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Trabalhe lado a lado com um 
ActionCOACH para atingir Objetivos…
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1. O que é a ActionCOACH?

A ActionCOACH é uma empresa de Business 
Coaching e Formação, fundada em 1993, pelo 
empreendedor e escritor Brad Sugars. Neste 
momento, contamos já com escritórios espalhados 
pelos cinco continentes.

Ao contrário das empresas de consultoria tradicio-
nais, o sistema da ActionCOACH está estruturado 
de forma a oferecer ao empresário, não só apoio a 
curto prazo como também formação a longo prazo, 
através do nosso processo de mentoring. Os nossos 
clientes, bem como os milhares de clientes e parti-
cipantes de seminários em todo o mundo, podem 
comprovar o poder dos nossos programas.

Poucas empresas têm a experiência que a 
ActionCOACH possui, a trabalhar com empresá-
rios há mais de 20 anos em Sessões de Coaching de 
grupo ou Sessões Um-a-Um.
Nos nossos programas de coaching, estamos foca-
dos exclusivamente em criar estratégias que o aju-
darão a atingir os resultados.  A definição de negó-
cio bem-sucedido para a ActionCOACH é: uma 
empresa comercial, rentável que funciona sem si!

ActionCOACH trabalha com mais 15,000 clien-
tes todas as semanas em cerca de 50 paises … São 
milhares de empresários que a ActionCOACH 
tem ajudado ao longo dos anos, e que através dos 
seus resultados podem comprovar que o sistema da 
ActionCOACH funciona.

Com base nas vendas, marketing, sistemas de ges-
tão financeira e de negócios, a ActionCOACH não 
só mostra como aumentar a sua receita e lucros, por 
vezes de forma bastante dramática, mas também 
como desenvolver seu negócio de modo que, como 
proprietário, pode trabalhar menos, relaxar mais e 
aproveitar a posse do negócio.

Tudo começa com os nossos Coaches. 

Os nossos Business Coaches têm ampla e profunda 
experiência em negócios e acompanham os  empre-
sários que investem o seu tempo, dinheiro e energia 

para tornar os seus próprios empreendimentos bem 
sucedidos. 
E por isso o seu sucesso, determina o nosso sucesso.

2. Porquê trabalhar com um
Business Coach?

Todos os desportistas profissionais, empresários e 
estrelas de cinema, estão rodeados por treinadores 
e conselheiros

À medida que o ritmo aumenta no mundo dos 
negócios assim como a competitividade, torna-
-se mais difícil para o empresário acompanhar as
mudanças no seu ramo assim como o dia-a-dia  do 
seu negócio.

Assim como um grande atleta procura seguir um 
plano com o seu treinador para obter sucesso e 
resultados positivos, muitos empresários procuram 
a ajuda de um Business Coach para desenvolverem 
planos e estratégias que garantam o sucesso dos seus 
negócios.

Por quê?

Acima de tudo, é muito difícil obter-se uma res-
posta objetiva de si mesmo. Um Business Coach 
pode ser sincero, frontal e objetivo e ajudá-lo a 
manter-se focado no negócio
Um treinador trabalha para que os jogadores se 
concentrem no jogo, e que corram mais do que 
aquilo que sentem que correram. Um bom trei-
nador ajuda os seus jogadores a aumentar o seu 
potencial e desenvolve técnicas sobre o jogo e sobre 
a concorrência.
Desta mesma forma um Business Coach vai fazê-
-lo concentrar-se no seu negócio; dizer-lhe as coisas
como elas são; ouvi-lo; ser o seu diretor de marke-
ting; o seu diretor de vendas; o seu companheiro; o
seu confidente; o seu mentor; o seu melhor amigo…
Um ActionCOACH vai ajudar a tornar os seus
sonhos realidade ...
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3. O que é uma Consulta de
Alinhamento?

É aqui que o processo de Business Coaching 
começa.

 Durante as primeiras três horas, o Business Coach 
aprenderá o máximo possível sobre os seus objec-
tivos profissionais e pessoais, os seus desafios, frus-
trações, vendas, marketing,  finanças e muito mais.
Tudo isto com três objectivos em mente: saber exa-
tamente em que situação se encontra o seu negócio 
naquele momento; clarificar os seus objectivos, quer 
profissionais quer pessoais; e reunir toda a infor-
mação necessária para a oncepção do seu plano de 
Negócios da ActionCOACH para os próximos 12 
meses.

Este não é um plano de negócios ou de marke-
ting tradicional. É um plano de acção, ao mesmo 
tempo que, ao mesmo tempo que continua com o 
Programa Mentoring.

4. O que é o programa de
Coaching um-a-um?

A ActionCOACH oferece diversos produtos e ser-
viços de Business Coaching, todos concebidos para 
ajudar a sua empresa aumentar a receita e os lucros, 
você poderá sempre começar por um programa de 
Coaching de grupo, mas nada lhe dará os resultados 
do coaching um-a-um.
Coaching um-a-um é o único programa onde o 
seu ActionCOACH irá trabalhar única e restrita-
mente consigo. 12 meses para tornar os seus sonhos 
realidade.

Não há uma única área do seu negócio em que o 
Coaching um-a-um não toque. 
Desde sessões semanais de Coaching, a definições 
de metas para trabalhar consigo novas ferramentas 
de marketing, irá desenvolver também novas estra-
tégias de vendas e sistemas de negócios para que 
você possa trabalhar menos e aprender tudo o que 
você precisa saber para fazer com que os seus sonhos 
se tornem reais...

Coaching um-a-um consiste num trabalho con-
junto que o seu Business Coach realizará consigo, 
durante um mínimo de 12 meses, com o objetivo 
único de o ajudar a alcançar os seus objetivos. Desde 
sessões de coaching semanais, a sessões de definição 
de objetivos, à criação de materiais de marketing, 
desenvolverá novas estratégias de vendas e sistemas 
para que trabalhe cada vez menos horas..

O seu Business  Coach dedicar-lhe-á um mínimo 
de 5 horas por mês para trabalhar juntamente con-
sigo as vendas, marketing e gestão de equipa, assim 
como todos os passos do seu Plano de Negócios da 
ActionCOACH. Ao contrário de muitos consulto-
res, o seu Business Coach da ActionCOACH não se 
limita a mostrar-lhe como se faz… ele estará ao seu 
lado sempre que necessitar…sempre que uma ideia 
estiver a crescer, sempre que lançar uma campanha, 
sempre que precisar de alguma orientação, sem-
pre que precisar de falar com alguém, sempre que 
estiver perante grandes desafios, e acima de tudo, 
quando pura simplesmente não souber o que fazer 
a seguir. O seu Business Coach estará ao seu lado ao 
longo de todo o percurso.

“ Obrigada por esta mudança na minha vida... em 3 
meses dei uma volta de 180º, estou focado no meu 

negócio e só penso crescer ”

Renato São Bento  - Office Break
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5. Porquê 12-meses?

A maioria dos consultores age como se conseguis-
sem resolver todos os problemas em poucas horas 
ou dias. Na ActionCOACH, acreditamos que o 
sucesso a longo prazo não pode ser atingido resol-
vendo problemas imediatos e, principalmente, 
resolvê-los por si… acreditamos sim em resolvê-los 
consigo, mostrando-lhe como se faz, acompanhan-
do-o no seu trabalho e criando o seu sucesso…
juntos.

Durante estes 12 meses irá trabalhar as diferentes 
áreas do seu negócio. Mês a mês não só verá os seus 
objetivos a serem alcançados, como também irá 
adquirir a confiança, o conhecimento e as capacida-
des para o voltar a fazeras vezes que quiser, mesmo 
depois do programa inicial ter terminado.

6. Como ter a certeza que vai
resultar na minha atividade e no
meu negócio?

Somos peritos nas áreas de vendas, marketing, 
desenvolvimento, gestão, formação e gestão de 
equipas. Com 344 diferentes estratégias de geração 
de lucros, verá a força e eficácia destes sistemas.
Mais importante ainda: VOCÊ é o especialista na 
sua atividade e juntos poderemos aplicar os siste-
mas da ActionCOACH e dar asas ao seu negócio.
Dentro da nossa equipa, a nível mundial, segura-
mente que algum dos nossos Coaches já acompa-
nhou um negócio igual ou similar ao seu. Além 
disso, o seu Business Coach poderá recorrer a todos 
os recursos da equipa da ActionCOACH a nível 
mundial para responder a qualquer desafio que 
encontre no seu percurso. 
Imagine centenas de especialistas prontos para o 
ajudar.

7. Isto não significa mais traba-
lho para mim?

Depois de saber a definição de negócio para a 
ActionCOACH, não fará esta pergunta novamente. 

Nosso objetivo é ajudá-lo a construir uma empresa 
rentável, comercial que funciona ... sem si!

As duas últimas palavras são o mais importante 
porque, no final, o nosso objetivo é fazer com que 
você não trabalhe no seu negócio, mas, trabalhar 
nele. Isso significa mais tempo para gastar a fazer 
o que você quer fazer enquanto o negócio trabalha
para si, invés do contrário.

É certo que quando o seu plano de ação inicial esti-
ver finalizado vai parecer que ainda tem muito tra-
balho pela frente…mas também ninguém disse que 
atingir os nossos objetivos seria fácil.

Nos primeiros meses, terá que passar algum tempo a 
ajustar tudo e ultrapassar os desafios, mas à medida 
que vai avançando no programa o esforço reque-
rido vai diminuindo.

Ficará surpreendido com a sua capacidade de con-
centração e com os resultados obtidos. 

Com o seu empenho, um Business Coach da 
ActionCOACH 
e, acima de tudo, com os nossos sistemas, obterá 
melhores resultados com igual ou menos trabalho.

8. Como encontrar tempo para
tudo?

Tal como já vimos, os primeiros meses serão os mais 
difíceis, não pelo trabalho extra, mas pela novidade 
das tarefas.

O seu Business Coach irá ajudá-lo diariamente a 
perceber como obter mais com menos esforço. 
Ou seja, após os primeiros meses vai reparar que não 
está a trabalhar mais, mas sim de forma diferente. 
A partir do sexto mês, dependendo dos seus objeti-
vos, começará a ver os resultados do seu esforço e, 
caso assim o entenda, poderá começar a trabalhar 
menos do que anteriormente. 

Lembre-se, o objectivo é alterar a forma como uti-
liza o seu tempo e NÃO trabalhar mais horas.
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9. Quanto custará?

O seu investimento depende do tamanho do seu 
negócio e da abrangência da nossa colaboração. O 
seu Business Coach analisará este assunto consigo 
para que seja ajustado ao seu negócio e aos objeti-
vos e desafios a que se comprometeu.

Verá depois que é como ter um gestor de marke-
ting, um líder da equipa de vendas, um formador, 
um especialista em recrutamento e um consultor, 
tudo concentrado num só investimento.

Tudo o que faz connosco, ou com o nosso Business 
Coach, é um verdadeiro investimento para o futuro. 
 Não só começará a obter grandes resultados no seu 
negócio, como obterá uma educação no sentido do 
empreendedorismo e os conhecimentos para que 
consiga repetir o seu sucesso noutras oportunidades 
que eventualmente surjam.

10. Implementar estratégias vais
me custar ainda mais?

Dê meia-hora ao seu Business Coach e verá como 
transformar o seu esforço de marketing num inves-
timento que trará vendas e lucros em vez de sim-
plesmente aumentar as suas despesas.

Em muitos casos, vamos mesmo ajudá-lo a poupar 
algum dinheiro apresentando as abordagens que 
não irão funcionar no seu negócio. E sim, prova-
velmente terá que gastar algum dinheiro para obter 
resultados. 
Mas, ao seguir os nossos sistemas de testar e medir 
não voltará a arriscar mais que alguns euros numa 
campanha. 
Ao estabelecermos ideias que funcionam, assegura-
mo-nos que estas continuarão a proporcionar-lhe 
lucros durante muito tempo.
 Lembre-se que se utilizar a forma contabilística tra-
dicional para reduzir custos conseguirá aumentar os 
seus resultados em pouco mais que alguns pontos 
percentuais. Se seguir a nossa fórmula, rapidamente 
verá que fazendo crescer as suas vendas, marketing 
e resultados o seu retorno potencial torna-se expo-
nencial…o céu é o limite!

11. Quais as suas garantias?

Somos uma empresa que lidera o Business Coaching 
no mundo e também a única empresa de coaching 
com garantias... porque nós sabemos que você vai 
obter resultados!

Garantimos que obterá resultados e que verá jus-
tificado o investimento feito em coaching nas pri-
meiras 17 semanas de trabalho com um coach da 
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Action. Caso isto não aconteça, o seu programa de 
Coaching será GRATUÍTO.

Lembre-se ainda de que seremos o seu Treinador ... 
e não podemos fazer o seu trabalho por si. Você é 
o jogador, mas o seu coach estará sempre presente
para entrar em campo consigo.
Vamos empurrá-lo, persuadi-lo, ajudá-lo, estar lá
para si, e até mesmo fazer algumas coisas consigo...
mas no final é você tem que fazer o trabalho.

Em última análise, somente você pode ser verda-
deiramente o único responsável por seu próprio 
sucesso, mas vamos garantir que fornecemos o 
melhor serviço e ferramentas disponíveis, para res-
ponder prontamente às suas perguntas e desafios, e 
oferecer-lhe os processos e abordagens mais atuais e 
apropriadas. 

Estamos totalmente empenhados em ajudá-lo a 
tornar-se um empresário de sucesso.

Uma vez que você nos ajudou a definir as suas 
metas e a criar seu plano, nós vamos fazer o que for 
preciso para garantir que você alcança os seus obje-
tivos ... ao mesmo tempo que promove um estilo de 
vida equilibrado como um tema predominante em 
tudo que fazemos.

Isso é para garantir que você nunca compromete 
quer a saúde a longo prazo, bem como o seu sucesso 
ou do seu negócio, os seus valores pessoais devem 
ser o mais importante para si.

12. Que resultados têm tido
outros empresários?

Os resultados têm sido desde pessoas que traba-
lhavam 60, ou até mesmo 80 horas, por semana 
e que agora trabalham 10, a aumentos de 100% a 
1000%. Os resultados falam por si!

Existem 3 razões fundamentais pelas quais a nossa 
abordagem vai resultar no seu negócio:
O seu Business Coach vai ajudá-lo a estar 100% 
concentrado nos seus objetivos e acompanhará 
passo a passo o processo que conduzirá à sua 
realização. 

Só isto será suficiente para causar um impacto 
extraordinário no seu sucesso e no do seu negócio.
Mantê-lo-emos responsabilizado para que faça 
aquilo a que se comprometeu e que é importante, 
não apenas para o dia-a-dia da sua atividade, mas 
para o processo de crescimento dinâmico do seu 
negócio. Estará a investir no seu sucesso e nós 
vamos ajudá-lo a alcançá-lo.

Vamos ensinar-lhe tantas estratégias de criação de 
lucro e desenvolvimento do negócio quantas as que 
precisa.

Assim, seja o seu objetivo obter mais rendimen-
tos ou trabalhar menos horas, ou os dois…os seus 
sonhos tornar-se-ão realidade…em menos de 12 meses.

“ Fundamental para quem pretende gerir o seu 
negócio exemplarmente. Obrigado ”

Carla Santos - Colégio Nosso Jardim
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13. Em que áreas vou trabalhar
com a ActionCOACH?

Vamos trabalhar consigo em 5 áreas chave… e a 
profundidade de cada uma dependerá apenas de si, 
do seu negócio e, claro, dos seus objetivos. 
Estas áreas são:

• Vendas - a base de qualquer negócio rentável
e uma das áreas em que o ajudaremos a alcançar
resultados especulares.

• Marketing & Publicidade –  se quer realizar uma
venda, primeiro tem que encontrar alguém que
queira comprar. Durante os próximos 12 meses,
o seu Business Coach irá ensinar-lhe simples mas
poderosas técnicas de marketing e abordagens que
transformarão os seus resultados para sempre.

• Recrutamento & Gestão de Equipa – Nunca
mais vai “desejar” encontrar as pessoas certas.
Poderá ter uma equipa leal, entusiástica, apaixo-
nada e fortemente motivada assim que o seu Coach
lho mostrar.

• Desenvolvimento de Sistemas e Negócios –
Deixe de ser controlado pelo seu negócio e passe a
ser você quem quem controla o negócio.
Nós vamos mostrar-lhe os segredos de como colo-
car o negócio a trabalhar…mesmo quando não
está lá.

• Serviço ao Cliente – Como entregar o seu pro-
duto ou serviço, aos seus clientes, facilitando a
compra e deixando-os encantados com o seu ser-
viço. Formas de motivar os seus clientes a voltar e
a falar do seu negócio aos amigos. Estas são apenas
duas das várias estratégias que lhe vamos ensinar.

14. Podem treinar a minha
equipa?

Sim. Providenciar formação para a sua equipa é tão 
importante quanto acompanhá-lo a si.

O seu Business Coach pode providenciar vários 
módulos de formação como: Trabalho em 
Equipa, Como Ultrapassar Obstáculos, Gestão da 
Mudança, Simplificando as Vendas, o Poder do 
Telefone, Fãs do Serviço ao Cliente, entre muitos 
outros. Ficará surpreendido com o entusiasmo e 
compromisso demonstrado pela sua equipa depois 
de participarem nas nossas formações. Também 
podemos ajudá-lo no teste e avaliação para que per-
ceba oportunidades de desenvolvimento de equipa, 
contratação, conhecer as forças individuais de cada 
colaborador e muito mais.

15. Podem escrever ads, cartas
e outras ferramentas de marke-
ting por mim?

O seu Business Coach pode providenciar vários 
módulos de formação como: Trabalho em Equipa, 
Como UltrapassarObstáculos, Gestão da Mudança, 
Simplificando as Vendas, o Poder do Telefone, Fãs 
do Serviço ao Cliente, entre muitos outros. Ficará 
surpreendido com o entusiasmo e compromisso 
demonstrado pela sua equipa depois de participa-
rem nas nossas formações. Também podemos aju-
dá-lo no teste e avaliação para que perceba 
oportunidades de desenvolvimento de equipa, con-
tratação, conhecer as forças individuais de cada 
colaborador e muito mais.

“ A ActionCOACH possui ferramentas importantes 
para atingir os objetivos  

do nosso negócio ”

Paulo Alexandre - Miraventos
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16. Por que razão também reco-
mendam livros, CDs, DVDs,
etc?

Fazemos isto para lhe poupar tempo e dinheiro. 
Desta forma, pode aprender as bases por sua conta, 
quando lhe for mais conveniente, e quando nos 
juntarmos será para trabalhar em implementações 
de nível mais elevado, rentabilizando assim o nosso 
tempo. Isto permite aumentar o ritmo do processo 
de coaching e, consequentemente, alcançar retor-
nos fenomenais, em vez
de apenas bons.

17. Qual é o melhor momento
para começar?

Hoje! Agora mesmo! Neste preciso minuto! Antes 
mesmo de dar qualquer outro passo! Ou desperdi-
çar outro euro! Perder outra venda! Trabalhar mais 
horas! Falhar outro evento familiar! Esquecer-se 
de outra ocasião especial! você precisa entrar em 

contato com a ActionCOACH hoje. Demasiados 
empresários deixam para depois e esperam que as 
coisas estejam mais calmas ou que terminem os 
projetos que têm em mãos... Lembre-se, o que sabe, 
levou-o até onde está agora. Para ir até onde quer 
chegar, terá que fazer algumas mudanças…e, muito 
provavelmente, aprender coisas novas. Não há 
melhor altura do que hoje…agora mesmo…para 
começar a trabalhar nos seus sonhos e objetivos. ...

18. Então, como começo?

Entre em contacto com o representante da 
ActionCOACH. É necessária apenas alguma buro-
cracia e já está!
Gastará algumas horas a colocar o seu Business 
Coach a par do seu negócio. Junto criarão um 
Plano…e então começa o verdadeiro “trabalho”.
Agora pode parecer um projeto enorme, mas com 
um Business Coach estará a dividir o trabalho e…
juntos alcançarão grandes feitos!

Contactos

Nome:
Morada:
Telefone:
E-Mail:
Website:

/ActionCOACHbusinesscoaching

@actioncoach
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1. Garantimos que obterá resultados e que verá 
justificado o investimento feito em coaching nas 
primeiras 17 semanas de trabalho com um 
ActionCOACH Caso isto não aconteça, o seu programa 
de Coaching será GRATUITO.

Os nossos programas de Coaching têm sido testados e comprovados 
em todo o mundo por isso, quando contratar a ActionCOACH, obterá 
resultados. Quer queira: Ter mais tempo; Uma Equipa melhor; Ganhar 
mais dinheiro.
Se estiver verdadeiramente empenhado a cumprir as tarefas que lhe são 
atribuídas, presente em todas as sessões de Coaching, se tomar as deci-
sões com que se comprometeu, se realizar os TPCs nas datas previstas. 
Se AINDA ASSIM não estiver satisfeito ou não vir os resultados na 17ª 
semana, nós faremos o seu coaching GRATUITO, a partir da 18ª semana, 
até que esteja.

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 se tornar rentável.

Vai tornar-se responsável por tudo o que tem de fazer para atingir os resultados e o seu negócio vai 
levar o empurrão de que necessita para atingir os resultados que realmente quer. Quando contrata a 
ActionCOACH, vai ter um Coach que lhe diz as verdades e que é quem você precisa para 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 garante o sucesso.

O seu Coach da Action vai passar-lhe sistemas e estratégias comprovados, extremamente práticos e efica-
zes que lhe vão permitir 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 eficácia e um Coach ao seu lado para 
chegar onde você quer.

4. Garantimos total confidencialidade …

A confiança 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 confidencialidade.
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. Australia . Barbados . Belgium . Brazil . Canada . Chile . China . Colombia . Costa Rica . Curacao . Dominica . 
Dominican Republic . Ecuador . England . France . Germany . Hungary . India . Indonesia . Ireland . Jamaica 
. Kenya . Malaysia . Martinique . Mexico . Namibia . New Zealand . Nicaragua .  Nigeria . Northern Ireland  

. Portugal . Scotland . Singapore . South Africa . Spain . Suriname . USA . Venezuela . Wales .

ActionCOACH Portugal
Praça Nuno Rodrigues dos Santos, 7 

(Urbanização das Laranjeiras)
1600-171 Lisboa

Tel: +351 217 217 400
E-mail: portugal@actioncoach.com

www.actioncoach.com.pt

5. Garantimos-lhe uma abordagem personalizada ao seu negócio …

Você e o seu negócio são únicos. Porque a confiança tem de ser mútua, pode estar certo de que vai perce-
ber perfeitamente o programa de Coaching que lhe recomendamos e que levaremos sempre em conta o 
impacto 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 estraté-
gias 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.
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