
geramos resultados . gerimos talentos



Sabemos o que é necessário para aumentar resultados e ter mais rentabilidade. 

É preciso questionar regras, estabelecer metas e definir claramente as novas regras do jogo. E depois respeitá-las. 

É preciso constituir uma equipa motivada e empenhada. 

É preciso traçar o caminho certo, identificar obstáculos e delinear um plano para ultrapassá-los. 

Ter a coragem de voltar à casa da partida se for necessário, mas ter sempre presente a casa da chegada. 

Este jogo terá desafios contínuos, que ultrapassados em equipa fará com que chegue mais rápido ao seu destino.

GERAMOS RESULTADOS . GERIMOS TALENTOS

Definir o plano de ação para 

fidelizar clientes

Gerir e medir os indicadores 
de negócio

Fortalecer o espírito de equipa

MAIS DINAMISMO

Criar oportunidades de negócio

Organizar sistemas e otimizar 
processos

Consolidar planos para duplicar 
resultados

MAIS EFICÁCIA

Criar estratégia de negócio

Liderar e inspirar equipa

Medir e gerir os resultados 
da equipa

MAIS RENTABILIDADE

Avaliar competências e talentos 
da equipa

Definir objetivos e sistema de 
incentivos

Gerir a motivação da equipa

MELHOR DESEMPENHO
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GESTÃO 
DE EQUIPA

Definir os valores, a missão e a visão da empresa

Reconhecer e otimizar as valências de equipa

Dinamizar ações de team building e de 
responsabilidade social

LIDERANÇA
ESTRATÉGICA

Definir a estratégia com indicadores de gestão 

Preparar e desenvolver a equipa

Apoiar a tomada de decisão

MARKETING 
E GESTÃO DE CLIENTES

Dinamizar ações comerciais para fidelizar 
e angariar novos clientes

Organizar e implementar processos de gestão

Criar novas oportunidades de negócio

DINAMIZAÇÃO
COMERCIAL

Criar um plano de ação comercial para medir 
e gerir o negócio

Formar e acompanhar a equipa na venda

Desenvolver um plano de fidelização de clientes

GESTÃO DE 
EQUIPA

MARKETING
E GESTÃO CLIENTES

 

DIRETORES E EQUIPA

LIDERANÇA
ESTRATÉGICA

ÁREAS DE ATUAÇÃO

EQUIPA COMERCIAL GESTORES E EQUIPA

DINAMIZAÇÃO 
COMERCIAL
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O Playing4Success é uma proposta para dinamizar a atividade comercial das empresas. 

Desde a preparação da equipa à definição da estratégia comercial, todas as fases do processo 

de venda são tratadas para que a sua empresa venda mais, otimizando os recursos.

Recomendaria esta formação porque é fundamental para aumentar a confiança, a motivação e ambição da equipa 

de vendas.  Pensar, acreditar, planear e executar com proatividade comercial permitiu aumentar a qualidade da 

venda e aumentar o valor médio do prémio por apólice.

 

Após um ano de formação, fizemos evoluir a nova produção em clientes particulares de um decréscimo de 25% para 

um crescimento de 27%.

 

César Lima, Coordenador Comercial da Companhia de Seguros Zurich
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Cria na equipa uma atitude de maior proatividade, para concretizar o plano de negócio, 

através de uma maior assertividade na relação com o Cliente. Permite à equipa analisar a 

carteira de Clientes, medir e gerir o seu negócio de forma mais eficaz e eficiente.

Estas metodologias permitem criar uma relação de maior compromisso com os resultados, 

com maior rentabilidade do negócio, orientada para uma maior proatividade comercial, com 

base na fidelização e angariação de novos Clientes. 
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Alinhar forças e competências para aumentar a produtividade apostando na gestão eficaz  de 

equipas e na dinamização comercial. É este o objetivo do Playing4Team, o programa indicado 

para empresas que querem fortalecer a cultura da equipa, criar maior sinergia, para atingir o 

melhor desempenho.

Experiênciar o trabalho da Widestimulus com a Choice confirmou a minha certeza na recomendação do vosso 

trabalho a outros gestores de empresas como a Peugeot e a Contek para treino das suas equipas comerciais.

Acredito que quem tem a oportunidade de trabalhar com a equipa da Widestimulus sai mais rico, mais forte, mais 

apto a fazer mais e melhores negócios.

Ana Almeida, Diretora Geral Choice
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Desta forma, são traçados novos desafios, alinhados com a real capacidade de organização, 

de comunicação e de orientação para o resultado final.

O Programa promove a melhor gestão da equipa, desenvolvendo os talentos individuais dos 

colaboradores para complementar as competências da equipa.

Cria motivação e métodos de trabalho para gerir as relações interpessoais e profissionais e 

otimizar a eficácia e a eficiência da equipa.
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Para as empresas que querem duplicar os resultados, o Playing4Double tem as principais  

ferramentas para aumentar a eficácia e criar novas oportunidades de negócio, otimizando 

processos, criando estratégias de angariação e fidelização de clientes e preparando equipas 

para criar mais valor.

Um dos maiores impactos que a Widestimulus trouxe à More foi a forma como abordámos as vendas. Com 

pequenas mudanças tivemos grandes impactos e em 2016 atingimos um crescimento de vendas de 39%.

Luís Duarte, Diretor Geral da More
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Neste processo de mudança e reestruturação, o Programa Playing4Double convida a equipa 

comercial a fazer parte da organização da empresa, para que a empresa seja reforçada e possa 

fazer crescer em conjunto os resultados, focados no negócio de maior rentabilidade e no melhor 

serviço ao Cliente.

Com a maior proximidade e alinhamento entre a equipa comercial e a organização, através da 

metodologia consolidada, estão reunidas as condições para duplicar a rentabilidade do negócio.
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Completo e abrangente, o Playing4Results foi criado para consolidar os resultados da 

empresa. Maior rentabilidade, equipas motivadas, focadas no negócio e clientes fidelizados 

são as conquistas consolidadas neste programa, para melhorar a rentabilidade da equipa e do 

negócio.

As sessões que efetuámos, tiveram um impacto profundo na forma como os alunos perspetivaram o seu papel 

enquanto gestores com responsabilidades nas áreas comerciais. As metodologias utilizadas e a dinâmica criada em 

sala conduziram o grupo de profissionais a novas perspetivas sobre as suas funções, missões e definição de 

objetivos e prioridades, criando desta forma, o espaço para uma nova forma de estar nas suas organizações.

Rogério Canhoto, INDEG ISCTE, Coordenador Executivo Pós Graduação em Marketing Digital 
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Incentiva uma atitude proativa de todos, para criar um verdadeiro espírito de equipa e uma orientação 

para os resultados, através da comunicação contínua da missão, visão e valores da empresa e reforçada 

pela vivência de boas práticas alinhadas ao propósito da empresa.

A otimização dos processos será criada através da sinergia da equipa, com a comunicação ativa da 

estratégia da empresa, as metas definidas e orientadas para um resultado final continuamente medido. 

Desta forma medir e gerir os resultados com agilidade necessária para se adaptar ao mercado com 

rapidez.
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INDÚSTRIA E LOGÍSTICA

AMBIENTE

NETWORKING INTERNACIONAL

SAÚDE E EDUCAÇÃO

SEGUROS

CONSULTORIA

PRA

MARKETING E AUDIOVISUAISCONSTRUÇÃO E IMOBILIÁRIO

TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA AUTOMÓVEL

VITOR GUIMARÃES
 & FILHOS, S.A.
CONCESSIONÁRIO PEUGEOT

COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO

www.widestimulus.com     Alameda dos Oceanos 142 - 2A  .  1990-502 Lisboa  .  Portugal  .  Tel +351 214 007 200
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