
LIDERANÇA COMERCIAL 3.0:  
como evitar o erro fundamental da liderança  

Dinâmica: 
 
Um workshop que integra várias ferramentas de 

liderança de equipas comerciais e a sua aplicação 

prática. O workshop desenvolve-se num quadro 

dinâmico e interactivo com actividades que simulam 

casos e situações reais. O participante é desafiado a 

resolver ao longo da acção um caso prático que 

representa uma situação real. É nesse contexto que 

treina, fazendo. 

 

Porque já não basta gerir recursos mas é 
necessário expandi-los, é necessário 
obter ferramentas que o tornem 
possível 

  
Porque sem diagnóstico, qualquer 
estratégia é um barco à deriva, 
“conheça” os recursos que dispõe para 
atingir os seus objectivos. 

 
Porque a comunicação é a principal 
ferramenta de um líder, como usá-la 
eficazmente?  
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Output:  

 
No final do workshop o líder comercial saberá fazer o diagnóstico da sua equipa, optimizar os 

recursos que gere, identificar as oportunidades de expandir esses recursos, desenhar e 

implementar planos de acção individuais e da equipa 

3 Boas razões para participar: 

 
 

 
 

Duração: 
 

1 ou 2 dias  

Público Alvo: 
 

Lideres / gestores de equipas 
comerciais  



Programa: 

 

1. A estrutura de suporte 

O “erro fundamental da liderança” 

O líder como criador de contextos 

Normas e graus de liberdade do líder 

  
2. O raio - X da equipa e do contexto 

Pessoas, mercado e tempo, os três drivers da estratégia operacional 

Vendas e back-office, tarefas de rotina e tarefas criativas 

Os determinantes do comportamento: pessoas e contextos em mudança 

A matriz da equipa 

  
3. Decisão, acção e mudança 

Como comunicar eficazmente para produzir mudança e desenvolvimento nas pessoas e 

na equipa 

Gerir momentos e projectar futuros 

O match dos recursos internos (organização) e externos (mercado) 

Planos de acção 

  
4. Liderança comercial 3.0 

Como motivar em função das características do 

 trabalho 

A importância da ética, da positividade e do 

 coaching. Como implementar uma cultura positiva 

O capital psicológico da equipa; do saber-fazer  

ao ser. Os drivers das equipas de sucesso 

ADN da equipa: orquestras sinfónicas e bandas de jazz 
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