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ActionCOACH™ Quem somos

ActionCOACH revelou-se um sucesso instantâneo em 1993 quando o seu fundador, Brad Sugars, começou a 
conduzir seminários e workshops para empresários de PME´s na Austrália e Nova Zelândia. Pela primeira vez 
podiam ter acesso a centenas de estratégias simples, e económicas nas áreas de vendas, marketing e gestão de quipas 
que resultaram em melhorias significativas na faturação e lucros.

Desde essa altura centenas de milhares de empresários participaram nos famosos seminários da ActionCOACH 
que ex clientes e atuais podem hoje testemunhar. Ter um Business Coach da ActionCOACH pode ser a iniciativa 
mais lucrativa que um empresário pode fazer no seu negócio. O sistema de coaching é eficaz, e para muitos negócios, 
economicamente viável. 

A ActionCOACH tomou a decisão de franchisar o sistema em 1997 após ter chegado à conclusão que a melhor 
forma de servir os clientes a nível global era ter coaches locais espalhados pelo mundo. Não só os coaches estão perto 
dos seus clientes mas também conseguem ter uma relação de empresário para empresário. A ActionCOACH está 
representada em mais de 75 países nos 5 continentes, tem mais de 1000 Franchisados e é o franchising de coaching 
nº1 no mundo. 

A nossa Visão:  “Abundância Mundial através da Reeducação Empresarial”

A ActionCOACH é uma equipa de pessoas comprometidas, positivas e bem sucedidas que almejam sempre estar 
em equilíbrio, de forma congruente e honesta. Trabalhamos sempre dentro dos nossos "14 Pontos de Cultura" para 
ter a certeza que todos os que contatam ou são contados e interagem com a equipa da ActionCOACH beneficiem 
desse contato e de alguma forma estar mais próximos de serem as pessoas que querem ser ou atingir os objetivos que 
pretendem.

Trabalhamos em cooperação com todos aqueles que acreditam que são nossos concorrentes. Estamos no negócio de 
"Edutainment". Educamo-nos e formamo-nos a nós próprios, os nossos clientes e todos com quem trabalhamos 
criando um ambiente de aprendizagem divertido. Educamos os nossos clientes em técnicas de marketing e de 
desenvolvimento de negócio de nível mundial utilizando áudio, vídeo,  workbooks simples, workshops, seminários e 
outras tecnologias. Os nossos produtos e serviços são sempre da mais alta qualidade, value for money sejam 
fornecidos por nós quer por outros pois sempre acrescentam valor utilizando as metodologias mais 
recentes e mais eficazes para treinar os empresários e as suas equipas.

Os clientes da ActionCOACH quer sejam nano, micro, pequenos ou grandes empresas, têm sempre o desejo que 
os ajudemos a atingir os seus objetivos. Os nossos clientes têm o pensamento focado no futuro, dispostos a aprender a 
crescer e dispostos a trabalhar como membros de uma equipa no desenvolvimento de uma organização empresarial.

Os nossos clientes são selecionados mais com base na atitude do que no tamanho da sua organização e querem 
trabalhar connosco porque nós compreendemos que as pessoas são importantes, são os sistemas que devem operar o 
negócio, nós oferecemos as estratégias mais práticas, pragmáticas e rápidas para crescimento do negócio cumprindo 
sempre o que prometemos.




