
EQUIPA DE VENDAS

PROGRAMA SIMPLES E ORIENTADO 
PARA A AÇÃO CONCEBIDO PARA DE 
FORMA RÁPIDA AUMENTAR O LUCRO, A 
PRODUTIVIDADE & A LIDERANÇA

 
PROGRAMA DE ENGAGEMENT DE EQUIPAS E 
CONSTRUÇÃO DE UMA CULTURA VENCEDORA 
DESAFIO 12 SEMANAS



O nosso programa irá revolucionar as suas vendas, liderança e 
cultura empresarial num espaço de poucas semanas. 

O Desafio das 12 Semanas em Vendas, Liderança & 
Cultura Empresarial pode ser realizado na empresa ou através 
de vídeo conferência. Todas as sessões foram desenhadas para 
cativar e reter os colaboradores chave, enquanto estrategicamente 
desenvolvemos novos hábitos e comportamentos. 

Foi concebido para retirar a pressão do dia-a-dia do empresário e 
do(s) diretor(es). O nosso Team Coach estará presente e irá liderar 
todo o processo, desde o início ao fim. 

ESTE PROGRAMA DE VENDAS, LIDERANÇA 
& CULTURA FOI CONSTRUÍDO COM BASE 
NOS MECANISMOS NEUROLÓGICOS QUE 
ORIGINAM UM RÁPIDO AUMENTO DO 
LUCRO, PRODUTIVIDADE & LIDERANÇA

CRIAMOS EQUIPAS 
ALTAMENTE ENVOLVIDAS E 
COMPROMETIDAS QUE IRÃO 
PROPORCIONAR:

• Uma cultura mais forte e coesa

• Clientes mais envolvidos e satisfeitos

•  Aumento drástico da rentabilidade & 
maior crescimento

•  Mais tempo para os empresários e 
diretores

• Decréscimo significativo da   
   rotatividade de colaboradores

• Uma equipa comercial dinâmica e  
   alegre



7     Estabelecimento de objetivos 
individuais e personalizados 9     Crescimento do 

pensamento criativo

1    Maior adesão coletiva e 
prestação de contas 2      Visão compartilhada da 

empresa 3      Colaboradores e líderes 
altamente envolvidos

4       Reconhecimento e recompensa 
dos colegas (diário / semanal)6     Benchmarking sobre o 

comportamento coletivo

10     Despoletar de novos 
líderes11       Sistemas e procedimentos 

empresariais mais 
avançados

12     Maior consciência 
da marca e 
responsabilidade social

8    Crescimento de hábitos e 
comportamentos individuais

5      Partilha de histórias para 
melhorar a compreensão 
humana

O NOSSO DESAFIO DAS 12 SEMANAS EM VENDAS, 
LIDERANÇA E CULTURA PROPORCIONA:



ESTÁ NA ALTURA DE INICIAR O 
DESAFIO DAS 12 SEMANAS! 
ENGAGEANDGROW.PT

COMO FUNCIONA
OS NOSSOS CLIENTES:

O QUE DIFERENCIA O NOSSO 
PROGRAMA?

•   Junte a equipa de vendas (e marketing) - até 
12 colaboradores

•  Analisamos o que realmente deseja alcançar

•  A sua equipa inicia o nosso desafio    
 das 12 semanas – tudo focado na ação, sem   
 papeladas nem burocracias!

•   Cientifica e neurologicamente concebidos 
durante 9 anos 

•   Programa divertido e poderoso. Não é um 
workshop tradicional. 

Contato:

•   Mantemos todos os elementos da equipa 
responsáveis pela prestação de contas e pelo 
cumprimento dos objetivos individualmente 
acordados

•  Temos medidas tangíveis para demonstrar o   
crescimento e o ROI (Retorno Sobre o Investimento)

Não é um workshop tradicional - é um programa 
totalmente baseado na ação. Sem nada a 
esconder!

“
O tipo de ideias, discussões e 
abordagens realizadas neste 
programa são uma excelente 
ferramenta para o desenvolvimento de 
competências! 

SUSANA CASTRO, LISBOA

“
A comunicação passou a ser mais  
fluida, aberta e simples. Através dos 
inputs dos meus colegas,  fiquei a 
conhecer-me melhor profissionalmente!

PAULO CORDEIRO, LISBOA

“
O programa da Engage & Grow 

pode ser realmente um facilitador 
chave para o sucesso de qualquer 

empresa. 

NUNO FERREIRA, LISBOA

É MUITO SIMPLES!
•   Os nossos programas adaptam-se 

a todas as indústrias, atividades, 
personalidades e culturas

•   Cria um ambiente de trabalho de 
elevado desempenho

•   Põe a descoberto todos os obstáculos 
e não apenas as questões que 
preocupam o empresário.

 A sua equipa vai agradecer-lhe, afinal 
este é o programa das pessoas! 


