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uma componente conceptual (partilha das boas práticas), 

uma componente de elaboração de exercícios de aplicação dos conceitos à

realidade prática de cada participante

uma sessão de grupo de discussão das melhores formas de aplicação prática das

metodologias, com a minha orientação

sessões individuais de “mentoring”

conjunto de sessões online, em grupo, de “teatro de prospeção”  telefónica e

online

Dimensões a trabalhar:

Gestão de tempo

Gestão de potencial individual

Gosto pela prospeção

Estratégia e táticas comerciais

Formação digital para comerciais com resultados excecionais

O ACELERADOR DE VENDAS consiste num processo de formação e transformação

da sua equipa, constituído por diversas etapas desenvolvidas totalmente online,

que incluem:

AUREN BUSINESS DEVELOPMENT 
Garantimos o sucesso da sua equipa comercial 

A crise que estamos a atravessar leva a que muitas empresas portuguesas tenham

tido quebra de vendas. Isso implica que seja necessário procurar formas mais

eficientes para conquistar o mercado. Apresentamos o novo serviço ACELERADOR

DE VENDAS, com o qual a sua equipa comercial vai atingir um novo patamar de

resultados e as atitudes mais favoráveis para superar os desafios de vendas séc.

XXI. 

Não fique à espera que o mercado acalme, este é o momento de agir! 
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ACELERADOR DE VENDAS 



 Auren Portugal

AUDITORIA

ASSESSORIA

CONSULTORIA

FINANÇAS

CORPORATIVAS

A NOSSA EQUIPA 
Embora seja licenciado em Engenharia,

começou ainda antes de terminar o curso a

trabalhar nas áreas de gestão.

Paralelamente, em 1993, concluiu um MBA

na Universidade Católica, em Lisboa, onde

posteriormente fez o Mestrado. Ao longo de

uma vasta e diversificada sua carreira,

interveio como administrador, dirigente,

consultor, mentor e sales coach em mais

de três centenas de empresas,

maioritariamente nas áreas de gestão,

consultoria em desenvolvimento de

negócios, e franchising.

Complementarmente, é desde  1995

docente no IPAM - Instituto Português de

Administração de Marketing, tendo sido,

em Aveiro, responsável pela área de

Gestão, tendo lecionado diversas unidades

curriculares nas áreas de Finanças,

Estratégia, Gestão e Economia. 

Esteve posteriormente ligado ao IPAM

Porto, e actualmente é docente na

Licenciatura em Marketing e na Pós-

Graduação em “Sales Management” do

IPAM - Lisboa

Adaptamos cada ACELERADOR DE VENDAS à

realidade da sua empresa.

 

Fale connosco. Temos todo gosto em enviar-lhe

referências de sucesso.

 

Paulo Lopes Porto 

p.porto@auren.pt

+351 933 233 442

 

https://www.auren.com/pt-PT
https://www.linkedin.com/company/11048778/admin/

