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1- O que é Coaching de Negócios:

O Coach de negócio auxilia a definir se a empresa vai trabalhar sobre o modelo de hierarquia vertical com muitos 
cargos de liderança, ou horizontal em que existem poucos cargos de liderança e as decisões estratégicas são 
pulverizadas.

Não apenas o empresário participa do processo, mas todos os sócios que têm poder de decisão participam todos 
juntos no processo.

No entanto, quando você trabalha com o sócio obviamente os sócios vão se desenvolver, mas o objetivo principal 
desse projeto não é desenvolver os sócios, mas fazer com que eles tenham uma visão crítica e um entendimento 
sobre o negócio para que eles consigam tomar decisões mais assertivas em conjunto, e consigam liderar as 
pessoas de uma maneira diferente a partir de uma proposta de um modelo de negócios, de uma estrutura 
empresarial, de uma estrutura de processos, de um plano claro e uma visão clara de onde as pessoas devem 
chegar. 

O objetivo é ajudá-los a estruturar, planejar e reposicionar o negócio, alcançar resultados desafiadores, definir 
maneiras de gerir a performance e as atividades de trabalho dos seus liderados. 

Embora os donos do negócio possam se desenvolver no processo de business coaching, o intuito é muito mais 
fazer com que eles coloquem as pessoas certas nos lugares certos e criem estruturas e processos fazem com 
que a empresa se torne mais eficiente, mais eficaz e mais assertiva para que desta forma as pessoas consigam 

A empresa precisa se preparar para esse novo momento e o coaching de negócios trabalha exatamente sobre 
essa perspectiva. 

Desta forma, o Coach de negócio auxilia para os sócios consigam atribuir responsabilidades para cada uma das 
pessoas envolvidas em projetos com um organograma específico onde existem lideranças e hierarquia 
estabelecidas. 

Então o enfoque é completamente diferente do coaching executivo, porque quando você trabalha com o executi-
vo para que ele se desenvolva para fazer com que o negócio cresça, existe uma metodologia de desenvolvimen-
to.

Além disso a empresa também pode ter algum desafio específico, alguma dificuldade específica que não tem 
conseguido resolver sozinha e que ela conta com o trabalho de um business coach.

O coaching empresarial e se divide em coaching executivo e coaching de negócios. O coaching de negócios é 
voltado para empresários ou para os sócios, quando o negócio tem mais de um sócio. 

Além disso, o processo de coaching de negócios proporciona maneiras de fazer com que a empresa cresça 
através de novos modelos de negócio dentro do próprio negócio, através de ampliação das parcerias de alguma 
maneira quando a empresa define a ampliar o seu negócio às vezes até fora do país.

O processo de coaching de negócios ele não é voltado pra gestão de tempo, desenvolvimento de liderança ou 
desenvolvimento de competências; ele é voltado para o impacto sobre os processos.
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A vantagem ao se fazer isso é que os sócios podem reconhecer a si mesmos e entenderem aquilo que fazem que 
pode contribuir para o relacionamento e andamento do negócio. Além disso, fica claro entender o porque fazem 
o que fazem, e quais são os comportamentos que cada um tem e que atrapalha o andamento do negócio.

Se o coach trabalhar com um relatório que use a teoria de motivadores de Eduard Spranger existirá também a 
possibilidade de entregar um cruzamento de pontos em comum diferentes sobre os motivadores.

O projeto começa pela aplicação de assessments como DISC, MBTI, Teoria dos Motivadores ou qualquer outro 
que o Coach decida utilizar. 

O assessment é feito com todos os membros que vão participar do business coaching e é fundamental e indis-
pensável para o método de trabalho do Coach Black, porque isso vai acelerar os resultados que cliente obtém. 

entregar resultados melhores. 

A única maneira de um sócio não participar do processo de coaching de negócios é no caso de ele ser apenas 
investidor e não participar do dia-a-dia da empresa, ou seja, ele não tem poder decisório nenhum pois é simples-
mente o investidor e recebe os dividendos pelos resultados que a empresa entrega. Nesse caso, esse sócio pode 
ser dispensado do projeto, mas em qualquer outra circunstância o trabalho de business coaching não dispensa a 
participação de cada um dos sócios em todas as sessões.

É fundamental e indispensável que todos os sócios que têm poder de decisão na empresa participem do projeto 
de business coaching completo, porque tanto o dono do negócio quanto os sócios, que têm uma responsabilida-
de definida e clara dentro da organização, sofrem o impacto das decisões uns dos outros e comumente as 
decisões mais importantes são tomadas em conjunto.

O método de assesment que o coach vai é de aplicação individual aonde cada um dos sócios recebe a sua senha, 
responde a sua avaliação e tem o seu próprio relatório. Feito isso, o coach realizar uma reunião de devolutiva 
individual com cada um dos membros e depois faz um cruzamento de informações. As próprias empresas e 
laboratórios que oferecem os assessments vendem esse cruzamento de dados, que nada mais é que a sobrepo-
sição dos perfis, ou seja, o coach consegue entender bem o perfil daqueles sócios, quais são as diferenças e as 
semelhanças nos comportamentos e nos perfis de comportamento e quais são suas preferências.

Quando o coach perceber que eles são muito parecidos, é importante que eles tenham essa consciência e 
saibam que se eles tiverem um board de conselho na empresa é importante que esse conselho diretivo seja 
composto por pessoas de perfis diferentes. 

Caso os sócios tenham outros líderes em seu time, é interessante que as lideranças sejam compostas de 
pessoas com perfis diferentes para que a empresa tenha diversidade de pontos de vistas e diversidade de 
pensamentos, porque isso aumenta a possibilidade de se tomar boas decisões, já que a empresa consegue 
enxergar as situações por vários pontos de vista diferentes em função dos membros que compõem a organiza-
ção. 

Isso faz com que eles tenham um pouco mais de paciência ao lidarem uns com os outros, porque conseguem 
entender como cada um funciona e quais são as coisas que um pode contribuir com o outro e em que circunstân-
cias se complementam.
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A devolutiva do perfil individual é feita com cada um e a sobreposição e combinação dos resultados da devolutiva 
é apresentada em uma reunião específica em que se apresentam os cruzamentos dos pontos que são comuns, e 
o cruzamento dos pontos divergentes nos perfis.

Ao final dessa apresentação dos cruzamentos de perfis o coach dá a palavra às pessoas para que elas tirem as 
suas conclusões e façam as suas análises. 

O papel do coach nesse momento é de ajudá-los a perceberem o que precisa ser percebido, quais são as 
semelhanças entre eles, quais são as diferenças, como eles percebem essas semelhanças e divergências no 
dia-a-dia, como eles percebem quando é que essas divergências ou semelhanças atrapalham, e em quais 
situações o fato de serem parecidos ou diferentes ajudam a atingirem seus resultados. 

Um outro aspecto que precisa ser considerado e gerenciado até mesmo antes da aplicação do assessment é a 
qualidade da relação entre os sócios.

Dessa forma, os membros têm a possibilidade de reconhecerem a si mesmos, reconhecerem o outro através de 
uma discussão gerenciada e coordenada pelo coach. 

Às vezes os sócios já estão buscando um coach porque eles não estão mais conseguindo tomar decisões em 
conjunto em função das diferenças e divergências que existem entre eles. Isso é comum de acontecer, mas às 
vezes apenas um dos sócios procura um coach com o objetivo de estruturar o negócio.

Se durante as conversas que são conduzidas pelo coach percebe-se que existem divergências de pontos de 
vistas que estão afetando o relacionamento dos sócios, é fundamental que o coach faça um alinhamento do 
relacionamento antes de iniciar o processo, porque qualquer decisão que tiver que ser tomada depois a respeito:
Ÿ do objetivo a ser atingido pelo negócio, 
Ÿ de qual caminho percorrer, 
Ÿ de quais indicadores são importantes e como eles serão medidos, 
Ÿ de quais são as prioridades para o período que estão vivendo, 

Caso o coach perceba que existe algum indício que exista dificuldade no relacionemtno, isso vai afetar a 
proposta de coaching e o número de sessões que serão feitas. 

Logo após o assessment, o trabalho do coach é o de perceber que existe uma necessidade de alinhamento e 
trabalhar esse alinhamento do relacionamento. Se o coach estiver trabalhando com um processo de coaching de 
dez sessões a doze sessões, o comum é que o coach esse alinhamento de relacionamentos depois do assess-
ment usando entre duas a quatro sessões, mas se for necessário até mais. 

Tudo isso vai depender dos sócios conseguiram se comunicar bem. Se houver boicote velado entre as pessoas, 
se existirem tensões e desgastes nos relacionamentos e se houver dificuldade de comunicação entre os sócios, 
todo o processo de coaching vai sofrer as consequências e os resultados também sofrerão as conseqüências. 

Este é um ponto que deve ser conversado no momento do fechamento também quando um processo de coa-
ching de negócios está sendo negociado com rh ou com sócios. É importante que o coach pergunte se existe 
algum tipo de dificuldade no relacionamento. 
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O primeiro aspecto já foi abordado anteriormente e remete ao relacionamento entre os sócios. Dependendo de 
quanto esse relacionamento está deteriorado isso vai afetar e aumentar significativamente o número de sessões 
que o coach vai trabalhar com sócios. 

O que pode afetar a duração de um processo de Coaching de Negócios?

Então se o coach trabalhar com mais de dois ou três sócios, provavelmente vai precisar de duas sessões para ter 
o resultado que uma sessão com duas pessoas ou uma só.

Quando o sócio ou o RH disser para o Coach que não há nenhum problema de relacionamento entre os sócios, 
mas no momento que começar o trabalho o coach perceber que existe, é a hora exata de voltar ao cliente que 
contratou o processo e renegociar o número de sessões, ou dizer que o projeto vai acontecer até uma certa etapa 
e que depois dessa etapa é importante uma segunda fase.

O segundo aspecto que pode afetar o tempo de trabalho é o número de sócios envolvidos no processo.

Na segunda fase de continuidade não pode haver interrupção no meio do projeto, porque quando o coach 
começa a mexer numa “caixa-preta” da empresa e começa a tirar lá de dentro todas as questões que podem ser 
nebulosas, se o coach deixar o trabalho no meio do caminho pode ser que ele mais atrapalhe do que ajude o 
negócio, porque se mexe nas feridas das pessoas e caso essas feridas não sejam cuidadas até o final, pode ser 
que o coach mais atrapalhe no relacionamento entre os sócios do que ajude. 

O papel do coach é simplesmente ajudar os clientes a criarem e checarem as estratégias, definirem rumos, 
criarem novas direções para o negócio e isso pode ser feito em tempo resumido, às vezes em cinco ou seis 
sessões de coaching. 

Existem dois aspectos que afetam o número de sessões em um processo de coaching de negócios.

O coach também precisa ter preparo e consciência de compreender que você não se pode gastar 12 sessões 
trabalhando o relacionamento dos sócios, a não ser que eles estejam num ponto de separação e com dificulda-
des gravíssimas de relacionamento. 

Caso o coach perceba que existe a necessidade de prolongar esse projeto, o coach deve explicar em função de 
quais fatos, dados e números isso foi percebido e então com isso começar a renegociar com o cliente o projeto 
com base nas novas premissas.

Isso é fundamental nos casos em que o coach aborda o cliente para uma renegociação e não seja mal recebido 
ou mal compreendido. O Coach nunca deve ter o interesse em fazer isso, porque se o coach entrega resultado 
rápido, ele é muito bem visto. 

Em alguns casos, um projeto que pode ter sido iniciado com o foco no crescimento do negócio precise ser 
renegociado para começar o trabalho no estabelecimento de elos entre os sócios e só depois que o coach 
conseguir concluir essa etapa o projeto parte para o crescimento do negócio.

O objetivo do coach não é ficar vendendo para o mesmo cliente um monte de sessões caso ele não precise, mas 
o de fazer um trabalho excelente pra que ele recomende os serviços de coaching para outros clientes que vão 
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pagar até mais do que ele. 

Caso haja problemas de relacionamento, o processo só começa a partir do alinhamento desse relacionamento e 
só então o coach deve partir para pensar em planejamento de estruturação do negócio e desdobramento disso 
dentro da empresa.

Consultores de negócios podem chegar em empresas e trazerem uma visão externa de mercado e ajudarem a 
elas tomarem decisões, no entanto, nos últimos tempos muitos consultores despreparados entraram no 
mercado o que fez com que a consultoria fosse perdendo mercado, além disso, a entrada do coaching de 
negócios no mercado acabou contribuindo com esse cenário.

Apesar do coaching ser pouco conhecido em relação à consultoria, ele já tem uma grande penetração visto que a 
abordagem do coaching de negócios parte do respeito do conhecimento dos sócios e não do diagnóstico do que 
deve ser feito e do que não deve ser muito. 

Enquanto consultores experientes tomam decisões erradas por elas serem baseadas em diagnósticos que 
partem da sua experiência própria, o coach de negócios não considera a sua experiência com negócios da 
mesma área para se construir diagnósticos, ao invés disso, o coach utiliza essa bagagem profissional para gerar 
reflexões para os donos do negócio e promover acordos entre eles. 

Vantagens do Coaching de Negócios

O Coaching de Negócios está focado em resultados, demanda investigações e ações concretas. Ele também 
produz mudanças positivas e duradouras não só no gestor ou empresário, mas na sua equipe, no seu negócio e 
consequentemente nos seus resultados financeiros, além de vários outros benefícios, como:

Ÿ Auxiliar a boa estruturação e desenvolvimento de negócios.
Ÿ Estabelecer objetivos claros e identificar as estratégias para alcançá-las.
Ÿ Identificar e utilizar, da melhor maneira, talentos e pontos fortes do negócio, dos processos e das pessoas.

O Coaching de Negócios é um grande aliado desde empresas de pequeno a grande porte, pois geralmente o 
dono, os sócios, ou o board executivo não têm auxílio de outras pessoas na gestão para expor suas ideias e visão 
de negócio. 

Ÿ Melhores resultados financeiros.

Ÿ Desenvolver competências importantes para o crescimento e desenvolvimento do negócio.

Ÿ Identificar e desenvolver de forma consistente os pontos de melhoria do negócio.

Ÿ Fazer análises melhores ao tomar decisões.

Ÿ Usar da melhor maneira a criatividade para desenvolver projetos e soluções.
Ÿ Melhorar a administração do tempo e dos recursos.

Um dos diferenciais de um coach de negócios é não trabalhar necessariamente com uma teoria, um método ou 
uma nova descoberta, mas, sim, com as próprias competências dos sócios, exploradas ao máximo por meio de 
seu conhecimento na área e de um conjunto de ferramentas adequadas, que apenas o coach dispõe.

Ÿ Identificar e superar os obstáculos.

O Business coaching se diferencia dos demais processos, pois potencializa tudo que é bom no negócio e ajuda a 
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Eventualmente um processo de business coaching se vende de forma integrada business coaching com os 
sócios em conjunto e executive coaching com cada um dos sócios como já foi citado anteriormente.

Existe uma informação de que coaching de negócios funciona apenas para empresas de pequeno porte e isso 
não é verdade. Business Coaching funciona para empresas de pequeno, médio e grande porte a diferença é na 

Percebe-se que na prática o coaching é uma análise com foco no resultado e prazo determinado, onde a empre-
sa define um objetivo específico que deseja alcançar. A partir daí todo o trabalho será feito para que esse 
resultado seja alcançado no menor prazo de tempo, e para isso o coaching de negócios utiliza ferramentas 
específicas que não são as mesmas utilizadas em executive coaching.

2 - O Modelo Black Business Development

Ÿ quais são os desafios do negócio e como gerenciá-los diminuindo ou eliminando os riscos ou transferindo 
esse risco de alguma maneira para prestadores de serviços ou na realização das suas atividades com o 
mercado.

Ele também visa extrair das pessoas seus recursos internos, fazer com que os sócios possam utilizar nesse 
negócio toda experiência em circunstâncias anteriores.

Ÿ os seus pontos cegos, 

O coach de negócios frente ao consultor não é necessariamente alguém que provê informações e agrega 
competências externas, mas alguém treinado e preparado para extrair conhecimento e empoderar as pessoas 
na utilização dessas competências pessoais, empoderar os sócios para liderar o negócio e competências 
empresariais.

Ÿ quais são os ativos que fazem o negócio prosperar e que devem ser melhor utilizados,
Ÿ quais são os passivos,

O coaching de negócios é voltado para desenvolver competências do negócio, ou seja, a ampliar a utilização dos 
seus pontos fortes, a gerenciar os seus pontos fracos, aproveitar as oportunidades e reduzir gerenciar as 
ameaças.

Ÿ os seus pontos fortes, 

minimizar os pontos de melhoria, assim consegue aumentar significativamente os resultados e a produtividade 
da empresa.

Em processos de business, o coach ajuda o cliente a identificar e usar da melhor maneira seus recursos e seus 
talentos fazendo com que os donos do negócio levem em conta:

Coaching de negócios é um processo focado em objetivos muito claros, muitas vezes muito mais claros do que o 
de coaching executivo, porque em coaching executivo alguém pode dizer nós queremos melhorar a capacidade 
de comunicação, já no coaching de negócios todos os objetivos dos projetos são voltados para gerar impacto nos 
resultados claramente. 

O Business Coaching é voltado para a identificação e a superação dos obstáculos que possam aparecer e ele 
ajuda os sócios a lidarem com as emoções para fazerem análises e avaliações mais complexas e assim toma-
rem decisões melhores.
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Ÿ Visão da empresa:

1º As Premissas do Negócio

O coach precisa ajudar a empresa a expressar as estratégias que ela busca durante o ano, por exemplo, pode ser 
que a empresa tenha um plano formal ou até mesmo informal na cabeça dos sócios.

maneira de atuação do profissional e a experiência que ele precisa ter pra fazer isso.

O Business Coach é aquele que promove o alinhamento das visões das ideias porque às vezes os sócios têm 
uma visão diferente um do outro, e como eles têm um planejamento comum mas essas visões não são muito 
claras ou explícitas, eles acabam não se falando e as consequências disso acabam sendo sentidas no negócio e 
no convívio das pessoas dentro daquele negócio.

Assim como os Coaches Black utilizam o modelo PACATO e o método Coaches Black Executive para atuar de 
forma assertiva em processos de coaching executivo, os Coaches Black devem dominar e usar o modelo Black 
Business Development para nortear sua atuação em coaching de negócios.

Para a empresa se preparar para o crescimento que ela quer experimentar em um determinado período, o 
faturamento que ela quer alcançar, a lucratividade que ela busca

O coach pode auxiliar a empresa a criar a visão aonde ela quer chegar em cinco anos, dez anos, vinte anos.

O segundo ponto é a construção das estratégias do negócio, por exemplo:

3º Diretrizes do Negócio

Ÿ Mapa Estratégico:

 

As Estratégias do Negócio

Isso é o mais comum em empresas de pequeno porte, o que não significa que as empresas de grande e médio 
porte não possam utilizar o coaching de negócios de uma maneira diferente, por exemplo, para validar sua 
estratégia, revisar sua visão, sua missão e a natureza do negócio, reavaliar os seus valores para fazer com que 
esses valores sejam novamente incorporados no negócio, por exemplo, quando uma empresa cresce, quando 
há uma grande troca do quadro de funcionários, quando há uma fusão aquisição, ou um processo de expansão e 
de internacionalização.

2º Estratégias do Negócio

 

Nesse ponto, é necessário que o Coach ajude a empresa a definir qual a estrutura operacional necessária para 
que ela realize esse crescimento previsto.

 

 

As premissas do Negócio

é necessário ao Coach mapear a estrutura física que ela tem e qual ela pretende ter. 

Este modelo é a interseção entre três pontos cruciais:
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Ÿ Indicadores da Empresa:
 
É necessário que o coach descubra se a empresa ela tem indicadores claros para gerir, se existem indicadores 
de processo e até mesmo indicadores de performance para as pessoas – se os funcionários são premiados ou 
reconhecidas de alguma maneira por meritocracia.
 
O papel do coach é o de auxiliar a empresa a definir seus indicadores para cada área do negócio.

Ÿ Modelo de Negócios:
 
Pode ser que o coach ajude a empresa a definir um modelo específico para o negócio, ou pode ser que existam 
vários tipos de modelos de negócio dentro do próprio negócio.

 

 
Desta forma, o coach papel do coach é entender como é que essa estrutura funciona:

Ÿ quais são as linhas de produtos,
Ÿ quais são as marcas que administra,
Ÿ em que mercados ela atua,

Ÿ de que maneira a empresa entrega valor, gera valor e recebe valor,

Ÿ qual é o estilo de gestão escolhido,
Ÿ que métodos a empresa emprega para relacionamento com seus clientes,
Ÿ qual é o método para cálculos financeiros e fiscais,
Ÿ qual método específico de avaliação da satisfação do cliente ela usa,
Ÿ de qual maneira ela se relaciona mais proximamente dos clientes preferenciais, aqueles - que mais com-

pram dela,
Ÿ qual é o modelo modelo estabelecido de sucessão
 
As diretrizes do Negócio
 

 

O terceiro aspecto são as diretrizes do negócio. Neste ponto o coach aborda tópicos na empresa que remetem a 
missão, valores, cultura, método de tomada de decisão que a empresa adota, organização e critérios para as 
parcerias, critérios para relacionamentos com os fornecedores.
 

A busca no processo de coaching de negócios é dessa intercessão do ponto central de convergência entre todos 
esses a aspectos da organização.

A conjunção desses três aspectos formam o método Black Business Development.
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Ÿ ter clareza do porque foi criado esse negócio, porque continuam e o que buscam no longo prazo;

Ÿ entender o que precisa ser feito para a empresa se preparar para a próxima estação e sazonalidade que o 
negócio vai passar;

Todos esses aspectos são temas discutidos no processo de coaching para a realização do trabalho de um 
coaching de negócio, mas a maneira como o processo de coaching realiza isso estará sempre alinhada ao 
objetivo do projeto.

Ÿ identificar novas soluções, processos, recursos e possibilidades para desafios internos que estejam 
impedindo o crescimento estruturado da empresa;

2 - Estruturação de Modelo de Negócio;

Ÿ identificar novos mercados e oportunidades;

Ÿ entender os recursos disponíveis e os que precisam ser adquiridos;

Ÿ facilitar tomada de decisões quanto a parcerias, alianças estratégicas e oportunidades de mercado;

Ÿ identificar as particularidades do negócio;

Ÿ alocar recursos com maior eficiência e clareza;

Ÿ auxiliar sócios e executivos a terem uma visão sistêmica do negócio e não somente do impacto pontual de 

1 - Desenvolvimento de Mapa Estratégico do Negócio;
Ÿ descobrir em qual ciclo está o negócio e a performance de resultados da empresa;

Ÿ enxugar estruturas e processos desnecessários para o resultado que se deseja;

Ÿ identificar o core business daquela empresa e que pode ter se perdido ao longo do tempo;

Um coach de negócios pode auxiliar seus clientes em 7 áreas principais dentro de um negócio e que serão 
desdobradas no Modelo e no Método Black Business Development:

Cenários e situações empresariais para atuação do Business Coach

Ÿ criar uma visão de futuro clara e que move as pessoas a participarem e colaborarem;

PREMISSAS

ESTRATÉGIAS DIRETRIZES

O MÉTODO
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Ÿ auxiliar em processos de vendas, marketing, gestão, produção, logística, desenvolvimento de novos produ-
tos, relacionamento com clientes e etc;

Ÿ desconstruir processos ineficientes, identificar problemas, estabelecer soluções e construir processos 
eficientes que têm maior controle;

Ÿ identificar desperdícios de recursos e caminhos críticos em cadeia de fornecimento, produção e entrega ao 
cliente;

Ÿ criar parâmetros de análise e controle de desempenho;
Ÿ criar sistemas para automatizar atividades operacionais que não agregaram valor ao negócio para que as 

pessoas foquem no que é tático ou estratégico;

Ÿ descentralizar autonomia e poder de decisão sobre os sócios e distribuir de forma estratégica entre o corpo 
diretivo da empresa;

Ÿ auxiliar a empresa a criar uma cultura que mova e inspire as pessoas a acreditarem que não executem 
apenas uma simples tarefa, mas que participam na construção de algo maior do que sua atividade;

Ÿ auxiliar no engajamento do time com metas e execuções de planos;

suas ações, processos e planejamentos;

3 - Desdobramento de Modelo e estratégia de gestão;
Ÿ identificar e organizar funções e responsabilidades: tirar gestão do operacional para que possam focar no 

estratégico;
Ÿ auxiliar na definição ou reorganização de organograma;
Ÿ auxiliar na criação de sistemas de gestão, 

4 - Desdobramento de Modelo e estratégia de desenvolvimento de capital humano e cultura organizaci-
onal;

Ÿ criar cultura e padrão de desenvolvimento de gestão;

Ÿ identificar funções, responsabilidades e objetivos de cada cargo disponível na empresa;
Ÿ auxiliar a criar recompensas e sistema de meritocracia;

Ÿ auxiliar na criação de propósitos em cada função;

Ÿ auxiliar empresa a criar planos de carreira e oportunidades de crescimento para as pessoas;

5 - Desdobramento de Estratégia de Marketing e Vendas;

Ÿ aumentar pontos de contato e comunicação com o cliente;

Ÿ auxiliar na união e comunicação entre times ao invés de apenas criar competição, disputas e atritos internos;

Ÿ auxiliar na criação de distribuição de lucros, rendimentos e comissões;

Ÿ definir estratégias de comunicação e campanhas de marketing e vendas;
Ÿ auxiliar a maximização de recursos, criar métricas de análise e sistemas de automatização para captação de 

clientes;

Ÿ identificar novos mercados e públicos-alvo para produtos já existentes;

Ÿ desenvolver estratégias de fidelização de clientes e paixão pela marca;

6 - Desdobramento de Estratégia de Processos, Sistemas e Controles;

Ÿ auxiliar empresa na atração e captação de novos clientes para o negócio;

Ÿ identificar gargalos em processos desde administrativos até operacionais;

Ÿ desenvolver estratégias de vínculo do mercado com a empresa;
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Larry Greiner, professor de gestão norte-americano, identificou em 1972 e reajustou em 1998 as cinco crises de 
crescimento dos negócios, que acontecem através de seis fases.

7 - Desenvolvimento de Vantagem Competitiva e Inovação Estratégica;

Ÿ estabelecer sistemas de monitoramento de concorrência;

Ele percebeu que empresas de todos os tipos e segmentos passam por fases de crescimento e estabilidade 
seguidas de crises inevitáveis, onde transformações e revoluções organizacionais são necessárias para garantir 
a motivação inicial do negócio e a manutenção do seu crescimento. 

Todos os negócios são feitos para o crescimento e prosperidade. Entretanto, em meio ao crescimento surgem 
desafios que podem colocar esse crescimento em risco. 

Essa análise é diferente do ciclo de vida do negócio explicado em módulos anteriores e esse modelo mostra os 
desafios de crescimento e evolução de uma empresa.

Se o coach analisar os negócios dos clientes e conhecer quais são os seus ciclos e quais são suas fases de 
crescimento, é possível prever quais são os desafios têm sido enfrentados pelos empresários, desenvolver 
estratégias para superá-los e já preparar a empresa para cenários, desafios e crises futuras.

Ÿ identificar oportunidades de inovação de produto, processos, marca, comunicação e posicionamento 
mercadológico;

Ÿ criar sistemas de inovação e melhoria contínua envolvendo pessoas do nível tático e operacional;

Ÿ estabelecer critérios para patentes, blindagem do patrimônio da marca e do negócio;

3- Particularidade de atuação do coach com base nos desafios de 
crescimento e maturidade dos negócios:

O Modelo de Greiner auxilia na identificação das causas e das dificuldades que a organização enfrenta para que 
seja possível agir antecipadamente, e é composto pelas fases descritas a seguir:

Existe um modelo chamado Modelo de Greiner que explica como esses desafios são configurados em empresas 
com portes específicos, e aí ele mostra essa trajetória de crescimento e a evolução das empresas com dificulda-
des e desafios que surgem a cada fase que ela experimenta.

Fase 1: Crescimento através da criatividade: 

Nesse estágio, a empresa ainda é pequena e o seu crescimento é impulsionado pela motivação de seus funda-
dores, que normalmente tem uma atuação marcante no negócio. As interações e relações com clientes, colabo-
radores, prestadores de serviço e colaboradores costumam ser informais. Com o tempo e crescimento, os 
fundadores já não conseguem gerir o negócio e manter a informalidade e fluidez de comunicação do começo. 
Surge aí a primeira crise: a da Liderança.

Para crescer, o negócio precisa de líderes que ajudem os sócios a gerir e fazer com que o negócio cresça com 
consistência. 
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Fase 2: Crescimento através da direção: 

Com isso, o negócio segue em um novo período de crescimento e estabilidade que traz ao negócio uma crise de 
Autonomia, pois os controles da organização já não conseguem controlar toda a sua operação com apenas um 
Gestor.

A crise de autonomia é resolvida através da descentralização e da distribuição de responsabilidades através da 
estrutura da organização, com a delegação de tarefas, papéis e níveis de autonomia hierárquicos. Porém, à 
medida que o negócio cresce a própria estrutura vai exigindo mais independência, ocasionando uma nova crise, 
a de Controle. 

Então quando os sócios colocam líderes no negócio, ainda que o único líder seja um braço direito, o negócio vai 
para uma segunda fase.

Com a resolução da crise de Liderança, através da adoção de controles mais formalizados e identificação de um 
profissional específico para a gestão. 

Os sócios que controlavam de perto o passo-a-passo dos processos, passam a se distanciar um pouco mais da 
operação e começam a ter dificuldades de visualizar o que acontece na prática em cada um dos processos e 
precisam de controles formais para garantir que outras pessoas executem as atividades da maneira esperada, 
assim como os sócios gostariam que fosse feito se eles colocassem as próprias mãos.

Fase 3: Crescimento através da delegação: 

Durante a crise de controle, os controladores do negócio devem tomar uma importante decisão estratégica: 
continuar crescendo ou limitar o crescimento da empresa nesse estágio.

Fase 4: Crescimento através da coordenação: 

Então com esse crescimento percentual acentuado as empresas se tornam relativamente grandes e tendem ao 
retorno da centralização das atividades, criando procedimentos altamente padronizados para todos os seus 
processos rigorosos. 

Essas práticas introduzem um engessamento da estrutura e conduzem a empresa à uma nova crise, a da 
burocracia.

Fase 5: Crescimento através da colaboração: 

Com a organização aumentando de tamanho com tanta burocracia, a resolução da crise burocrática acontece 
por meio da reorganização das equipes de trabalho, tornando-as mais eficientes e produzindo informações, que 
começam a ser recolhidas e tratadas por sistemas de informação. 

Com isso, há um retorno da informalidade encontrada no início do negócio. A colaboração e o desafio constante 

Grupos de trabalho multifuncionais surgem através de uma estrutura matricial, onde os mecanismos de controle 
são simplificados, com incentivos para as equipes e maior espontaneidade. 
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que a fase de colaboração proporciona faz com que a empresa desafie os seus próprios limites, então ela 
começa a experimentar a crise de crescimento.

Fase 6: Crescimento através de alianças: 

Nesse estágio a empresa precisa de ajuda para estabelecer essas bases e mantê-las.

Nesse estágio a empresa se encontra em um alto grau de maturidade e permanece crescendo por meio de 
parcerias, fusões, terceirizações, joint ventures com outras organizações. 

 

Os desafios dessa fase são os de manter o DNA da organização, a identidade e a cultura corporativa da empresa 
com o passar do tempo.

Porque a empresa ficou tão grande, ela tem tantas pessoas fazendo com que as coisas aconteçam que é difícil 
manter as pessoas com um alinhamento estratégico único, com uma diretriz de valores e com uma cultura forte 
e firme.

Início Sobrevivência Sucesso/
decolagem

Expansão Maturidade

Crise de
liderança

Crise de
autonomia

Crise de
controle

Crise de
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Cr
es

ci
m

en
to

1ª Fase 2ª Fase 3ª Fase 4ª Fase 5ª Fase



14

Uma empresa sempre cresce gerenciando crises, e é o gerenciamento das crises com efetividade que faz com 
que um negócio crie a sua identidade, que se firme com uma empresa importante, que ela encontre o seu DNA e 
que ela vá aos poucos revolucionando o negócio sem perder a razão original que fez com que ele existisse e sem 
perder de vista pra quem é aquele negócio entrega valor.

Para que o coach não seja surpreendido negativamente com esses imprevistos, encontra-se logo abaixo as 
principais situações, problemas e desafios que podem ocorrer ao longo de um processo de coaching de 
negócios, e como o coach deve se preparar para lidar com eles.

[I] Mudança do quadro de funcionários no nível estratégico:

Então normalmente olhando as fases do negócio e entendendo quais são os desafios que podem surgir parece 
simples a atuação de um coach de negócios, mas na prática alguns imprevistos que podem prejudicar o anda-
mento do negócio e do processo de coaching.

Em cada fase do negócio o coach tem um tipo de intervenção específica e são poucos profissionais que têm a 
visão clara de quais são essas fases que o negócio experimenta e como conduzi-las com os donos do negócio 
para que eles alcancem resultados rapidamente.

Obviamente não existe crescimento físico e intelectual sem esforço que requer trabalho e como conseqüência 
isso proporciona dor, como afirmado por Calvin Coolidge, presidente dos Estados Unidos da América.

Quais são as principais situações que podem aparecer ao longo de um processo de Coaching de negócios e 
como o Coach deve lidar com elas para que o resultado do processo não seja prejudicado?

Como as crises de crescimento são inevitáveis, o coach com o conhecimento da Curva de Greiner permite que os 
sócios e investidores de negócios tenham uma previsão e gerenciamento das crises, auxiliando que a empresa 
as compreenda, gerencie e revolucione o negócio no momento certo. 

Também pode acontecer do corpo diretivo ser demitido no meio do processo de coaching ou até pedir algumas 
pessoas do corpo diretivo pedirem demissão ao longo do processo. 

No meio do processo de coaching, os clientes de coaching de negócios são sócios da empresa então normal-
mente eles não são demitidos a não ser que haja desavenças graves entre sócios, ou caso apareça evidência 
que um dos sócios estava roubando o negócio no meio de um processo de coaching é normalmente um impre-
visto grave. 

De acordo com Calvin Coolidge, presidente dos Estados Unidos: “todo crescimento depende da atividade. Não 
existe desenvolvimento físico ou intelectual sem esforço, e esforço quer dizer trabalho.”

O coach entra numa organização em cada uma dessas etapas para amenizar essa dor, ajudar os clientes a 
experimentarem resultados com menos desafios, ou enfrentarem o desafio de frente de uma maneira mais 
assertiva.

4 - Principais Problemas e Desafios em Processos de Coaching de 
Negócios:
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Ao invés de um processo de implementação rápida os sócios precisam acionar o RH, passar por um processo de 
contratação para recolocar as pessoas certas nos lugares certos e o processo de coaching que acontece nesse 
meio do caminho muda de direção. 

A concretização daquilo que foi idealizado no coaching de negócios deverá ser realizado através dos líderes dos 
gestores e dos diretores, e para que isso aconteça da melhor maneira possível é importante que essas pessoas 
estejam ocupando o lugar delas. Se por algum motivo elas são tiradas do lugar delas, ou elas decidem sair desse 
lugar, o processo pode ser um pouco retardado. 

[II] Desfalque do caixa da empresa por sócios;
Para essa situação é necessário desenhar esse contexto para se entender de fato a gravidade da situação a ser 
enfrentada pelo coach. 

No processo de coaching de negócio o coach realiza o alinhamento e o realinhamento do relacionamento entre 
os sócios, estabelece o acesso a eles e faz com que eles se conhecessem e se reconhecessem. 

Feito isso, o coach começa a trabalhar com eles, definem um objetivo e um plano para ser alcançado durante o 
processo de coaching e no meio da concretização desse plano, no meio do caminho, seja na fase de levanta-
mento de indicadores e números da empresa, um dos sócios é descoberto roubando e traindo os outros envolvi-
dos na sociedade. 

[III] Desvio de foco do projeto por problema de gestão e caráter de funcionários;

Enquanto estava voltado para o resultado que iria acontecer através das lideranças, o coach precisa aguardar 
este processo de contratação e recolocação de funcionários no meio do caminho e impedir ou evitar com seus 
clientes que por pressa ou necessidade de ocupar esses cargos rapidamente elejam pessoas erradas para as 
funções. 

Com isso, aquele tempo investido em alguém para se preparar, para conhecer o negócio e desempenhar bem 
suas funções foi desperdiçado, já que essas pessoas não tinham perfil para ficar ali. 

Pode ser que algo seja descoberto dentro da empresa que desvia a atenção dos sócios daquilo que deveria ser 
concretizado para um outro ponto. Pode ser que não seja causado pelos próprios sócios mas por algum gestor ou 
funcionário. 

Por exemplo, caso seja descoberto que o departamento de compras está sendo subornado por fornecedores, o 
processo de coaching estava voltado para alcançar metas e alcançar resultados, de repente a atenção dele se 
desvia para resolver um problema que era desconhecido. 

Pode ser que o coach comece a trabalhar com uma empresa que tenha um estoque muito grande, e que depois 
de algum tempo os sócios comecem a perceber que o estoque sofre desfalques constantes. Provavelmente o 

Caso isso aconteça, vão apenas retardar um problema inevitável em que essas pessoas deverão ser substituí-
das por profissionais adequados através de um novo processo de contratação.

Nesse caso, o coach vai ter provavelmente um processo de ruptura gravíssimo e é preciso recomeçar o processo 
do início restabelecendo as bases de confiança entre as pessoas para só depois voltar para o processo de 
performance e desenvolvimento do plano estabelecido no meio do processo de business coaching.
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processo que estava na fase de construção de estratégias ousadas e passa por um situação como essa, deverá 
ser adiada essa busca da estratégia. O coach deve parar de conversar com os funcionários sobre as metas, 
formalização dos processos e dos indicadores para estabelecer alguns controles mais rígidos no estoque.

[IV] Clima organizacional péssimo e ausência de cultura de pertencimento;

O projeto que começou com uma direção pode precisar tomar outros rumos inclusive com o coach trabalhando 
com as lideranças ou empresa estabelecendo departamento de RH de alguma maneira.

Quando o coach conversa com o empresário, a maioria deles vai dizer que quer aumento de faturamento com 
lucratividade, mas isso só acontece quando existe um suporte das estratégias mercadológicas que são realiza-
das com os clientes e com os concorrentes. 

4º - Aspecto de crescimento de equipe;

5 - Os Quatro Aspectos de Crescimento de um Negócio

O estabelecimento do objetivo do projeto de business coaching. 

Depois que o coach começa a trabalhar no processo de business coaching voltado para resultados de cresci-
mento e inovação, pode ser que no meio do caminho perceba que o clima organizacional daquela empresa é 
péssimo e que não existe uma cultura forte estabelecida. 

Então um projeto que tinha o objetivo de buscar resultados específicos de crescimento e lucratividade com 
inovação acaba sendo impossibilitado pelo desajuste das bases que seriam necessárias para realizar isso.

1º - Aspecto Financeiro:
2º - Aspecto Mercadológico,

Essas estratégias devem ser compatíveis com o objetivo financeiro da empresa, ou seja, se a empresa quer 
crescer e quer aumentar suas margens de lucro, ela precisa entender como ela vai buscar recursos no mercado 
para garantir que esse crescimento financeiro aconteça.

3º - Aspecto de Processos Internos,

O coach pode se deparar com um cenário em que as pessoas estão extremamente desgastadas e que há um 
boicote velado dos resultados por causa disso.

Essas bases precisam ser reajustadas para que esse crescimento aconteça novamente.

Após o coach passar pelas primeiras etapas do processo de coaching de negócios, em que já fez alinhamento de 
relacionamento com os clientes, já realizou a devolutiva de assessment onde já fez o cruzamento dos perfis e fez 
com que cada um conhecesse seu sócio melhor e as pessoas conhecerem a si mesmas que o coach segue o 
projeto para a próxima fase.

Quando se entra num processo de coaching, existem quatro aspectos que devem ser considerados para o 
crescimento do negócio que são:

Quando o coach ajuda o cliente a olhar para o mercado e definir estratégias, começa-se a aumentar a possibili-
dade de crescer faturamento ou obter maior lucratividade.
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O Ponto de Equilíbrio Financeiro:

Todo negócio precisa de uma “Avaliação de Ponto de Equilíbrio”.
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Período de Análise

Ponto de Equilíbrio

Custo Variável

Custo Fixo

Lucro

Ponto de Equilíbrio Financeiro

Empresas com lucratividade baixa:

Empresas com lucratividade negativa:

O objetivo deles é fazer com que haja uma lucratividade maior.

Ela pode até já pagar as contas mas os sócios não colocam dinheiro no bolso.

Pode ser que o coach trabalhe em uma empresa que ainda não chegou no ponto de equilíbrio dela, ou seja, que o 
volume que ela fatura não é compatível com o volume que ela gasta.

Quando o coach está trabalhando com empresas que precisam reduzir custos e aumentar o faturamento, pode 
ser que a empresa já tenha passado do ponto de equilíbrio, mas pode ser que ela tenha uma lucratividade muito 
baixa.
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Além de visualizar o ponto de equilíbrio ou break-even, é de extrema importante observar o fluxo de caixa e o 
descolamento que pode existe entre receitas, que a empresa gera e recebe, e custos que a empresa paga.

Essas empresas carecem de informações, e se o coach trabalhar com uma empresa nesse aspecto que carece 
de informações, o papel dele não é prover as informações mas ajudar o cliente a encontrá-las.

Pode ser que ele precisa contratar por exemplo o contador pra fazer uma gestão financeira ou até mesmo 
contratar alguém para a área financeira dentro da empresa. 

Ou seja, algumas empresas já passaram do ponto de equilíbrio, mas o fluxo de caixa delas sofre porque o 
dinheiro que entra entra para ser recebido a longo prazo e as contas, a compra das coisas que ela paga são 
realizadas em curto prazo.

O Fluxo de Caixa:

Existe também a D.R.E. que é a demonstração de resultados. Se a empresa não tiver uma D.R.E., que é uma 
demonstração clara de resultados, isto é sinal de que os sócios gerem a empresa sem conhecimento daquilo 
que eles estão fazendo, ou seja, eles não sabem exatamente como as finanças se comportam, qual é a lucrativi-
dade do negócio e não têm bases para afirmar quais são as atividades mais lucrativas.

Quando há um desequilíbrio entre o prazo de compra e de venda, a empresa pode ter um fluxo de caixa compro-
metido ainda que tenha patrimônio, que tenha muitos clientes e tenha bastante dinheiro a receber, porque ela 
não consegue pagar as suas contas em dia e isso pode representa um problema financeiro que a empresa 
enfrenta.

O fato é que a falta de controles faz com que as decisões sejam nebulosas.

Empresas com lucratividade alta:

Pode ser também que ela já tenha passado bastante do ponto de equilíbrio, tenham um faturamento muito 
superior com o nível dos custos e agora estão enfrentando desafios diferentes.

Em qualquer circunstância, independente da fase em que a empresa estiver, dinheiro é sempre uma questão 
primordial para os empresários. 

O que a empresa deseja faturar, quanto ela deseja faturar mais e quais são as bases mercadológicas para 
realizar esse faturamento, é preciso que o coach ajuda ela a olhar também o que vem abaixo disso, que é a 
estruturação interna. 

Uma empresa para vender mais, propagar sua marca no mercado, fidelizar seus clientes e buscar novos 
clientes, ela precisa de uma estrutura interna. Sem estrutura ela pode não resistir ao crescimento e romper a 
imagem criada da marca e perder muito do que foi conquistado.

Qualquer definição de estruturação interna passa pela capacitação dos funcionários, dos gestores e dos sócios. 
É importante entender qual é a prioridade de aprendizado da empresa. 
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1º o cenário pessimista;
É por isso que quando as empresas fazem o planejamento orçamentário elas trabalham com três cenários: 

O Coach de negócios não precisa ser um expert em finanças, mas precisa conhecer basicamente os instrumen-
tos de avaliação de desempenho financeiro para que possa ajudar os clientes a olharem para esses instrumen-
tos de uma maneira mais assertiva. 

Dívidas Acumuladas:

Também pode ser que a empresa com a qual o coach está trabalhando tenha dívidas acumuladas e grandes. E 
isso pode acontecer porque a empresa pode não estar fazendo uma gestão clara dessas dívidas e pode ser que a 
empresa esteja rolando as dívidas, ou seja, ela esteja postergando o pagamento delas. 

Plano e Estratégia Formal Escrita:

3º o cenário otimista;

É importante que a empresa tenha um plano claro e uma estratégia formal escrita. Em algumas empresas o 
coach pode perceber que elas não têm esse planejamento formal e quando não existe planejamento formal 
eventualmente ela planeja um grande avanço mercadológico mas ela não se estrutura financeiramente para 
isso. 

2º o cenário realista;

Para se fazer um grande avanço mercadológico é possível que ela precise se estruturar financeiramente, fazer 
grandes investimentos e se ela não tiver caixa para fazer esse investimento, ela pode comprometer o plano de 
crescimento. 

Ou seja, o coach ajuda a empresa a planejar qual é o pior cenário possível que ela pode enfrentar, qual é um 
cenário comum mais possível e o mais provável (realista), e qual é o cenário improvável que acontecerá fora da 
curva e que é muito bom mas que é muito improvável de ser alcançado apesar de ser possível.

O papel do coach é ajudar seus clientes a entenderem a importância de se ter a gestão dos números nas mãos e 
que eles consigam tomar decisões baseadas em tendências, que eles consigam constatar qual é a melhor ação 
a ser tomada baseada nas informações reais que eles têm em mãos. 

Em empresas familiares, por exemplo, é muito comum que tenham um fluxo de caixa muito positivo e esse 
excesso de caixa não seja investido da maneira correta. Quando a empresa tem um fluxo de caixa excessiva-
mente positivo significa que ela não está crescendo como ela poderia por estar deixando de investir.

Significa que ela não está investindo no crescimento do negócio e isso também precisa ser solucionado.

O papel do coach não ajudá-los a ler, a entender, e compreender a não ser que o coach seja um coach financeiro, 
mas de ter instrumentos que permitam que o coach tenha acesso a essas informações e dar a elas a devida 
importância para transformar esse acompanhamento financeiro numa rotina clara do negócio. 

Quando o coach assume seu papel numa empresa que claramente tem problemas financeiros dessa virtude, 
pode ser que o coach precise ajudar seu cliente a encontrar ajuda especializada para estruturar o caixa da 
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O papel do coach é ajudar o cliente a lidar com as informações presentes e ajudá-los a saber onde buscá-las.

empresa. 

Se o cliente de coaching de negócios tiver que tomar algumas decisões, o coach precisa ajudá-lo a entender que 
tipo de decisões poderiam torná-lo mais competitivo diante de seus concorrentes e diante do mercado.

Talvez o gargalo do cliente seja a parte comercial, pode ser que a dificuldade seja em vender e divulgar os seus 
serviços ou os seus produtos, e quando o problema do cliente é principalmente esse, o papel do coach é ajudá-lo 
a entender o que ele tem de bom e o que ele tem de o único que o diferencia da maioria. 

O coach precisa ajudar o cliente a checar se ele conhece seu mercado alvo, se ele entende muito bem quais são 
as necessidades dos seus clientes, e se ele está atendendo essas necessidades que o cliente tem. 

No entanto, o coach não deve parar por aí principalmente se a empresa estiver atendendo muito bem essas 
necessidades do mercado. Neste caso o coach precisa questionar que oportunidades adicionais existem para 
que ele alcance um espaço maior no mercado, que ele conquiste a fidelização do seu cliente, que ele consiga 
conhecer o nível de satisfação do cliente e a disposição dele de indicá-lo.

Custo de Aquisição de Clientes:

É muito comum em empresas da velha guarda que não têm instrumentos de avaliação do desempenho das suas 
campanhas e das atividades de marketing, e por não terem como avaliar quanto de investimento traz um volume 
de vendas satisfatório acabam investindo muito em marketing sem terem um respaldo de retorno do investi-
mento. 

Empresas pequenas, comumente desconhecem o custo de aquisição de um cliente, isto é, quanto é preciso 
investir para conquistar um cliente do mercado. 

O Mapa Estratégico:

Ao invés de permitir que o dono do negócio pense apenas na parte financeira e não entenda claramente como 

Quando o coach entende entende as quatro perspectivas de crescimento: a perspectiva financeira, a mercadoló-
gica, a perspectiva de estruturação interna de processos, e a de aprendizado e crescimento, este é o material 
base para que o coach um mapa estratégico.

Durante o processo de coaching quando o coach compreende qual é a visão do negócio, o que a empresa deseja 
alcançar em algum tempo, é muito importante se descobrir para que os sócios desejam isso.

Durante o processo de coaching quando o coach compreende qual é a visão do negócio, o que a empresa deseja 
alcançar em algum tempo, é muito importante se descobrir para que os sócios desejam isso.

A partir dessa análise o primeiro instrumento que o coach tem pra ajudar a empresa nesse processo é fazer um 
mapa estratégico após ter o entendimento da visão e da missão do negócio, em que a visão é o destino da 
empresa e a missão é a razão de ser do negócio. 
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Isso ocorre porque as ferramentas utilizadas durante o diagnóstico usam a coleta de dados concretos e confiá-
veis. Com eles é feita uma análise detalhada da situação atual da empresa e descobrem-se as estratégias 
necessárias para alcançar os objetivos desejados.

executarem um plano factível, o papel do coach é ajudá-lo a desenhar este plano. 

O mapa estratégico ele é originado de uma metodologia chamada Balanced Scorecard (BSC).

Pode ser que uma empresa já tenha um mapa estratégico, portanto nesse caso o coach vai trabalhar a partir do 
mapa que já existe. Mas a maioria das empresas pequenas não têm um mapa claro que direcione todas as 
peças.

Mas como saber se sua organização está no rumo certo?

As ferramentas de diagnóstico organizacional descritas a seguir são os instrumentos mais adequados para 
avaliar seu negócio e construir um planejamento estratégico mais eficaz.

Neste artigo vamos mostrar as principais ferramentas que você pode utilizar para realizar o diagnóstico organi-
zacional, identificando pontos de melhoria na sua empresa.

Ferramentas de diagnóstico organizacional para avaliar o seu negócio

Elas permitirão avaliar todas as áreas do seu negócio, abrangendo as finanças, produção, recursos humanos, 
vendas e tecnologia, entre outras.

6 - Ferramentas e Métodos Estratégicos para Business Coaching:

Um diagnóstico organizacional bem realizado permite que a empresa descubra como otimizar seus processos e 
melhore seu desempenho, além de aumentar a produtividade das equipes.

Todo negócio é criado com o objetivo de gerar valor para seus acionistas ou proprietários. Para isso, é preciso 
que os processos esteja ocorrendo de forma eficiente e levando a empresa no caminho do crescimento e da 
lucratividade.

Existem diversas maneiras de alcançar estes objetivos. E uma das mais eficientes é por meio do diagnóstico 
organizacional.

O termo SWOT é uma sigla em inglês, que representa um acrônimo com os seguintes termos:

Assim, será mais fácil identificar pontos fracos e fortes, corrigir problemas e consolidar estratégias para obter 
sempre os melhores resultados.

A Análise SWOT é uma das mais conhecidas ferramentas de diagnóstico organizacional. É uma metodologia 
intuitiva que tem por objetivo verificar a posição estratégica da empresa no ambiente em que ela atua.

1. Análise SWOT (ou FOFA)
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Strengths = Forças: as forças fazem parte do ambiente interno do negócio, aquele que é possível controlar. 
Assim, as forças de uma empresa podem ser sua marca, localização, uma rede de distribuição poderosa etc.

Opportunities = Oportunidades: as oportunidades se encontram fora da empresa, fazem parte da conjuntura e 
não é possível controlá-las. Imagine um hotel de praia aqui no Brasil que descobre que esse será um dos verões 
mais ensolarados dos últimos anos. trata-se de uma excelente oportunidade para os negócios. Outra seria a alta 
do dólar, que inibiria viagens internacionais.

2. Poder de barganha dos fornecedores: esta força é mensurada de acordo com a quantidade de fornecedores 
disponíveis no mercado em que a empresa do cliente de business coaching atua. Ou seja, se tiver mais fornece-
dores, a empresa possui mais controle. E com menos fornecedores, o controle passa para eles.

Threats = Ameaças: o oposto das oportunidades, as ameaças também estão fora do controle da empresa, por 
exemplo: alta da taxa de juros, instabilidade política, leia ambientais que encarecem a produção etc.

A matriz SWOT permite ao coach auxiliar o cliente a observar a atual situação da empresa, estabelecendo 
precisamente seu posicionamento no mercado.

A partir daí, os gestores poderão elaborar estratégias eficazes visando a consolidação dos pontos fortes para 
aproveitamento das oportunidades, a correção das fraquezas e o que deve ser feito para se protegerem contra 
as ameaças.

Weaknesses = Fraquezas: da mesma forma que as forças, as fraquezas são internas ao negócio. São caracte-
rísticas da empresa que afetam negativamente seu desempenho. Por exemplo: uma força de vendas sem 
treinamento adequado, falta de capital para investir, lideranças fracas etc.

Outra das ferramentas de diagnóstico organizacional que pode ser utilizada é a matriz de Porter, também 
conhecida como as 5 forças de Porter.

As 5 forças de Porter são parte de um modelo de análise competitiva criado por  Michael Porter, professor de 
estratégia e competitividade da Harvard Business School.

A metodologia consiste em ajudar o coach de negócios a analisar 5 aspectos do mercado que, segundo Porter, 
podem determinar a posição de qualquer empresa em seu respectivo segmento.

2- A matriz de Porter

1. Rivalidade entre concorrentes: a primeira força analisada é o grau de rivalidade entre os concorrentes da 
empresa, ou seja, qual o grau de competição existente.

4. Ameaça de novos concorrentes: essa força tem o objetivo de mensurar a barreira de entrada para novos 
concorrentes no mercado do negócio do cliente. Alguns negócios têm alta regulamentação governamental, ou 

3. Poder de barganha dos clientes: esta força segue a mesma lógica. Quando existem muitas empresas 
oferecendo os mesmos produtos, os clientes têm mais controle sobre o processo de venda. E menos controle, 
quando existem poucas opções.
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Essa é uma metodologia desenvolvida por Kaplan e Norton em 2004 e proporciona uma visão abrangente do 
desempenho da empresa, pois contempla tanto indicadores financeiros quanto não financeiros. Isso facilita o 
acompanhamento dos resultados, objetivando alcançar as metas traçadas.

A matriz de Porter é uma ótima ferramenta para auxiliar a empresa do cliente de coaching a acompanhar o seu 
mercado e se preparar para alguma mudança que ameace seu planejamento estratégico.

O BSC é mais uma das ferramentas de diagnóstico organizacional que o coach pode utilizar em um projeto de 
business coaching. É um método voltado ao gerenciamento da estratégia das empresas.

Utilizando-se do princípio de dividir para conquistar, tais perspectivas podem, ou não, ser

do cliente.

Assim, o Instituto Nolan Norton patrocinou um estudo de um ano entre diversas empresas,

5. Ameaça de produtos substitutos: esta força é para avaliar a entrada de novos produtos ou serviços no 
mercado em que a empresa do cliente atua, que podem tornar a solução ofertada pela empresa ultrapassada. 
Isso acontece porque os novos produtos satisfazem as mesmas necessidades dos clientes que os produtos ou 
serviços oferecidos pelo cliente de business coaching, mas de uma forma inovadora e mais atraente para o 
público.

Clientes: sua empresa está satisfazendo seus clientes e atendendo suas necessidades? O que é preciso fazer 
para conseguir isso?

Financeira: trata mais especificamente de objetivos relacionados às finanças da empresa como aumentar as 
fontes de receita, estabilizar o fluxo de caixa, entre outros;

Processos internos: que processos internos sua empresa precisa desenvolver para atingir os objetivos 
financeiros e satisfazer os clientes?

exigem um capital alto para serem iniciados, ou ainda existem patentes dominando os processos produtivos. 
Esses são alguns exemplos de barreiras de entrada que diminuem a ameaça de novos concorrentes.

Aprendizado e crescimento: como sua empresa desenvolve os talentos e gerencia os conhecimentos para que 
os processos internos possam ser executados adequadamente? Defina objetivos nesse sentido também.

combinadas, a fim de definirem-se metas de curto prazo, almejando um valor de longo prazo.

Os executivos perceberam, no século XX, que nenhum indicador isolado é capaz de fornecer metas de desempe-
nho claras ou de concentrar a atenção nas áreas críticas no seu ramo de atividade. Eles almejavam um conjunto 
equilibrado de indicadores financeiros e operacionais.

Além disso, ao se discutir as perspectivas do BSC, deve-se avaliar as necessidades críticas

Sua metodologia utiliza indicadores que abrangem quatro perspectivas do negócio:

3. Balanced Scorecard (BSC) aplicado ao Business Coaching
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a) objetivos de curto prazo e de longo prazo; 

O termo scorecard, segundo Kaplan e Norton, significa quantificar o desempenho por meio de indicadores e o 
balanced significa que o sistema proposto leva em conta o balanceamento entre: 

intitulado Measuring Performance in the Organization of the Future. Ao longo de um projeto de pesquisa, foi 
desenvolvido o Balanced Scorecard ou Painel Equilibrado de Indicadores, organizado em torno das quatro 
perspectivas já descritas anteriormente.

b) indicadores financeiros e não financeiros; 

O BSC, portanto, é um conjunto de indicadores que proporciona aos coaches de negócios e seus clientes uma 
visão abrangente de toda a empresa. Ele reflete um equilíbrio entre objetivos de curto e de longo prazo, entre 
medidas financeiras e não financeiras, entre perspectivas interna e externa de desempenho. 

Cada empresa tem que codificar as perspectivas de acordo com as funções centrais que necessitam de análise, 
de medidas, de avaliação e de gerenciamento estratégico para guiar mudanças nos processos.

Formulação do Balanced Scorecard no Business Coaching

c) indicadores de ocorrência ou medidas de resultado; 

O BSC abrange a missão, a visão, os valores essenciais, os fatores críticos de sucesso, os objetivos estratégicos, 
os indicadores de desempenho, as metas e as iniciativas de melhoria organizacionais da empresa como um 
todo, ou seja, une a visão e as estratégias da empresa por meio das quatro perspectivas do BSC. 

d) indicadores de tendência ou vetores de desempenho (interno e externo).

Por isso, com o tempo, ele deixou de ser apenas um sistema de medição aperfeiçoado, passando a ser um 
sistema gerencial importante às empresas. Além disso, o BSC inclui indicadores com resultados das ações do 
passado, e também inclui atividades que impulsionam o desempenho futuro.

O BSC também permite que as empresas acompanhem o desempenho financeiro, monitorando o progresso na 
construção de capacidades e na aquisição de ativos necessário ao crescimento futuro.

As quatro perspectivas do BSC abrangem o sucesso financeiro, a liderança de mercado, a fidelidade do 
consumidor, o desenvolvimento de capital, o controle dos processos de negócios, dentre outros. 

1º passo: formular a missão e a visão

2º passo: estabelecer os fatores críticos de sucesso e os valores essenciais

3º elaborar os objetivos estratégicos

4º definir os indicadores de desempenho e suas metas

5º passo: formular as iniciativas ou estratégias de melhoria organizacional
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Exemplos de como definir as 4 Perspectivas do BSC em conjunto com o cliente:

Já o terceiro passo é a parte para elaboração dos objetivos estratégicos do processo. Esses objetivos são os 
resultados mensuráveis, que por sua vez são derivados dos fatores críticos, com o propósito de realizar a visão 
da empresa. Eles serão eficazes se forem formulados de maneira a serem mensuráveis e exercerem influência 
sobre os gerentes e colaboradores.

Eles podem abranger diversas áreas financeira, de qualidade, de produção, de mercado, de

Como quinto e último passo, elabora-se a formulação das iniciativas ou estratégias de melhoria organizacional. 
Essas iniciativas são as providências que devem ser tomadas para que se realizem os objetivos, ou seja, o 
chamado plano de ação.

Ainda, no quarto passo, o coach estabelece com o cliente a definição dos indicadores de desempenho e das 
metas do processo. Esses indicadores são critérios de mensuração referentes aos fatores críticos e aos objeti-
vos, pelos quais é possível avaliar o funcionamento dos processos.

Ao todo, os cinco passos descrevem os parâmetros para elaboração das metas estratégicas. E além dos passos 
descritos para o coach de negócios formular o BSC, a empresa deve contar com um grupo de coordenação, que 
se responsabilize pelas medições e análises dos indicadores. Esse grupo deve planejar e fazer reuniões com o 
propósito de coletar dados dos diversos setores para que possam discutir e selecionar os melhores indicadores 
de desempenho, além de desenvolver uma interação entre os participantes.

No segundo passo, o coach estabelece os fatores críticos de sucesso e os valores essenciais que são desenvol-
vidos no processo do BSC.

recursos humanos, de informação, dentre outras. São informações numéricas que quantificam o desempenho 
de processos, produtos e da organização como um todo.

No primeiro passo, o coach formula a missão e a visão no processo de desenvolvimento do BSC. A missão e a 
visão, juntas, constituem uma importante ferramenta gerencial, indicando o que a organização representa, por 
que ela existe, quais são seus objetivos, onde se quer chegar e os pontos importantes em que todos precisam se 
concentrar, exercendo impacto importante sobre os vínculos dos colaboradores com a empresa e sobre o seu 
desempenho.
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Para se bem
sucedido finan-
ceiramente,
quais resulta-
dos devemos
apresentar aos
shareholders?

medidas metas iniciativasobjetivos

Financeiro

Visão

Estratégia

Para realizar
a nossa visão,
o que nós deve-
mos apresentar
aos nossos
clientes?

medidas metas iniciativasobjetivos

Clientes
Para satisfazer
nossos clientes
e shareholders,
quais processos
precisamos
melhorar?

medidas metas iniciativasobjetivos

Processos internos

Para realizar a
nossa visão,
o que nós
devemos
mudar ou
melhorar?

medidas metas iniciativasobjetivos

Aprendizado e Crescimento

Logo abaixo seguem exemplos de como se deve responder a essas perguntas:

Perceba que exista uma hierarquia interligada que vai dos objetivos financeiros (normalmente aonde a empresa 
quer chegar), passando para os clientes e processos e depois chegando ao aprendizado e crescimento, que será 
a maneira de perpetuar as conquistas a longo prazo.

Perspectiva financeira:

“Como medir isso?” Resposta: Por meio dos demonstrativos financeiros como fluxo de caixa e folha de balanço.

“Para a empresa ser bem sucedidos financeiramente, como a empresa deve ser vista pelos acionistas?”

A melhor maneira de definir os objetivos e as suas métricas para cada uma das perspectivas é respondendo a 
algumas perguntas.

Um exemplo de resposta poderia ser: aumentar receitas e aumentar a rentabilidade.
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Perspectiva dos Processos internos:

“Para alcançar essa visão, como vocês devem ser vistos pelos seus clientes?

Perspectiva de Aprendizado e Crescimento:

Perspectiva dos Clientes:

Exemplo de resposta: precisamos mostrar ao mercado que nossos produtos têm qualidade superior a concor-
rência.

“Como medir isso?” Por meio de pesquisas de satisfação do cliente.

“Para satisfazer os seus clientes nesse nível, em que processos de negócios vocês devem alcançar a excelên-
cia?”

Exemplo de resposta: devemos alcançar a excelência no controle de qualidade e na inovação.

“Como medir isso?” Pela análise estatística dos relatórios do serviço de atendimento ao consumidor, interação 
de clientes em redes sociais e comentários em sites como  “Reclame Aqui”.

Exemplo de resposta: devemos sustentar nossa capacidade de mudar e melhorar com a intensificação de 
treinamentos e capacitação de funcionários.

3 exemplos de preenchimento de Balanced Scorecard

“Para que essa visão seja alcançada, como vocês devem sustentar suas capacidades de mudarem e melhora-
rem?”

O processo de desenvolvimento do Balanced Scorecard em uma empresa envolve diversas etapas conforme 
abordado anterior. O coach deve nessas etapas:
Ÿ Estabelecer com clareza a visão de futuro

Ÿ Determinar os fatores críticos de sucesso

“Como medir isso?” Pela verificação do número de horas gastas em treinamento e do número de certificados 
conseguidos pelos funcionários nos cursos terceirizados.

Ÿ Definir os objetivos estratégicos

Ÿ Escolher os indicadores para medir e acompanhar o desempenho
Ÿ Definir metas, planos de ação e iniciativas

Tudo isso em relação a cada uma das 4 perspectivas.

Logo abaixo estão apresentados 3 exemplos de mapas estratégicos que são gerados durante o desenvolvimen-
to de projetos de Balanced Scorecard e que resumem todo trabalho para a organização, incluindo objetivos, 
metas, indicadores e também as ações e iniciativas que devem ser implementadas.
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1- Exemplo de mapa estratégico utilizando BSC de cervejaria artesanal

PERSPECTIVAS OBJETIVOS METAS INDICADORES INICIATIVAS

Perspectiva 
Financeira

Aumentar receitas Aumentar em 
10% a receita 
líquida

Demonstrativos 
financeiros

Desenvolver novas 
políticas de 
crédito para os 
distribuidores

Perspectiva do 
Cliente

Contar com um 
ticket médio alto

Aumentar o valor 
de cada compra 
em 15%, em 
média

Valor das notas 
fiscais de cada 
venda individual

Melhorar o mix de 
produtos e criar 
combos de ofertas

Perspectiva de 
processos 
internos 

Oferecer diversas 
opções de canais 
de vendas    

Transferir ao 
menos 30% das 
vendas para novos 
canais de vendas

% de vendas por 
canal

Implementar 
telemarketing 
eimplementar loja 
virtual

Perspectiva de 
Aprendizado e 
crescimento

Contar com força 
de vendas 
capacitada

Treinar 100% da 
equipe de vendas

Número de 
certificados 
adquiridos pela 
equipe

Desenvolver 
parceria com 
empresa de 
cursos online
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2- Exemplo de mapa estratégico utilizando BSC de empresa de e-commerce

PERSPECTIVAS OBJETIVOS METAS INDICADORES INICIATIVAS

Perspectiva 
Financeira

Aumentar vendas 
e diminuir custos

Aumentar em 
15% as vendas 
líquidas e diminuir 
em 10% o custo 
operacional

Demonstrativos 
financeiros

Negociar com 
fornecedores

Perspectiva do 
Cliente

Ser referência por 
variedade de 
produtos

Aumentar em 
15% o 
lançamento de 
novos produtos a 
cada trimestre

Número de novos 
produtos lançados 
por trimestre

Criar comitê de 
inovação e 
desenvolvimento

Perspectiva de 
processos 
internos 

Ser capaz de 
desenvolver novos 
produtos 
constantemente 

Iniciar ao menos 5 
projetos de 
desenvolvimento 
de novos produtos 
a cada mês

Relatórios de 
projetos de 
inovação

Adquirir software 
específico para o 
gerenciamento do 
desenvolvimento 
de produtos

Perspectiva de 
Aprendizado e 
crescimento

Ter equipe 
extremamente 
capacitada no 
desenvolvimento 
de produtos

Ter ao menos 2 
profissionais com 
mestrado na área

Número de 
profissionais de 
empresas com 
diploma de 
mestrado na área

Selecionar um 
funcionário para 
receber bolsa de 
mestrado e 
contratar outro 
com mestrado na 
área
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Os exemplos de mapas estratégicos utilizando o Balanced Scorecard são totalmente hipotéticos e bastante 
esquemáticos. Normalmente existem mais iniciativas para cada objetivo, assim como mais objetivos e metas 
por perspectiva. O importante é entender o conceito e saber como empregá-lo da forma correta nos clientes de 
coaching de negócios.

Como o sistema de BSC pode ser desenvolvido em planilhas eletrônicas do Excel (que faz parte do Office, da 
Microsoft), auxilia a empresa ter um sistema de baixo custo e com uma excelente precisão.

Para a realização do BSC, o coach precisa auxiliar a empresa, na primeira fase, desenvolver um pensamento 
estratégico, criando assim uma missão, visão e objetivos estratégicos.

Na segunda fase, o coach precisa ajudar a empresa a criar um ambiente de envolvimento e comprometimento 
para deixar claras as metas, a visão e a missão da empresa, mostrando a responsabilidade de cada colaborador.

Implantação Completa do BSC no cliente de Coaching de Negócios:

O coach pode seguir o fluxograma apresentado abaixo aonde mostra as nove fases a serem seguidas na 
empresa para a formulação e implantação do BSC aplicado ao processo de coaching de negócios.

1ª fase: Elaborar o 
pensamento estratégico

2ª fase: criar um ambiente 
de comprometimento

3ª fase: levantar os pontos 
críticos

Ÿ Objetivos estratégicos

Ÿ Missão
Ÿ Visão

Ÿ Apresentação: visão e missão
Ÿ Responsabilidade de cada 

colaborador
Ÿ Pontos em desencontro com 

os objetivos estratégicos

Ÿ Grupo de coordenação

4ª fase: criar metas 5ª fase: estabelecer 
indicadores de 
desempenho

6ª fase: elaborar plano de 
treinamento

Ÿ Acompanhamento periódico
Ÿ Análise de metas
Ÿ Mortivação dos funcionários

Ÿ Treinamentos para 
todos os níveis de 
colaboradores

7ª fase: divulgar os 
resultados

8ª fase: analisar os 
resultados

9ª fase: aplicar 
questionários de aceitação

Ÿ Figuras coloridas e expressivas
Ÿ Quadro de avisos da fábrica 

eadministração

Ÿ Questionário de avaliação 
com os colaboradores

Ÿ Opinião da utilização do BSC

Ÿ Medir o alcance das metas

Ÿ Indicadores financeiros e não financeiros
Ÿ Cada meta possui um indicador próprio

Ÿ Verificar os motivos do não 
alcance das metas

Ÿ Indicar formas de melhoria
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É uma das ferramentas de diagnóstico mais tradicionais do mercado e é justamente por isso que muitos coaches 
acabam deixando-a de lado, ignorando todas as vantagens que ela pode gerar para o negócio de seu cliente.

O coach precisa ajudar a empresa a formular alguns indicadores de desempenho, na quinta fase, para medir o 
alcance das metas estipuladas, os quais são utilizados no BSC e no processo de coaching de negócios.

Por fim, após um período de utilização que pode variar de 6 meses a 2 anos, na nona fase, o coach pode auxiliar a 
empresa a criar um questionário para saber a opinião e a aceitação dos funcionários em relação ao Balanced 
Scorecard, para, se necessário, prover alterações nas metas e nos indicadores.

Na terceira fase, é necessário criar um grupo de coordenação dentro da empresa para analisar os pontos críticos 
que estavam em desacordo com os objetivos estratégicos. 

4- Matriz BCG

Após ser feita a divulgação, na oitava fase, o coach pode ajudar a empresa elaborar uma análise para que os 
colaboradores identifiquem os motivos do não alcance das metas e como esse cenário pode ser mudado.

A partir dos pontos levantados, na quarta fase, as metas devem ser criadas, e devem ser acompanhadas 
periodicamente, analisando se estão sendo cumpridas e se os colaboradores se motivaram e se envolveram 
com a empresa.

Após o fechamento do período estipulado, na sétima fase, a empresa deve fazer a divulgação dos resultados do 
BSC aos colaboradores nos quadros de avisos da empresa, ou durante uma reunião oficial com toda a empresa.

Na sexta fase de implantação do BSC, o coach de negócios pode oferecer a empresa treinamentos direcionados 
aos diferentes níveis de colaboradores, com os principais objetivos de convencer os diretores e gerentes sobre 
os benefícios do BSC e de treinar os colaboradores dos diferentes níveis e departamentos da empresa.

A matriz BCG é um modelo de diagnóstico de mercado criado pelo Boston Consulting Group que tem o objetivo 
de avaliar o portfólio de produtos de uma empresa. Com ela, é possível avaliar o ciclo de vida dos produtos 
oferecidos pela organização e a sua importância para o sucesso da empresa.

Com isso, estas empresas acabam perdendo a chance de identificar oportunidades para ampliar a sua participa-
ção no mercado, manter a participação atual ou até mesmo abandonar determinado produto ou serviço.

A matriz BCG é uma ferramenta bastante visual e intuitiva, que define diferentes tipos de produtos ou de 
unidades de negócios baseada em dois fatores: participação de mercado e crescimento de mercado.

Seu principal objetivo é auxiliar a tomada de decisões estratégicas mais adequadas sobre cada produto ou 
negócio analisado.
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A parte gráfica da ferramenta é composta por uma matriz com quatro quadrantes, cujos nomes são bem 
curiosos:

Geralmente, é produto que mais exige investimentos para a empresa e caso não mantenha a sua fatia de 
participação do mercado, pode acabar se tornando uma vaca leiteira.

Estrelas: esse produtos, serviços ou unidades de negócios têm uma alta participação em um mercado que se 
encontra em rápido crescimento. Apesar de lucrativos, demandam um alto investimento para se manterem 
nesse mercado.

A estrela é um produto que se destaca em todo o portfólio da empresa, gerando receitas e com potencial de 
conquistar grande fatia do mercado.

Por isso, o ideal é que o coach auxiliar a empresa a encontrar formas de fazer de tudo o for possível para manter a 
sua participação no mercado, garantindo a colheita dos lucros no curto, médio e longo prazo.

Pontos de interrogação: neste caso, apesar da baixa participação, o mercado também parece promissor, com 
indicações de crescimento. Existe uma dúvida se esses produtos, serviços ou unidades de negócio darão certo, 
mas é preciso investir para descobrir.
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Os pontos de interrogação são os produtos que podem fazer sucesso e gerar bons lucros para a organização. 
Mas, ainda não é certo que eles serão um grande sucesso e que renderão bons lucros para a empresa.

É um produto que pode se tornar uma estrela ou até mesmo um abacaxi, tudo depende de sua recepção no 
mercado.

Vacas leiteiras: são as estrelas em queda. Depois de fazerem sucesso no mercado, ele se estabiliza. Assim, não 
é mais preciso investir muito nele, o que faz com que gerem um caixa gordo e contínuo. Mas um dia isso vai 
acabar.

As vacas leiteiras são os produtos que mais ajudam na manutenção de um negócio, pois, geralmente, garantem 
um lucro maior do que outros itens comercializados pela organização.

Por isso o coach precisa auxiliar a empresa a identificar os sinais que demonstram se este produto tem potencial 
para gerar lucros para o negócio, para que façam investimentos assertivos para que ele se transforme em uma 
estrela.

As vacas leiteiras não precisam receber grandes investimentos de divulgação e, geralmente, são a base de uma 
empresa, essenciais para sua saúde financeira. 

Portanto, o papel do coach é ajudar a empresa prever o ciclo de vida desse produto para que crie estratégias e 
táticas para aproveitar ao máximo o lucro dos produtos desta categoria, antes que eles se tornem abacaxis.

A matriz BCG não é eficiente apenas para pequenos negócios ou empresas com uma limitada linha de produtos. 
Gigantes mundiais como a Unilever utilizam a matriz BCG para avaliar a performance de todas as marcas que 
controla, levando em consideração sua participação de mercado e o potencial de crescimento.

Neste caso, o ideal é que o coach ajude a empresa a identificar estratégias para abandonar esses produtos ou 
serviços e evitem prejuízos desnecessários, que danificam a saúde do negócio.

Assim, a Univeler consegue determinar quais são marcas de seu extenso portfólio devem receber mais investi-
mentos em divulgação, garantindo maiores lucros para a organização.

Juntamente com a análise Swot, o coach pode utilizar a matriz BCG para se implantar uma cultura de inovação 
numa empresa.

Abacaxis: uma hora o mercado pára de crescer e a participação no mercado decresce. Trata-se do fim do ciclo 
de vida de um produto, serviço ou unidade de negócio. É hora de decidir por seu encerramento.

Os produtos abacaxi ou vira-latas, como também são conhecidos, são os itens que causam prejuízo ao negócio 
mas que, por algum motivo, não podem ser retirados do portfólio de produtos da empresa.
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Um bom planejamento estratégico é aquele que tem prioridades estabelecidas adequadamente. A Matriz GUT é 
uma excelente ferramenta para coaches aplicarem em processos de business coaching, pois organiza proble-
mas e outros fatores empresariais de acordo com três critérios básicos: Gravidade, Urgência e Tendência. 

1 - SEM GRAVIDADE

3 - GRAVE
4 - MUITO GRAVE

1 - PODE ESPERAR PARA RESOLVER

5 - Matriz GUT (Gravidade x Urgência x Tendência)

A Matriz GUT também possibilita a eleição bem ordenada de ações de marketing, obras de manutenção, custos, 
investimentos e estratégias administrativas.

Pontuação do critério URGÊNCIA:

Cada item listado recebe uma nota de 1 (menos grave) a 5 (muito grave), de acordo com os três critérios. Em 
seguida, os valores são multiplicados e o resultado final indica a prioridade de cada questão. 

Pontuação do critério GRAVIDADE:

2 - POUCO GRAVE

5 - EXTREMAMENTE GRAVE

2 - POUCO URGENTE

4 - MUITO URGENTE

Pontuação do critério TENDÊNCIA:

2 - PROBLEMA VAI MUDAR AO LONGO DO TEMPO
3 - PROBLEMA VAI PIORAR A MÉDIO PRAZO

3 - URGENTE E MERECE ATENÇÃO

4 - PROBLEMA VAI PIORAR A CURTO PRAZO
5 - PROBLEMA VAI PIORAR RAPIDAMENTE

5 - NECESSITA DE ATENÇÃO IMEDIATA

Para facilitar, segue abaixo um exemplo de preenchimento utilizando a Matriz GUT.

1 - PROBLEMA NÃO IRÁ MUDAR

PROBLEMA GRAVIDADE URGÊNCIA TENDÊNCIA GUT PRIORIDADE

Revisão das rotas de
distribuição

Manutenção dos
equipamentos

Baixa qualificação dos
funcionários

3 4 3 36 2ª

4 5 4 40 1ª

1 1 2 2 3ª
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P: do verbo “Plan”, ou planejar.

O ciclo PDCA facilita a tomada de decisões e o alcance de metas e foi criado na década de 20 por Walter Andrew 
Shewart, um físico norte-americano conhecido por ser pioneiro no controle estatístico de qualidade.

D: do verbo “Do”, fazer ou executar.

No atual universo corporativo, onde predomina a competitividade e a excelência faz toda a diferença, as empre-
sas buscam cada vez mais meios de aperfeiçoarem seus processos para conseguirem reduzir custos, ampliar 
lucros e aumentar a satisfação de seus clientes.

Neste contexto, o planejamento estratégico é uma obrigação, e para executá-lo com eficácia e de forma 
contínua, tanto coaches de negócios, líderes de projetos e gestores utilizam muito uma metodologia conhecida 
como ciclo PDCA.

Na década de 50, ele foi popularizado no mundo todo por outro americano, o professor William Edwards Deming, 
conhecido como um guru do gerenciamento de qualidade e reconhecido por sua importância para a melhoria 
dos processos produtivos nos EUA durante a segunda guerra mundial e também por seu trabalho de consultoria 
com executivos japoneses.

O ciclo PDCA é chamado desta forma por causa do nome em inglês de cada uma das etapas que o compõem:

C: do verbo “Check”, checar, analisar ou verificar.
A: do verbo “Action”, agir de forma a corrigir eventuais erros ou falhas.

6 - Ciclo PDCA

A P
C D

Identificação do Problema

Análise do Fenômeno

Análise do Processo

Plano de ação

1

2

3

4

5 Execução6Verificação

7Ação

8Padronização

Plan (Planejar)

Do (Executar)Check (Verificar)

Action (Agir)
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Muitos se iludem ao aplicar o PDCA acreditando que é uma ferramenta que não exige trabalho dedicado e 
minucioso. Dentre os erros mais comuns pode-se destacar:

Ÿ Registros incompletos;

Ÿ o cliente só deve passar para a fase FAZER depois de ter se dedicado exaustivamente a fase PLANEJAR;

Ÿ Evite um curto circuito no ciclo, pulando fases ou não se dedicando tempo suficiente aos questionamentos e 
busca dos porquês.

2- Definição de objetivos;

Ÿ Padronização pouco detalhada.

Além disso, é necessário o coach se atentar para alguns cuidados ao aplicar o ciclo PDCA.

A metodologia PDCA é largamente utilizada por corporações que desejam melhorar seu nível de gestão através 
do controle eficiente de processos e atividades internas e externas, padronizando informações e minimizando as 
chances de erros na tomada de decisões importantes.

Ÿ Treinamento ineficiente;

O Coach deve executar o ciclo do PDCA com o cliente seguindo as quatro etapas:

É importante ressaltar que, uma vez implantado, o ciclo PDCA deve tornar-se uma constante dentro da empresa, 
um verdadeiro círculo virtuoso objetivando sempre a melhoria contínua.

Ÿ Falta de fundamentação ao responder aos 5 porquês;

Ÿ Medições imprecisas;

Ÿ Análise de cenários incompleta;

Cuidados ao aplicar o ciclo PDCA

Ÿ Caso perceba que na fase AGIR há um excesso de repetições e tentativas, deve-se retornar à fase de 
PLANEJAR;

i. Planejamento (PLAN): 

Um projeto bem elaborado é primordial para o ciclo PDCA, pois impede falhas futuras e gera um enorme ganho 
de tempo. O papel do coach de negócios está em auxiliar o cliente a pautar o planejamento de acordo com a 
missão, visão e os valores da empresa, estabelecendo metas e objetivos e definindo o melhor caminho para 
atingi-los.

É nessa etapa em que se analisam os problemas que querem ser resolvidos, seguindo a seguinte ordem:

1- Definição dos problemas;

3- Escolha dos métodos;
4- Questionar 5 vezes porque o problema ocorreu, sempre tornando sua resposta mais completa;

Aqui, o conceito de PDCA já começa a se mostrar: a repetição estruturada e organizada em busca de soluções.
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Se no início dessa conversa alguém dissesse que a luz do cômodo não ascendia porque  mudaram um móvel de 
lugar, será que ele consideraria uma resposta adequada? Provavelmente não, e é por isso os método dos 5 
porquês é tão usado.

Por fim, ele descobre que uma outra tomada daquele cômodo, antes usada para ligar um dos aparelhos à rede 
elétrica está bloqueada por uma mudança no layout das mesas e armários.

Após fazer um planejamento cuidadoso, o papel do coach é ajudar o cliente a colocá-lo em prática e seguir à 

Ele poderia simplesmente religá-lo, mas se ele perguntar: “Por que o disjuntor foi desarmado?”

Ao verificar a caixa de luz, ele descobre que o disjuntor referente ao escritório está “desarmado”.  Ele então 
conclui que a lâmpada queimou antes dele desarmar.

“Por que a lâmpada queimou?”

“Mas por que houve essa sobrecarga de energia?”

Normalmente isso acontece quando a uma oscilação de energia, além da capacidade do disjuntor.

Ele então volta ao escritório e nota que há vários aparelhos ligados em uma mesma tomada, por meio de um 
adaptador, o que gerou uma sobrecarga naquele circuito.

E mais uma pergunta: “Mas por que colocaram tantos aparelhos na mesma tomada?”

Segue a sequência de “porquês” usados até se descobrir a verdadeira causa do problema que se queria resol-
ver:

“Por que houve essa sobrecarga de energia?”
“Por que o disjuntor foi desarmado?”

“Porque colocaram tantos aparelhos na mesma tomada?”

ii. Execução (DO): 

“Por que a luz não acende?”

Os 5 porquê e o processo PDCA

Não há como planejar a solução de um problema sem identificar sua causa inicial, o problema raiz, aquele que 
realmente é o motivo inicial de tudo.

Por exemplo: imagine que um empresário descubra um problema na sua empresa: a luz do escritório não está 
acendendo.

Ele pode se perguntar: “Por que a luz não acende?” E a primeira resposta é obvia, “deve estar queimada”.

O empresário verifica a lâmpada e descobre que realmente está queimada, mas fica a pergunta: “por que a 
lâmpada queimou?”
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Ÿ Perguntar por quê?, a cada passo (novamente, se um problema é detectado, recorre-se aos 5 porquês);

Na verdade, da mesma forma que os 5 porquês, o Diagrama de Ishikawa, também conhecido como espinha de 
peixe, pode tanto ajudar na fase de planejamento, ao se descobrir o problema, quanto na fase de checagem.

O coach deve facilitar a etapa checagem do cliente em dois momentos do ciclo: paralelamente à execução, de 
modo a ter certeza que o trabalho está sendo bem feito, e ao final dela, para uma análise estatística mais 
abrangente que permita os ajustes e acertos necessários. 

Esta é uma das etapas mais importantes que definem o conceito do PDCA num ciclo. Depois de checar, o coach 
deve ajudar o cliente a agir de forma melhorada:

Ÿ Verificar se o padrão está sendo obedecido;
Ÿ Verificar o que está funcionando e o que está dando errado;

Ÿ Com as respostas, treinar o método definido;

É o estágio do ciclo onde são identificadas possíveis brechas no projeto. As metas alcançadas e resultados 
obtidos são mensurados através dos dados coletados e do mapeamento de processos ao final da execução. 

É interessante notar que nesta fase do modelo PDCA, apesar de ser chamada de DO (fazer), não se começa 
realmente fazendo algo que vai resolver o problema, mas capacitando as pessoas que terão que atuar, que 
arregaçar as mangas e colocar as coisas em prática.

Outro ponto importante na fase DO (fazer) do processo PDCA é não procurar a perfeição, mas aquilo que pode ser 
realizado de forma prática. 

Como todo expert em estatística, Deming sabia que ao se chegar a um determinado nível de excelência, ir além 
dele na busca da perfeição poderia sair mais caro do que eventuais pequenos problemas.

Por isso, é importante que o Coach auxilie o cliente a ficar atento e não exagerar na busca de uma qualidade 
inatingível. É importante que se definam padrões que possam ser alcançados e meçam se a variação está de 
acordo com os limites aceitáveis.

Sem o devido treinamento, a execução do ciclo PDCA certamente ficará comprometida.

iii. Checagem (CHECK): 

risca, ou seja, garantir que o cliente não queime etapas tampouco improvise, para não comprometer todo o ciclo 
PDCA. 

É hora do coach ajudar o clietne a pôr a mão na massa, executando-se o que foi determinado no passo anterior:

Ÿ Treinar o método;
Ÿ Executar;
Ÿ Realizar eventuais mudanças;
Ÿ Não procurar a perfeição, mas o que pode ser feito de forma prática;
Ÿ Medir e registrar os resultados;
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Além disso o coach pode usar o método dos 5 porquês em conjunto com o diagrama de Ishikawa, como está 
retratado no diagrama logo abaixo:

Ishikawa determinou 6 possíveis causas de problemas, que devem ser investigadas com ajuda do método dos 5 
porquês:

Método: o próprio método usado pode ser a causa do problema. É preciso verificar se ele é mesmo o mais 
adequado.

Material: materiais de baixa qualidade, defeituosos, inapropriados ou fora das especificações necessárias.

Máquinas: os equipamentos são atualizados? Seu funcionamento está adequado? Estão devidamente regula-
das? A manutenção está em dia?

Medidas: as métricas escolhidas são eficazes para se controlar os resultados esperados? Os instrumentos de 
medição estão calibrados e são confiáveis? A forma de se calcular as métricas é simples e fácil de aplicar?

Mão-de-obra: a seleção, a quantidade, o treinamento, a motivação no trabalho, a qualificação, entre outros 
fatores, devem ser analisados.

Diagrama de Ishikawa

MATERIAIS MEIO AMBIENTE MÁQUINA

MÃO DE OBRA MÉTODO MEDIDA

Causa

Causa

Causa

Causa

Causa
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Causa
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Meio ambiente: o ambiente de trabalho é adequado? Está devidamente protegido das intempéries, sons, gases 
e outros elementos?
Analisando cuidadosamente cada um desses pontos, será possível tornar o método de trabalho que resolve o 
problema ainda mais assertivo e eficiente.

Esse é o momento de ajudar a empresa a agir com mais assertividade e para isto o Coach deve questionar:

Essa é “última” etapa da primeira iteração do ciclo PDCA, na qual são aplicadas ações corretivas de modo a estar 
sempre e continuamente aperfeiçoando o projeto. É simultaneamente fim e começo, pois após uma minuciosa 
apuração do que tenha causado erros anteriores, o coach auxiliar o cliente a refazer todo o ciclo PDCA com novas 
diretrizes e parâmetros.

Ÿ Na verdade existem inconformidades? Se sim, então devem agir para corrigir e prevenir os erros!
Ÿ Melhorar o sistema de trabalho;
Ÿ Repetir as soluções que se mostraram adequadas;

Ao final da quarta fase, o conceito de PDCA recomenda o reinício do ciclo para se buscar uma melhoria continua-
da e ininterrupta.

Quando o método foi definido e começa a ser aplicado, as medições devem ser ainda mais intensas, em busca 
de erros e desvios. Se forem encontradas inconformidades, o processo PDCA se reinicia, em busca da melhoria 
contínua do processo.

iv. Ação (ACT): 

Ÿ As coisas estão conforme programado? Se sim, devem continuar assim!




