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‘General manager’ da FranklinCovey 
Portugal e ‘head of customer 
performance development’ na 
CEGOC, João Braz Pereira fala de uma 
parceria dos últimos dois anos e que 
anteriormente já tinha sido efetivada 
durante uma década. «Superámos 
claramente os compromissos 
assumidos, construímos uma equipa 
muito experiente e capaz de explorar 
o potencial da qualidade dos 
conteúdos e os recursos da marca, e 
isso permitiu-nos comprovar o valor 
das soluções, estabelecer relações 
de confiança com os clientes e 
perspetivar continuar a crescer», 
destaca.
Texto: Redação human

Q ue balanço faz da presença em Portugal 
da FranklinCovey ao fim de dois anos?
Apesar do efeito de desaceleração pro-
vocado pela pandemia, o balanço geral 

é positivo. Desde 2018, superámos claramente os com-
promissos assumidos com a FranklinCovey, construímos 
uma equipa muito experiente e capaz de explorar o 
potencial da qualidade dos conteúdos e os recursos da 
marca, e isso permitiu-nos comprovar o valor das solu-
ções, estabelecer relações de confiança com os clientes 
e perspetivar continuar a crescer.
Reconheço, contudo, que temos pela frente o enorme 
desafio de mostrar ao mercado que, para além desse 
conteúdo extraordinário que é «Os 7 Hábitos das Pes-
soas Altamente Eficazes», existe um mundo de soluções 
absolutamente atuais que importa colocar ao serviço 
dos desafios que implicam mudanças consistentes de 
comportamento nas organizações.

Como foi possível concretizar esta presença e que 
papel teve aí a CEGOC?
A CEGOC foi representante da FranklinCovey em Portu-
gal entre 2003 e 2013. Ao longo desses 10 anos sempre 
superámos os objetivos e os compromissos assumidos 
com a marca e construímos uma reputação de lealdade 
e alinhamento com os seus valores. Isso permitiu-nos 
construir um património de confiança assente em inte-
gridade, capacidade e resultados, que justifica que em 
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 João Braz Pereira

João Braz Pereira assume as funções de ‘general manager’ da FranklinCovey Portugal e ‘head of 
customer performance development’ na CEGOC, sendo especialista nas áreas de Training e Project 
Management, Empreendedorismo e Town Centre Management. Do seu percurso profissional fazem 
parte a criação da Luanda Business School e experiências de consultoria, gestão e formação em 
contexto público e associativo, de gestão e administração no sector IT (tecnologias de informação) 
e de ensino superior e pós-graduado, além de uma vasta experiência nas áreas comercial e de 
desenvolvimento de recursos humanos. É licenciado em Economia pela Faculdade de Economia da 
Universidade do Porto (FEP) e pós-graduado em Real State Management pela mesma instituição.

João Braz 
Pereira

Uma parceria de sucesso
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representantes que em todo o mundo tiveram a capaci-
dade de inovar e partilhar soluções desenvolvidas com 
base na mesma ‘framework’ conceptual.
Assim, a partir de setembro de 2020 começámos a traba-
lhar com os nossos clientes na conceção das soluções 
formativas que irão suportar a execução das novas orien-
tações estratégicas e capacitar os protagonistas para a 
mudança. 
A pandemia acelerou definitivamente a adesão ao digital 
e à formação à distância e isso mudou para sempre a nos-
sa forma de trabalhar e definiu a qualidade da experiên-
cia do formando como a prioridade de desenvolvimento.

Notaram diferenças significativas no que vos foi pe-
dido pelo mercado?
Sim. Houve vários temas e formatos que tiveram os seus 
momentos de maior procura.
Numa etapa inicial, as empresas procuravam ocupar os 
colaboradores com soluções mais próximas do formato 
‘webinar’. Tivemos oportunidade de nos diferenciar atra-
vés do ciclo de ‘webinares’ «Achieving Results in Unpre-
dictable Times», desenvolvido em parceria com as filiais 
CEGOS de Espanha e Itália, em que participaram milhares 
de pessoas que puderam aceder a conhecimento e ex-
periência atual e imediatamente útil no contexto de crise 
que se vivia em abril de 2020.
Nas áreas do desenvolvimento pessoal e da liderança 
deu-se relevância a temas como confiança, liderança de 
equipas remotas, liderança em contexto de mudança, 
eficácia pessoal em contexto de incerteza e utilização 
de plataformas digitais. Na área comercial acentuou-se a 
procura de soluções direcionadas à liderança de equipas 
comerciais à distância, na abordagem e na aplicação das 
técnicas de venda e negociação em contexto remoto e na 
utilização de novas plataformas para gerir a relação com 
os clientes. Mais recentemente, sentimos nos clientes a 

2018 a FranklinCovey tomasse a iniciativa de abordar a 
CEGOC para nos propor retomar a representação exclu-
siva em Portugal.
Acolhido com agrado o convite, juntos analisámos o his-
tórico de resultados ao longo dos cinco anos anteriores, 
a visão da marca para o futuro da formação e a transfor-
mação extraordinária operada no modelo de negócio, e 
acreditámos que seríamos capazes de crescer e que faria 
todo o sentido acrescentar a FranklinCovey ao portfólio 
de soluções que disponibilizamos.

Estes dois anos tiveram realidades certamente dife-
rentes, antes e depois do início da pandemia; como 
que divide o período de atividade em Portugal a 
meio. O que fizeram diferente numa e noutra fase? 
No primeiro ano a prioridade foi criar as condições para 
crescer e para sustentar esse crescimento a médio/ longo 
prazo. Por isso fizemos um esforço significativo de loca-
lização dos produtos e recursos mais recentes lançados 
pela marca, formámos nestes conteúdos uma equipa 
de formadores com muita experiência na entrega das 
soluções tradicionais da FranklinCovey e capacitámos a 
equipa comercial para apresentar ao mercado português 
a proposta de valor e as suas soluções.
A pandemia desacelerou o processo de crescimento, le-
vando a maioria das empresas a suspender os seus pla-
nos de formação, a adiar decisões estratégicas assumidas 
e a focar-se nas urgências relacionadas com a assistência 
imediata às suas equipas e com a adaptação às novas 
condições de trabalho e do mercado. Para enfrentar a 
pandemia, a FranklinCovey rapidamente lançou uma 
megaoperação de adaptação e desenvolvimento de no-
vos itinerários pedagógicos 100% digitais ajustados aos 
novos desafios das organizações, com formação e certi-
ficação de formadores na utilização e na entrega através 
de plataformas digitais e dinamização de uma rede de 
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 MULTIPLIERS

O Multipliers é um modelo desenvolvido pela FranklinCovey juntamente com Liz Wiseman, autora 
do livro «Multipliers – How the best leaders make everyone smarter». João Braz Pereira explica que 
«o modelo põe em evidência a existência de um tipo de líder que pela maneira como se comporta 
demonstra a capacidade de retirar o máximo partido das suas equipas e daqueles com quem se 
relaciona profissionalmente, ao mesmo tempo que lhes proporciona uma experiência profissional de 
crescimento e de desafio e onde tem espaço para realização profissional e também pessoal». Mais: 
«Este é o líder multiplicador. Todos nós, em algum momento, tivemos um professor, um treinador, um 
familiar, um chefe que teve a capacidade de nos desafiar e proporcionar oportunidades de superação 
em circunstâncias que à partida não acreditávamos ser capazes de superar; que teve a curiosidade de 
compreender o que fazemos particularmente bem, com gosto e de forma voluntária, e nos deu espaço e 
responsabilidade para o poder colocar ao serviço de um propósito comum ou nos levou a experiências 
de aprendizagem e crescimento significativas.»
«Em oposição ao multiplicador, apresenta-se o redutor, cujo comportamento tende a limitar o espaço 
de crescimento e a exploração do talento individual dos indivíduos e das equipas ao mesmo tempo 
que proporciona àqueles com quem trabalha uma experiência stressante, pouco enriquecedora e com 
menores oportunidades de crescimento e progressão», explica ainda João Braz Pereira, acrescentando 
que «como tem dificuldade em ganhar o compromisso e o entusiasmo das pessoas com quem trabalha, 
tende a atingir piores resultados».
A investigação de Liz Wiseman «centra-se na identificação, por um lado, das tendências pessoais que em 
algumas circunstâncias fazem de nós redutores acidentais, e por outro, dos comportamentos associados 
à capacidade de multiplicar os outros», partilha o responsável, assinalando: «As tendências que fazem 
de cada um de nós redutores acidentais em determinadas circunstâncias estão muitas vezes associadas 
às características que ao mesmo tempo nos diferenciam e contribuíram para a nossa progressão 
profissional. E é surpreendente constatar até que ponto e em que circunstâncias a minha atenção ao 
detalhe, a minha criatividade, a minha constante disponibilidade para salvar o colega do lado de uma 
situação difícil, a minha capacidade de pensamento estratégico ou o meu perfecionismo tão úteis tantas 
vezes, podem enquanto líder retirar espaço de crescimento e realização àqueles com quem trabalho.»
Para João Braz Pereira, «esta ideia é forte e tem muito impacto em profissionais com sucesso e líderes 
com muitos anos de experiência, porque nestes perfis é comum encontrar tais características e talentos 
e reverem-se nos perfis e ganharem consciência do impacto que a manifestação do seu talento tem 
no espaço de crescimento e realização do outro». Mais: «Depois desta tomada de consciência, de uma 
forma muito prática e dinâmica são exploradas quatro vias que nos podem permitir converter momentos 
redutores acidentais em momentos multiplicadores intencionais: fazer melhores perguntas, procurar a 
genialidade, criar espaço para os outros, propor desafios maiores.»

necessidade de soluções focadas no bem-estar 
das equipas, no controlo emocional e na adoção 
de boas práticas de balanceamento entre vida 
pessoal e vida profissional.

O que é mais diferenciador na proposta de valor 
da FranklinCovey para o mercado português?
A proposta de valor é global e assente em quatro 
dimensões: qualidade de conteúdos e recursos; 
produção editorial e desenvolvimento de soluções 
com base em investigação e trabalho desenvolvi-
do pelos maiores especialistas mundiais nas suas 
áreas de trabalho; alcance global através de uma 
rede de agentes e representantes em praticamente 
todo o mundo; modelo de negócio flexível e que 
através do modelo de subscrição «All Access Pass» 
permite às organizações e às suas equipas aceder 
à totalidade dos conteúdos e materiais de suporte 
à formação da FranklinCovey.
Para além destas vantagens estruturais, o facto de 
os conteúdos e as soluções estarem articulados 
numa ‘framework’ comum permite garantir coerên-
cia de conceitos, modelos e linguagem, em que con-
teúdos e temas podem ser trabalhados sem que se 

perca a coerência e a consistência da abordagem. 
Este aspeto tem sido particularmente valorizados 
por academias corporativas e pelas organizações 
que perspetivam a formação a longo prazo e procu-
ram disponibilizar programas ajustados aos planos 
de carreira dos colaboradores. 
Nestes casos, os percursos formativos começam 
por trabalhar a eficácia e a liderança pessoal. 
Quando a organização sinaliza potencial de evo-
lução para funções de liderança, os colaboradores 
integram percursos de formação que trabalham a 
confiança como base a partir da qual se constrói 
e credibilidade do líder e percursos dimensiona-
dos para ‘first level leaders’ centrados nas práticas 
críticas da liderança de equipas. À medida que se 
regista evolução na carreira e maior complexidade 
dos desafios de liderança, os colaboradores inte-
gram módulos mais avançados: liderança estraté-
gica, ‘coaching’ do potencial de desenvolvimento 
das equipas ou formação de líderes para sucessão.

Como olha para os seus desafios nas duas em-
presas, seja no atual contexto, seja num futuro a 
apontar já para o pós-pandemia?
A empresa é apenas uma, a CEGOC, que dispõe de 
múltiplos recursos e instrumentos que coloca ao ser-
viço dos clientes. É importante reforçar a vantagem 
competitiva que construímos ao longo de anos na 
área do digital e garantir que conseguimos retirar o 
máximo partido dos conteúdos e recursos de exce-
lência do Grupo CEGOS e da FranklinCovey, propor-
cionando experiências de formação memoráveis.
Contudo, o principal desafio é sempre manter o 
compromisso com a inovação e o desenvolvimento 
de soluções integradas ajustadas às circunstâncias 
específicas do negócio de cada cliente e das suas 
equipas e que permitam vencer os seus desafios 
estratégicos libertando a grandeza e o potencial de 
realização de cada colaborador.

A FranklinCovey perspetiva já um tempo pós-
-pandemia na sua relação com o mercado? 
Do ponto de vista do desenvolvimento do modelo 
de negócio, irá manter o ritmo da sua produção 
editorial e de novos conteúdos e a aposta definiti-
va no «All Access Pass» e no modelo de subscrição 
que, mediante um pagamento anual, permite às 
organizações disponibilizar a todos os colabora-
dores os conteúdos e os recursos formativos com 
a chancela de qualidade FranklinCovey, incluindo 
percursos de certificação de formadores internos e 
todo o material de apoio e entrega dos conteúdos 
da marca. A experiência internacional e a mudança 
da forma como as organizações querem formar os 
colaboradores tem demonstrado que o futuro pas-
sa por este tipo solução. 
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