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A Cegoc é a representante oficial da FranklinCovey em Portugal. Como resultado
desta parceria exclusiva, a Cegoc disponibiliza agora no seu portfólio de soluções
um novo leque de conteúdos, ferramentas e intervenções formativas exclusivas
da FranklinCovey que servem de complemento aos percursos formativos
já disponibilizados pela Cegoc, e que, em conjunto, contribuem para tornar
os indivíduos e as organizações ainda mais audazes e competentes para
enfrentarem, hoje e no futuro, os seus desafios mais significativos.
A FranklinCovey é líder mundial especializada no apoio às organizações
na construção de uma cultura vencedora capaz de gerar resultados duradouros
e que requerem transformações profundas do comportamento humano.
Disponibilizamos conteúdos, ferramentas, metodologias e soluções
de aprendizagem, integradas num framework desenvolvido a partir de uma base
comum, e que assentam em princípios intemporais e práticas largamente testadas
e comprovadas à escala mundial.
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PORQUÊ APOSTAR
EM SOLUÇÕES
DE APRENDIZAGEM
FRANKLINCOVEY?
• Assentam em princípios universais
e intemporais.

CONTEÚDOS WORLD
CLASS RECONHECIDOS
E PREMIADOS AO
LONGO DOS ÚLTIMOS
20 ANOS

• Estimulam os participantes nas suas
dimensões intelectual e emocional.

• Especialistas mundiais nas áreas
de Liderança, Produtividade, Execução,
Confiança, Vendas e Formação Corporativa.

• Proporcionam uma experiência
de aprendizagem de alta qualidade,
mundialmente reconhecida.

• Combinação única de formação, treino
e consultoria que produz resultados
altamente significativos e duradouros.

• Resultam de uma cultura de inovação
assente em práticas consistentes
de investigação e experimentação
em contexto real.

• Mais de 25 milhões de pessoas formadas.

• Oferecem conteúdos exclusivos
e fundamentados nos ensinamentos
dos maiores especialistas
e empreendedores da atualidade.

• Mais de 6 mil clientes organizacionais.

• Mais de 100 milhões de utilizadores
dos conteúdos FranklinCovey.

• 90 das empresas da FORTUNE 100
trabalham com a FranklinCovey.

• Apresentam soluções que impactam
positivamente toda a organização
e não apenas a gestão de topo.
• Focada na execução e no “fazer acontecer”
e na aplicação de instrumentos que
permitem medir a mudança.

© Cegoc | Excluvive partner

3

UM ACESSO ILIMITADO A TODO O CONTEÚDO
DA FRANKLINCOVEY
A forma de impactar com o melhor custo-benefício,
a performance da sua organização!
O All Access Pass é um modelo de subscrição que possibilita o acesso ilimitado não apenas
aos manuais, vídeos e ferramentas de apoio à transferência direcionados para os formandos,
mas também acesso a conteúdos direcionados a formadores internos, designadamente
percursos certificantes, assessments, vídeos, manuais de atividades e ferramentas
de acompanhamento e suporte à mudança.
• Utilize um portfolio de “impact jouneys” que podem ser integradas nos percursos
de aprendizagem dos seus colaboradores.
• Conte com a assistência contínua dos nossos especialistas de implementação.
• Certifique os seus formadores internos para entregar as soluções formativas FranklinCovey
na sua organização.
• Aceda gratuitamente aos nossos webcasts All Access Pass exclusivos.
• Beneficie de descontos para titulares All Access Pass em serviços especiais da FranklinCovey.
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FLEXIBILIDADE
Aceda aos conteúdos da FranklinCovey através de múltiplos formatos e dispositivos.

IMPACTO
Organize os conteúdos da FranklinCovey em função das necessidades específicas
do seu negócio e das suas equipas.

VALOR
Alargue o acesso a um número muito superior de colaboradores, a um preço por participante
significativamente mais baixo.

CONTACTE-NOS HOJE PARA
PODER ACEDER
Máxima flexibilidade, impacto e valor para
os clientes que desejam promover a eficácia
pessoal, competências de liderança e atingir
resultados de forma sustentada.
www.franklincovey.pt/all-access-pass/
T. +351 213 191 960
info@franklincovey.pt
© Cegoc | Excluvive partner

5

AS NOSSAS SOLUÇÕES
OS 7 HÁBITOS DAS PESSOAS ALTAMENTE EFICAZES®:
EDIÇÃO 4.0
• Aumenta a eficácia pessoal e o comprometimento com a melhoria
pessoal e profissional.
• Útil para organizações/indivíduos que pretendem aumentar
a inteligência emocional, comunicação interpessoal e trabalho
em equipa.
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DIAS

OS 7 HÁBITOS PARA MANAGERS®
• Desenvolve mentalidades e um conjunto de competências e
ferramentas essenciais para fazer o trabalho com e através dos
outros.
• Particularmente interessante para desenvolvimento do pipeline
de Líderes de nível médio e superior.
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AS 5 ESCOLHAS PARA UMA PRODUTIVIDADE
EXTRAORDINÁRIA®
• Ajuda as pessoas a compreender os desafios da gestão do tempo
no século XXI e a desenvolver práticas que permitem gerir prioridades
de forma consistente, manter o foco no que é verdadeiramente
importante e equilibrar vida pessoal e profissional.
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• Direcionado para os colaboradores da era do conhecimento que
têm de gerir múltiplas prioridades, estão sujeitos a um número
crescente de solicitações e precisam salvaguardar o seu bem-estar.

LIDERAR A VELOCIDADE DA CONFIANÇA®
• Ajuda os líderes a aumentar a sua credibilidade pessoal
e a praticar comportamentos específicos que aumentam
a confiança organizacional e das equipas e os níveis
de confiança que os membros da equipa depositam no Líder.
• Precioso para organizações que precisam criar uma cultura
de confiança interpessoal, organizacional e com os públicos
e comunidade com quem se relacionam.
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GERAR RELAÇÕES DE CONFIANÇA®
• Ajuda os indivíduos a construírem bases sólidas de autoconfiança
e confiança nos relacionamentos.
• Particularmente interessante para organizações que procuram
melhorar o nível de abertura com que comunicam, a criatividade
e o engagement.
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DIA

OS 4 PAPÉIS ESSENCIAIS DA LIDERANÇA™
• Direcionado a líderes com experiência de Liderança, que têm
que definir estratégias, adaptar-se rapidamente à mudança
e transformar estratégia em trabalho e desafios significativos
para os membros da equipa.
• Direcionado para posições de Liderança em que a capacidade
de inspirar confiança, definir e transmitir uma visão, executar
uma estratégia e assumir o coaching dos membros da equipa,
fazem a diferença.
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AS 6 PRÁTICAS CRÍTICAS DA LIDERANÇA DE EQUIPAS™
• Este curso dota os líderes com competências e ferramentas
essenciais para fazer o seu trabalho com e através das suas
equipas.
• Especialmente direcionado para lideres de primeiro nível,
que evoluíram para funções em que o desafio é fazer o trabalho
através dos membros da equipa e apoiar o seu desenvolvimento.
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AS 4 DISCIPLINAS DA EXECUÇÃO®
• Ajuda os líderes a implementar uma fórmula clara, repetível
e comprovada para a execução.
• Metodologia centrada na execução da estratégia. Direcionada
a organizações que pretendam superar gaps operacionais,
dar consistência a processos de melhoria e melhorar indicadores
de performance específicos de forma sustentada.

QUER SABER MAIS?
Os percursos de aprendizagem da FranklinCovey disponibilizados em exclusivo pela CEGOC podem ser adaptados
e personalizados.
Não deixe de nos contactar para, em conjunto, avaliarmos de que modo podemos contribuir para a superação
dos seus desafios profissionais e organizacionais www.franklincovey.pt // T. +351 213 191 960 // info@franklincovey.pt
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