuda – poderão ser
clientes seus (qual o efeito que terá no seu negócio se eles começarem a crescer e precisarem muito mais
dos seus produtos ou serviços?), fornecedores ou amigos. Então começando a experienciar alguns ganhos
no seu negócio, eu irei pedir-lhe estas referências.
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Informações por E-mail para Revisão
Se tiver alguma dúvida ou pretender alguma informação a discutir durante a nossa sessão, por favor
avise--me por e-mail 24h antes da mesma… dependendo do nível de orientação que deseja.
Se você tiver alguma questão pode enviar-me um e-mail e eu dar-lhe-ei uma resposta em 24h – poderá
não ser uma resposta completa, mas tê-la-á na mesma. Por favor lembre-se que o meu horário de
trabalho é de segunda-feira a sexta-feira das 9h às 18h.
Testemunho

“ Fundamental para quem pretende gerir o seu
negócio exemplarmente. Obrigado ”
Carla Santos - Colégio Nosso Jardim
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Pagamentos a Tempo
Uma das chaves para ter um negócio de sucesso é ter um ótimo fluxo financeiro não é? Eu pratico o que
ensino gerindo o meu negócio com pagamentos feitos a tempo como adiantamento dos serviços que vão
sendo prestados. O seu investimento mensal não está relacionado com o número de sessões que temos, é
uma parcela do investimento total do programa. Você está a pagar pelo benefício vitalício de conhecer as
estratégias. Não haverá sessões semanais durante todo o programa, pois você irá gozar férias (eu sou
conhecido por insistir que os clientes tirem férias!) e assim o farei.

Procedimento de Cancelamento
Somos muito rígidos com os nossos compromissos e não gostamos de cancelamentos. Preciso de
pelo menos 24h de aviso para poder reagendar, caso contrário correrá o risco de perder a sessão dessa
semana. Como estou muito ocupado e bloqueei esse tempo só para si é bastante difícil reagendar
perante um aviso em cima da hora. A razão pela qual fazemos isto é simples. Nós fazêmo-lo bloquear o
seu tempo para ter controlo do seu negócio. A maioria dos empresários têm um negócio que os controla
a eles e por isso não têm o controlo do tempo deles. Ao fazê-lo bloquear um período específico em cada
semana, estamos a fazer com que tenha o controlo do seu negócio. . Eu sei que de vez em quando
ambos poderemos ter uma razão legítima para não podermos fazer o nosso encontro semanal - nestas
circunstâncias, teremos que acordar sobre uma maneira de compensar esse tempo perdido..

O Sucesso do Programa
Você tem um coach não um consultor. Significa que é você que faz o trabalho. Eu vou dar-lhe as
ferramentas e a maneira como construir o seu negócio – cabe-lhe a si apli-cá-las. Primeiro que tudo, não
há garantias de sucesso. Eu não consigo fazer com que tenha sucesso. Só você poderá fazer com que isso
aconteça. Eu tenho tido alguns sucessos incríveis através deste programa de coaching. Ainda assim não
posso garantir o seu sucesso. A razão é simples. Eu posso mostrar-lhe todos os caminhos para construir o
seu negócio e dar-lhe todas as ferramentas, mesmo assim cabe a si a final do dia aplicá-las e fazer com
que elas funcionem. É essa a diferença entre um coach e um consultor. Um consultor faz por si. Um
coach mostra-lhe como fazê-lo você mesmo. Eu não sou necessariamente o dono das ideias. Você tem
todas as ideias e eu posso ajudar e implementá-las.
Testemunho

“ A ActionCOACH possui ferramentas importantes
do nosso negócio ”
Paulo Alexandre - Miraventos
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Não espere demasiado nos primeiros 3 a 6 meses … se o seu negócio estiver pronto para crescer, ele crescerá. Se houver necessidade de investir tempo na infraestrutura para que você possa suportar esse crescimento, quando ele chegar...nós teremos que ter essa disponibilidade de tempo.
Oitenta por cento de estratégias de marketing, 20% de trabalho. Prepare-se para o facto de algumas das
vamos descobrir o que funciona e o que não funciona antes de investir totalmente na campanha.
A rapidez do seu sucesso dependerá da sua rapidez na implementação das ideias e estratégias que encontrarmos …

Acelerar o Inevitável
Este programa acelera o inevitável. Se você vai ganhar muito dinheiro – será um dos objectivos. Se este for
o negócio certo para si … rapidamente iremos descobri-lo. Se você vai perder membros da equipa … irá
acontecer. Quaisquer “ÿssuras” que a sua empresa tem agora irão alargar, uma vez que acelerarmos o
crescimento do seu negócio. Está preparado para isso?
Então entre em ação agora para fechar as “ÿssuras” nas áreas que você sabe que tem problemas agora ou,
em último caso, informe-me quais são para que possamos estar preparados.
Testemunho

dar valor a um acompanhamento personalizado que
nos ajuda a alcançar níveis de desempenho e produtividade que sem ele torna-se difícil de alcançar.
Sinto-me no sitio certo, com a equipa certa ”
Anabela Chastre - Consultora RH
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PORQUE ELES FAZEM 2 COISAS.

TESTAR E MEDIR

O que Esperar...
Esperam-nos alguns sentimentos à medida que avançamos
Inicialmente estará entusiasmado e quererá fazer tudo ao mesmo tempo. O meu papel será abrandá-lo
e focarmo-nos nas áreas chave. Por favor esteja preparado para isto. Depois de de 3 a 5 meses no
programa o seu entusiasmo possivelmente diminuirá. Por essa altura já terá passado por uma exaustiva
aprendizagem. Há uma tendência dos empresários pensarem que “já sabem tudo” e começarem a
questionar-se sobre qual valor que estão a tirar do programa. Ou então eles vêem as coisas acontecerem
mais devagar do que eles gostariam. Isto é aquilo a que eu chamo de “período perigoso” para os
empresários. Lembre-se que “saber” não resolve. O “fazer” sim. Por esta altura provavelmente já terei
conseguido com que tenha redefinido os seus objetivos e revisto as estratégias implementadas para
garantir que está a empenhar-se em cada uma delas. Para alguns clientes é como começar num ginásio.
Alguns começam com grande entusiasmo e com as melhores intenções em seguir o programa. Mas
depois tudo começa a ficar cada vez mais difícil e eles começam a desinteressar-se. O meu trabalho é
mantê-lo com entusiasmo e empenhamento.
Aos 6 meses – poderá terá feito algumas das tarefas mais difíceis, aumentando a possibilidade de ver
benefícios.
Aos 9-12 meses – a ideia é já ter redefinido os seus objetivos e procurar por mais e por algo diferente. Ou
poderá não ter alcançado todos os objetivos.
Aos 12 meses - provavelmente quererá continuar a trabalhar em mais coisas. Ou poderá ter-se afastado
do seu negócio, ter um gestor e querer que também ele tenha um programa de coaching.
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Posicionando a Sua Mente
As páginas seguintes mostram alguns conceitos que nós, na ActionCOACH usamos para posicionar a sua
mente. Quero partilhar consigo alguns destes conceitos para que possamos ambos estar na mesma onda.
Descobri que quando os Coaches e os Clientes partilham o mesmo processo de pensamento, os resultados
aparecem mais depressa e melhor.
Testemunho

“ Comecei a trabalhar com a ActionCoach, porque
me sentia um pouco perdido, não estava alinhado…
Embora só esteja a trabalhar com a ActionCoach
há cerca de meio ano, sinto que estou a fazer um
porque acredito no método implementado pela
ActionCoach que estou a por em prática no meu dia
a dia irá trazer retorno. ”
Pedro Santos - Ocyan
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Conseguir o que quer da vida
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6 passos para um negócio melhor
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Focar no negócio - Coaching Semanal
Os campos assinalados com um asterisco ( *) deverão ser preenchidos imediatamente após a sessão de Coaching.
Todos os outros campos deverão ser preenchidos e enviados ao Coach na véspera de cada sessão de Coaching.
Business Coach:
Coachee:
*A maior aprendizagem na sessão de hoje:

Hora:

Data:

Objetivo Atingido? Comentários...
Obj.1

Sim

Não

Comentários:

Obj.2

Sim

Não

Comentários:

Obj.3

Sim

Não

Comentários:

Obj.4

Sim

Não

Comentários:

Ações do Coach
Principal motivo de satisfação da semana passada…

Maior aprendizagem da semana passada adquirida através de leitura, visualização um video da Action,
audição de um Audio da Action ou na vida…
Esta semana, enquanto trabalho o meu negócio, estou mais focalizado em…
Como meu Coach podes ajudar-me na próxima sessão se falarmos de...

Resumo

Estou focalizado em...

• Passei __hrs a trabalhar o meu negócio a semana passada

Geração de Leads

Taxa de conversão

• O meu nível de motivação está a ___%

Valor médio Trans.

Nº de Transações

Margens

• Volume de negócios

Estou focado em...
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Testar & Medir

Distribuição

Formação da

Novas Estratégias

Documentação

minha equipa

de Marketing

de Proced.

Para continuar a progredir a cada semana, reﬂetiremos conjuntamente sobre as ações tomadas e sua comparação comos objetivos ﬁxados.
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Revisão Mensal
(Para ser preenchido e enviado por e-mail ao seu ActionCOACH na véspera da Sessão)
Nome:

Data:

1. Objetivos realizados este mês:
Como celebrou?
2. Objetivos não atingidos este mês:
Qual foi a maior aprendizagem ao não atingir os objetivos?
3. Objetivos para o próximo mês:

4. KPI’s do mês
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Resultados

Objetivos

Acumulado do ano

5. Avaliação do Trabalho com o Coach
O que é que está a funcionar bem?
O que é que está a funcionar menos bem e como gostava de alterar isto?
O que é que gostava de repetir ou fazer com maior frequência?
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A Minha Sessão de Aprendizagem e
Realização Pessoal
O SEU crescimento assim como o do seu negócio é vital. Registe os detalhes do seu crescimento pessoal
aqui semanalmente e envie-me por e-mail juntamente com o formulário de pré-consulta (A ser completado e enviado por e-mail para o seu coach 24h antes da sessão semanal).
Testemunho

“ ... Ao invés de ter, deve-se fazer, ...
Mas ao invés de fazer, deve-se ser ”
Brad J Sugars, Chairman and Founder of ActionCOACH

Nome:
Negócio:
Aprendizagens/Conquistas:

Aprendizagens/Conquistas:

Aprendizagens/Conquistas:
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Formulário de Revisão Trimestral de Coaching
Gostaria de saber o que tem feito e como tem feito …
Para que nós na ActionCOACH o possamos servir melhor, pedimos-lhe o favor de responder ao questionário abaixo e que nos envie por e-mail logo que possível. Obrigado pelo seu tempo e pela sua valiosa
informação.
Em que Campanhas está neste momento a trabalhar? (Por favor dê-nos detalhes de como, onde ou quantas vezes por semana)

Por favor atualize-nos e diga-nos o nível de sucesso desta corrente campanha até à data?

O que é que ganhou com o programa da ActionCOACH até à data?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7

8

9

10

Por favor avalie o Coach numa escala de 1 a 10.
1

2

3

4

5

6

Comentários adicionais (Por favor sinta-se à vontade de acrescentar informação)
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O seu questionário ActionCOACH
Seu Nome:
Nome da empresa:

Data:

Garantimos uma resposta a este questionário dentro de 24 horas
O meu Nome:
Nome da empresa:
Telefone:
As suas questões:

A resposta da ActionCOACH:

Data da resposta:
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Fazer descontos nos seus Preços
Se a sua
margem é:
Se você
descontar nos
preços em:
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
25%
30%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

Para manter a mesma margem de lucro, as suas vendem têm
que AUMENTAR na percentagem indicada...
11%
25%
43%
67%
100%
150%
233%
400%
900%
-

9%
19%
32%
47%
67%
92%
127%
178%
257%
400%
-

7%
15%
25%
36%
50%
67%
88%
114%
150%
200%
500%
-

6%
5%
5%
4%
4%
3%
13% 11% 10%
9%
8%
7%
21% 18% 15% 14% 12% 11%
30% 25% 22% 19% 17% 15%
40% 33% 29% 25% 22% 20%
52% 43% 36% 32% 28% 25%
67% 54% 45% 39% 34% 30%
84% 67% 55% 47% 41% 36%
106% 82% 67% 56% 49% 43%
133% 100% 80% 67% 57% 50%
250% 167% 125% 100% 83% 71%
600% 300% 200% 150% 120% 100%

A tabela acima indica o aumento necessário nas suas vendas para compensar uma estratégia de desconto
nos preços. Por exemplo, se a sua margem é 40% e se reduzir o preço em 10%, iria necessitar de aumentar
o seu volume de vendas em 33% para a manter o seu lucro.
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Aumentar os seus Preços
Se a sua
presente
margem é:

20%

25%

Se aumentar
os preços em:
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
25%
30%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

4%
8%
12%
15%
18%
21%
24%
26%
29%
31%
36%
40%

4%
7%
11%
14%
17%
19%
22%
24%
26%
29%
33%
38%

4%
7%
10%
13%
15%
18%
20%
23%
25%
27%
31%
35%

3%
6%
9%
12%
14%
17%
19%
21%
23%
25%
29%
33%

percentagem indicada...
9%
17%
23%
29%
33%
38%
41%
44%
47%
50%
56%
60%

7%
14%
19%
24%
29%
32%
36%
39%
42%
44%
50%
55%

6%
12%
17%
21%
25%
29%
32%
35%
38%
40%
45%
50%

5%
10%
15%
19%
22%
26%
29%
31%
34%
36%
42%
46%

5%
9%
13%
17%
20%
23%
26%
29%
31%
33%
38%
43%

Quando adota uma estratégia de preços premium, esta tabela mostra a percentagem pela qual as suas
vendas teriam que diminuir na sequência de um aumento de preços, antes do seu lucro bruto ser reduzido
abaixo do seu nível atual. Por exemplo, nos mesmos 40% de margem, um aumento de 10% no preço
poderia sustentar uma redução de 20% no volume de vendas.
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14 Pontos de Cultura ActionCOACH
1. Compromisso
Entrego-me a mim mesmo e a tudo com que me comprometo a 100% até ter sucesso, e estou
comprometido com a Visão, Missão, Cultura e sucesso da ActionCOACH, com a presente e futura
equipa, e com os seus clientes em todos os momentos. Eu recomendo sempre os produtos e serviços da
ActionCOACH antes de sair da empresa.

2. Propriedade
Sou responsável pelas minhas ações e sou dono de tudo o que acontece no meu trabalho e na minha vida.
Sou responsável pelos meus resultados e sei que para que as coisas mudem, primeiro tenho que mudar eu.

3. Integridade
Falo sempre a verdade. O que eu prometo é o que eu entrego. Só faço acordos, comigo próprio e com os
outros, que esteja disposto a manter. Comunico à primeira oportunidade qualquer potencial falha no
cumprimento desses acordos e esclareço todas essas falhas imediatamente.

4. Excelência
Bom não é suficiente. Ofereço sempre produtos e serviços de qualidade excepcional que adicionam valor
a todos os envolvidos a longo prazo. Procuro maneiras de fazer mais com menos e mantenho-me num
constante e infindável caminho de aperfeiçoamento e inovação.

5. Comunicação
Falo positivamente, em privado ou em público, dos meus companheiros de equipa, dos meus clientes e
da ActionCOACH. Falo com bons propósitos usando uma conversação capaz e positiva. Nunca uso ou
ouço sarcasmos ou maledicências. Tomo por verdadeiro o que está a ser dito no momento e assumo a
responsabilidade das respostas à minha comunicação. Saúdo e despeço-me das pessoas usando o seu
nome.
Peço sempre desculpa por quaisquer transtornos procurando de seguida uma solução para os mesmos. Só
discuto preocupações com a pessoa envolvida em privado.

6. Sucesso
Foco totalmente os meus pensamentos, energia e atenção no resultado positivo de qualquer coisa que
faço. Estou disposto a vencer e a permitir aos outros que vençam. Em todos os momentos mostro o meu
orgulho, prosperidade, competência e confiança pessoal. Sou uma pessoa bem-sucedida.

7. Comunicação
Aprendo com os meus erros. Aprendo, cresço e controlo constantemente para que possa ajudar os meus
companheiros de equipa e clientes a fazer o mesmo. Sou um educador e permito aos meus clientes
fazerem as suas próprias decisões inteligentes em relação ao seu futuro relembrando que é o futuro deles.
Transmito conhecimentos práticos e utilizáveis em vez de apenas teoria.
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8. Trabalho de Equipa
Trabalho em equipa e sou um líder de equipa. Faço o que for necessário para nos mantermos juntos e
atingir os objetivos da equipa. Foco-me na cooperação e sempre encontro uma resolução, não um
compromisso.
Sou flexível no meu trabalho e estou disposto a mudar se o que faço não está a resultar. Peço ajuda
quando preciso e sou compassivo quando outros me pedem.

9. Equilíbrio
Tenho uma abordagem equilibrada com a vida, lembrando-me que o aspeto espiritual, social, físico e
familiar é tão importante como o financeiro e intelectual. Termino o meu trabalho e as minhas tarefas
mais importantes primeiro para que seja possível ter tempo de qualidade para mim, para a minha
família e também para me renovar.

10. Divertimento
Vejo a minha vida como uma jornada a ser apreciada e crio uma atmosfera de divertimento e felicidade
para que todos à minha volta possam apreciá-la também.

11. Sistemas
Procuro sempre por uma solução dentro do sistema. Se surge um desafio utilizo uma correção do
sistema antes de procurar pela correção de alguém. Utilizo uma solução do sistema na minha inovação
em vez da solução de alguém.

12. Consistência

-

Sou consistente nas minhas ações para que os meus clientes e colegas de equipa se sintam sempre
confortáveis em lidar comigo. Sou disciplinado no meu trabalho para que os meus resultados,
crescimento e sucesso sejam consistentes.

13. Gratidão
Sou uma pessoa verdadeiramente grata. Digo “Obrigado” e demonstro apreço muitas vezes e de muitas
maneiras, para que todos os que me rodeiam saibam o quanto aprecio tudo e todos que tenho na minha
vida. Celebro as minhas vitórias e as vitórias dos meus clientes e equipa.

14. Abundância
Sou uma pessoa abundante, mereço esta minha abundância e sou facilmente capaz de dá-la e recebê-la.
Permito a abundância em todas as áreas da minha vida respeitando a minha auto-estima e também a dos
outros. Sinto-me recompensado ao nível da abundância que crio para os outros e sei que a abundância só
aparece na minha vida no mesmo nível em que eu a entrego.
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1. Garantimos, na eventualidade de não obter
resultados, decorridas as primeiras 17 semanas
de trabalho com um ActionCOACH, a
possibilidade do seu programa
de Coaching ser GRATUITO.
Os nossos programas de Coaching têm sido testados em todo o
mundo. Por isso, quando contratar a ActionCOACH, existirá a
possibilidade de obter resultados, quer sejaTer mais tempo; Uma
Equipa melhor; Ganhar mais dinheiro.
Necessitará de estar verdadeiramente empenhado em cumprir as
tarefas que lhe são atribuídas, sem excepção, estar presente em
todas as sessões de Coaching, tomar as decisões com que se
comprometeu, realizar os TPCs nas datas previstas, cujo
cumprimento será por nós avaliado.
Se não surgirem resultados, na 17ª semana, GARANTIMOS, em jeito de oportunidade, para que redeÿna
o compromisso assumido e após avaliação casuística, a possibilidade de efectuarmos o seu coaching
GRATUÍTO, em período a determinar.

2. Garantimos que lhe dizemos a verdade sobre si e sobre o seu negócio … independentemente do desconforto que lhe possa causar ou do difícil que possa ser
enfrentar as realidades do seu negócio e promover as alterações que tem de fazer
para aumentar a possibilidade de o tornar rentável.
Vai tornar-se responsável por tudo o que tem de fazer para eventualmente atingir os resultados e o seu
negócio vai levar o empurrão que julgamos ser o necessário ao aumento da possibilidade para atingir os
resultados que realmente pretende. Quando contrata a ActionCOACH, vai ter um Coach que lhe diz as
verdades e que é quem você precisa para o auxiliar a atingir o sucesso.

3. Garantimos-lhe uma formação verdadeiramente prática e eﬁcaz sobre como
funciona o negócio e como fazer crescer a sua empresa... assim como a forma de
por em prática uma nova estratégia que lhe possibilite o sucesso.
O seu Coach da ActionCOACH vai passar-lhe sistemas e estratégias comprovados, extremamente práticos
e eÿcazes que lhe poderão permitir, eventualmente, ter mais tempo, melhor equipa e mais lucros. A partir
de agora estará à frente do seu negócio, equipado com um mapa estratégico de comprovada eÿcácia, e um
Coach ao seu lado para o tentar ajudar a chegar onde você quer.

4. Garantimos total conﬁdencialidade...
A conÿança e compreensão serão as notas marcantes do seu relacionamento com o Coach. Assim, todos
os aspetos característicos do seu negócio, nomeadamente estratégias e números, têm a garantia de uma
absoluta conÿdencialidade.
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5. Garantimos-lhe uma abordagem personalidade ao seu negócio...
Você e o seu negócio são únicos. Porque a conÿança tem de ser mútua, pode estar certo de que vai perceber perfeitamente o programa de Coaching que lhe recomendamos e que levaremos sempre em conta oimpacto desse programa no seu negócio, para que obtenha os melhores resultados.

6. Garantimos-lhe mais de 3.500 estratégias e um sistema comprovado que
foram criados para multiplicar os lucros do seu negócio …
A partir do momento que faça parte do mundo ActionCOACH, terá acesso direto a mais 3.500 estratégias e técnicas que compõem o nosso sistema único de Business e Executive Coaching.
-

7. Garantimos também mostrar-lhe o que é para a ActionCOACH um negócio
de sucesso e como construir uma empresa que pode funcionar sem que esteja
sempre presente.
Mesmo que seja um empresário que adora o seu negócio e gosta de trabalhar diariamente, a ActionCOACH sabe que por vezes é necessário que a empresa funcione sem que esteja presente. Quer seja
porque precisa de férias, porque necessita de começar um outro negócio ou por qualquer outra razão, o
seu Coach da ActionCOACH vai ensinar-lhe a liderar uma empresa que funciona de forma impecável
… quer esteja, ou não, presente depende de si.

ActionBEST
Av. Luísa Todi, 165 Piso 1 Gab 11
2900-462 Setúbal
Tel: +351 960 48 63 63
E-mail: info@actionbest.pt
https://actionbest.pt
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