
Tome Decisões.
Faça Acontecer.
A GrowthWheel® é um conjunto de ferramentas visuais que
auxilia no planeamento de ações e na tomada de decisões,
seja para iniciar um negócio ou para acelerar o
crescimento da sua empresa. Contribui para que os
empreendedores e os consultores se foquem, definam
ações, tomem decisões e comecem a agir.



GrowthWheel®

Um novo Kit de 
Ferramentas
Visuais que Ajuda os
Empreendedores a
Tomar Decisões
A GrowthWheel® é um conjunto 
de ferramentas
visuais que auxilia no diálogo
e na tomada de decisões,
facilitando a elaboração de um
plano de ação para a criação
ou o crescimento de empresas

A GrowthWheel ajuda os empreendedores 
a construir os seus negócios através de um
plano simples, orientado para a ação, que
permanece fiel à forma como a maioria 
dos empreendedores pensam e trabalham.
 Para o consultor de negócios, o kit de 
ferramentas é uma listagem que oferece 
uma perspectiva 360° e é uma forma de 
ganhar tempo, capacitando o cliente para 
que seja mais eficiente.
 Para as organizações, a Growthwheel
estabelece uma linguagem comum entre 
os seus consultores e comunica clara-
mente o que o processo de consultoria tem 
a oferecer.



Perspetiva 360° Simplificada
Tudo sobre o Negócio num
Kit de Ferramentas
A GrowthWheel foi projetada a partir da
observação de que todos os negócios -
em todas as indústrias e fases de vida -
possuem quatro desafios contínuos em
comum: Devem criar um Conceito de
Negócio atrativo, construir uma Organização 
forte por trás do mesmo, desenvolver 
Relações com os Clientes duradouras, e 
fazer tudo isto enquanto mantêm Operações 
lucrativas. O kit GrowthWheel consiste 
em ferramentas fáceis de usar, que lidam 
com desafios reais do quotidiano dos 
empreendedores.

Tornar Visuais Todas as Decisões
de Negócios
Entenda Rapidamente. Inspire-se
mais. Comunique cada vez melhor
As ferramentas GrowthWheel fazem
com que o empreendedor tenha uma 
experiência agradável através de materiais
visuais que auxiliam no diálogo. Facilitam 
o entendimento dos desafios, inspiram a 
criatividade, e permitem que as conclusões 
sejam facilmente transmitidas.

As ferramentas GrowthWheel possuem 
desenhos gráficos que são facilmente 
reconhecidos e usados em diversas áreas 
essenciais como o desenho do produto, 
recrutamento de pessoas ou mesmo a fonte 
de recursos, tornando todo o processo 
simples e fácil de administrar.

Tornar o Processo de Decisão
Prático
Definir uma Agenda. Tomar Decisões.
Agir
Todas as ferramentas GrowthWheel
são projetadas para trabalhar independen-
temente. A ferramenta escolhida pode ser 
colocada sobre a mesa de reuniões, na pare-
de ou mesmo mostrada num computador 
portátil, fazendo com que a conversa sobre o 
negócio comece imediatamente.

Todas as ferramentas possuem uma diretriz 
que resume a intenção da ferramenta, o 
processo proposto e sugere, após a tomada 
de decisão, os Passos Seguintes. O modelo 
permite que os empreendedores ou consul-
tores escolham entre seguir as sugestões da 
GrowthWheel, ou mesmo utilizar as ferramen-
tas da forma que desejarem. 

100% Flexível. Reinventar-se Todos
os Dias
Uma Ferramenta para Qualquer
Empresa e Qualquer Consultor
Todos os dias, a GrowthWheel é reinventada 
por mais de 2000 Consultores de 
Negócios Certificados GrowthWheel, que 
cuidadosamente escolhem entre uma ampla 
seleção de ferramentas e as utilizam em 
diferentes contextos e formatos. 
 A GrowthWheel é completamente flexível, 
pois cada uma das ferramentas pode ser 
utilizada separadamente, permitindo que o 
consultor selecione a que se ajusta às
necessidades do empreendedor ou mesmo
ao estilo pessoal. É possível escolher entre
utilizar as ferramentas em formato impresso
ou digital.

Simples. Visual. Prático.Todas as Empresas têm
os Mesmos Desafios
Independentemente da indústria, do estágio de vida ou do
tamanho, a criação e o crescimento de uma empresa
resumem-se a quatro desafios básicos:

CONCEITO DE 
NEGÓCIO

Atrativo

ORGANIZAÇÃO
Forte

RELAÇÕES COM OS CLIENTES
Duradouras

OPERAÇÕES
Lucrativas



—Ted Baker

Executivo
Innovation Connector, Indiana

“Quando mostrava um plano de
negócios numa sessão de 
consultoria, o nível de energia 
dos meus clientes baixava 
imediatamente. Simplesmente, 
não ficavam entusiasmados e 
era desanimador para eles.

A GrowthWheel® facilita o
entendimento do que é 
importante que seja trabalhado
pelo empreendedor naquele
momento. Basicamente, é uma 
ferramenta de planeamento 
que funciona mesmo.”

www.growthwheel.com



Desafiar o Plano
de Negócios:
Poucos Empreendedores 
gostam de elaborar um 
Plano de Negócios.
E menos ainda gostam 
os Consultores de os ler!

#1: Os Planos de Negócios são Ficção
Criar o Futuro versus Projetar o 
Futuro
De certo modo, a tentativa de convencer al-
guém sobre uma ideia de negócio no formato 
convencional de plano de negócios tende a 
produzir uma análise de nível macro, com 
planeamento de longo prazo e consideracões 
estratégicas.

No entanto, para a maioria dos em-
presários, o principal desafio não é a recol-
ha de informações, como o crescimento e 
o tamanho do mercado nacional, mas sim 
encontrar os nomes e números de telefone 
dos dez clientes seguintes.

É mais provável que se crie o futuro agindo 
do que escrevendo sobre ele.

#2: Os Planos de Negócios são uma
Distração O Plano não é o Negócio, 
o Negócio é o Negócio
Por vezes, quando se pergunta às startups
como o seu negócio está a correr, respon-
dem que “ainda estão a trabalhar no plano 
de negócios”. Infelizmente, isso pode
continuar para sempre ou até que os em-
presários fiquem exaustos de uma paralisia 
analítica.
 O problema é que uma grande quanti-
dade de tempo e foco são desperdiçados. 
Tempo esse que devia ser dedicado a outras 
atividades, tais como fazer prospeção de 
clientes, criar produtos ou emitir faturas. 
Atividades essas que estão a construir não 
só a empresa, mas que são, também,

a melhor maneira de perceber o que fun-
ciona e o que não funciona.

A melhor maneira de dar o próximo passo 
é simplesmente dando este passo.

#3: Os Planos de Negócios são 
Estáticos
O Futuro acontece Um Dia de Cada
Vez, a Começar Amanhã

Os planos de negócios não devem ser 
estáticos.

Supostamente, deviam ser “atualizados 
com frequência”. No entanto, na realidade, 
isso raramente acontece, e o plano de 
negócios acaba a acumular pó na gaveta da 
secretária. 

A razão é o plano de negócios não se 
encaixar no processo natural de tomada
de decisões, que ocorre no momento em
que os empresários se encontram cara a 
cara para resolver problemas e produzir 
ideias baseadas em acontecimentos atuais.

Os grandes progressos nascem de 
pequenas ações do dia a dia.

Os consultores mais experi-
entes sabem que mesmo que o 
planeamento estratégico seja, 
por vezes, um requisito formal 
para iniciar uma incubadora ou 
para solicitar um financiamento, 
não é a receita para começar e 
fazer crescer um negócio.
 

Conversando com centenas de
consultores e empreendedores, aprende-
mos porque é que muitos empresários, ou
nunca elaboraram um planeamento
estratégico, ou nunca o utilizaram depois
de ter sido escrito.

Existe uma alternativa...



“Os nossos clientes
ficaram muito
impressionados
com o conteúdo
da GrowthWheel®. 
A opinião geral é que é fantás-
tico porque lhes permite dividir 
os assuntos em partes e podem 
gastar 30 minutos de uma só 
vez em partes mais pequenas e
ser muito mais produtivos.”

—Brent Sorrells

Diretor de Operações
TECH Fort Worth

www.growthwheel.com



A GrowthWheel® é uma forma
visual de olhar para as áreas
de negócio da empresa que já
são conhecidas pelos em-
preendedores experientes e
pelos consultores.

Na estrutura 360° da GrowthWheel, quatro 
desafios de negócios duradouros são 
divididos em 20 áreas de foco.

Quando uma empresa nova ou em 
crescimento não está a desenvolver-se ou 
a crescer como devia, é necessário mais 
trabalho numa ou em várias áreas de foco. 
As decisões ainda não foram tomadas e as 
ações ainda não foram efetuadas.

Em vez de tentar fazer tudo de uma só 
vez - ou fazer planos para tudo - o objetivo 
principal da GrowthWheel é encontrar as 
áreas mais importantes e focar-se nelas 
primeiro. As 20 áreas de foco são: 

Conceito de Negócio Atrativo
Satisfazer ou Criar a Procura
Obter a ideia de negócio certa e conceber
o portfólio de produtos certo. 
Vender aos clientes certos, utilizar o
modelo de criação de receitas certo, e fazer 
tudo enquanto mantém uma posição forte 
no mercado.

Organização Forte
Construir equipas e parcerias
Encontrar os sócios e os diretores certos, 
recrutar e desenvolver os funcionários 
certos. Mapear os processos de negócio 
e terceirizar as tarefas certas através de 
parcerias com fornecedores e prestadores 
de serviços. Manter os aspectos legais em 
dia para que trabalhem em conjunto.

Relações com os Clientes Duradouras
Encontrar e manter Clientes
Manter uma rede de relacionamentos para
conhecer as pessoas certas. Escolher o 
caminho certo para que o marketing e a 
organização dos processos de vendas sejam
eficazes. Aparecer nos media e na agenda
dos clientes, contemplando as comuni-
cações e as relações públicas. Viver os 
valores que moldam um branding forte da
organização e dos produtos.

Operações Lucrativas
Ser produtivo e fazer dinheiro
Certificar que se usam as melhores práticas 
financeiras e assegurar que existe financia-
mento suficiente para que sejam feitos inves-
timentos lucrativos. Configurar os sistemas 
de gestão de projeto e produção certos para 
assegurar entregas e definir sistemas de TI e 
instalações certos para concretizar o negócio.

Construir o Negócio
um Tijolo de Cada Vez
O Processo Natural do
Empreendedor

A construção e o crescimento
de um negócio são feitos 
através da escolha do foco 
certo. Através da tomada de 
decisão certa. E através da 
execução das ações para o 
fazer acontecer.

Perspectiva 360°
GrowthWheel® para Empresas
Novas e em Crescimento

CONCEITO DE NEGÓCIO RELAÇÕES COM OS CLIENTES

ORGANIZAÇÃO OPERAÇÕES

Networking

Marketing

Vendas & Serviços

Comunicação & 
RP

Branding

Gestão 
Financeira

Financiamento

Produção & 
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Sistemas de Informação
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Portfólio de Produtos

Modelo de Criação 
de Receitas

Portfólio de 
Clientes

Posicionamento 
de Mercado
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Direção

Funcionários

Parcerias

Processos de Negócio

Questões Legais
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GrowthWheel® 360° Screening
Get focus

Date: Name: Company:

GrowthWheel® 360° Screening
Three ways to get focus

GrowthWheel helps to quickly get
an overview of the most important
areas to focus on when starting and
growing a business.

There are three different ways to
do the screening:

#1: Diagnosing problems 
What are the barriers to growth?

Give a score of 1-4 points indicating how
well the company is doing in each of the
20 focus areas.This gives a picture of
where decisions need to be made and
actions need to be taken.

Choose 1-3 areas that require de-
cisions and actions to overcome the
barriers to growth.

#2: Mapping opportunities 
What are the opportunities for growth?

Give a score of 1-4 points indicating
which of the 20 focus areas that seem
most important or attractive to work
with right now.

Choose 1-3 areas that require decisions
and actions to pursue a window 
of opportunity.

#3: Evaluating competencies
What skills are needed for growth?

Give a score of 1-4 points indicating the
competencies of key persons working
for the company, in each of the 20 focus
areas. Make a score of different color for
each key person.

Identify the 1-3 most important
skills and make an action plan of
how to get them.

© 2005-2012 Startup Company NYC Inc. May be reproduced only by GrowthWheel® Certified Licensees according to License Agreement version 1.8.

Ferramentas para diálogos que 
fazem a Diferença
Descarregar. Imprimir. Partilhar. 

Tome Decisões que Conduzam à Ação
As Folhas de Trabalho da
GrowthWheel abrem a mente
As folhas de trabalho da GrowthWheel 
ajudam a tomar decisões rapidamente. 
Contêm perguntas e delineiam alternativas 
para auxiliar nas decisões a serem toma-
das. Parecem um quadro branco numa sala 
de reuniões, mas são preparadas anteci-
padamente, o que permite que o em-
preendedor se foque nas decisões e nos 
próximos passos.

Aja e Controle o Progresso
O Plano de 30-60-90 dias da
GrowthWheel torna isso possível
O Plano de 30-60-90 dias da GrowthWheel 
mantém o registo das decisões tomadas e 
das ações a ter lugar. Substitui a lista de 
tarefas com um plano estruturado para 
os próximos 30, 60 e 90 dias, criando uma 
visão geral do que precisa de ser feito e por 
quem. Mantém o empreendedor focado em 
completar as ações.

Plataforma Online GrowthWheel®

Descarregue. Imprima. Partilhe.

A GrowthWheel® Online é uma plataforma
pessoal do consultor de negócios para 
descarregar, imprimir e partilhar fer-
ramentas com os seus clientes. Todas as 
ferramentas são ficheiros em PDF, pas-
síveis de serem preenchidas no próprio 
ficheiro, possibilitando aos consultores e 
empresários trabalhar e colocar no PDF 
a informação a ser revista. A interface 
simples permite ao consultor de negócios 
fazer o login e partilhar instantaneamente a 
ferramenta desejada, durante ou depois de 
uma reunião.

O Kit de Ferramentas da GrowthWheel® pode ser usado para analisar empresas, 
para sessões de consultoria individuais e para formar grupos. Os consultores 
de negócios e os educadores têm acesso ao kit de Ferramentas da GrowthWheel 
completo, podendo escolher as ferramentas certas para os seus clientes. Todas 
as ferramentas estão disponíveis online e há uma opção de impressão para as 
levar para a sala de reuniões.

Foque-se
e Trate das Prioridades Primeiro
A Análise 360° da GrowthWheel cria 
uma visão geral completa 
A análise 360° da GrowthWheel® ajuda a
criar rapidamente uma visão geral e a 
descobrir as decisões a ser tomadas.

  É uma ferramenta para empresários 
e consultores, que identifica os desafios 
e as oportunidades atuais do negócio. O 
resultado é uma visão clara e completa da 
situação e uma compreensão comum das 
prioridades.

 
Defina uma Agenda e Encontre o 
Caminho para o Crescimento
As estruturas GrowthWheel criam uma 
linguagem comum
Os quadros da GrowthWheel® ajudam a
estruturar as discussões. São como
gráficos com checklists de questões para 
serem colocadas na agenda, contemplando 
cada uma das áreas de foco da Growth-
Wheel. Quando colocados sobre a mesa de 
reuniões, criam uma linguagem comum e 
fornecem ideias para novas direções.



www.growthwheel.com

“Seja aconselhando 
uma empresa em 
nome individual ou 
uma empresa com 
50 funcionários, a 
GrowthWheel®

funciona mesmo.
— lida de forma simples 
com os fundamentos de 
desenvolvimento de um negócio.   
Todos os negócios podem 
beneficiar da sua abordagem 
orientada para a ação.”

— Henrik Tørnquist 

Consultor de Negócios
Vaeksthus Greater Copenhagen
Business Development Centre



Escolha algumas Folhas de Trabalho da 
GrowthWheel para as reuniões

Entregue algumas Folhas de Trabalho aos 
empreendedores 

Selecione algumas Folhas de Trabalho que 
o empreendedor poderá levar a outros
consultores especializados

A GrowthWheel® ajuda os
consultores de negócios
a fazer mais em menos
tempo. 

Economiza tempo
de três formas:

#1: Estabelece uma linguagem
      comum e imediata durante a
      sessão de consultoria.
#2: Permite que os empreendedores
       estejam preparados antes do
       encontro.
#3: Capacita os empreendedores a
       fazerem mais por conta própria.

Sessão individual:
Algumas Folhas de Trabalho para debater

Alguns assuntos requerem um encontro, tal 
como criar novas ideias, tomar as decisões 
certas e chegar a soluções criativas para os 
problemas. Em conjunto com o empreende-
dor, escolha talvez 1-3 Folhas de Trabalho, 
nas quais devem focar-se em cada sessão.

Trabalho de Casa:
Algumas Folhas de Trabalho para Levar

Durante a sessão individual surgirão mais
problemas. No entanto, é fácil escolher
Folhas de Trabalho adicionais que o em-
preendedor pode levar para casa. Uma vez 
introduzido às Folhas de Trabalho da Growth-
Wheel, o empreendedor pode trabalhar sem 
assistência com as Folhas de Trabalho que 
implicam investigação, análise de alternati-
vas de decisão, testes e muito mais.

Networking: 
Algumas Folhas de Trabalho para Levar a 
Especialistas

Alguns desafios resolvem-se melhor
conversando com especialistas da rede do
consultor de negócios. Quando essas 
questões são identificadas, o empreendedor
leva as Folhas de Trabalho selecionadas às 
reuniões com outras pessoas e apresenta 
os relatórios ao consultor.

Mil coisas para fazer.
Uma hora para falar sobre isso.
Capacite os Clientes. Economize tempo.



—Debera Johnson

Diretora
Pratt Center for Sustainable Design Studies e

Pratt Design Incubator for Sustainable Innovation

www.growthwheel.com

“Poucas horas após ter conhecido 
a GrowthWheel®, inscrevi-me no 
curso de certificação em Nova 
Iorque. 

Quando vejo 
alguma coisa de
que gosto, não 
perco muito tempo. 
Vou simplesmente 
em frente.”



Certifique-se
Junte-se a uma Comunidade 
Global com mais de 2000 Consul-
tores de Negócios Certificados  
Ao tornar-se um Consultor de
Negócios Certificado™
GrowthWheel ou Educador
Certificado™ GrowthWheel, ob-
tém uma licença pessoal para
uso das ferramentas na for-
mação ou instrução de cada 
empreendedor ou alunos com os 
quais trabalha.

GrowthWheel® Formação & Certificação
Perspetiva 360 °. 5 Ferramentas. 2 Dias

Para se certificar tem de participar
na Formação & Certificação da 
GrowthWheel. O curso tem a duração de 
dois dias e é realizado todos os meses
em locais diferentes em todo o mundo.
Veja as datas dos próximos cursos em 
www.growthwheel.com, ou contacte-nos 
para saber como ter o curso na sua cidade 
ou distrito.

O Pacote da Licença
Acesso online. Atualizações trimestrais.
Uso ilimitado

A licença da GrowthWheel inclui os
seguintes benefícios e serviços:

• Acesso online a todas as ferramentas 
da GrowthWheel em versão impressa e 
em formato PDF editável

• Atualizações trimestrais com ferra-
mentas novas e atualizadas, baseadas 
nas suas sugestões para alterações e 
adições

• Direito a impressões e downloads ilimi-
tados das ferramentas para todos os 
empreendedores ou estudantes com os 
quais está a trabalhar pessoalmente.

Parceiros Licenciados Atuais
Incubadoras.
Universidades. SBDCs. Governos

A GrowthWheel é usada por consultores de 
negócios e educadores em diferentes
organizações, desde incubadoras até 
agências governamentais. Todos personali-
zam a GrowthWheel de acordo com as suas 
necessidades específicas e os tipos de em-
preendedores com quem trabalham. Visite
www.growthwheel.com para ver os nossos
parceiros licenciados.

Planos de Preços & Rentabilidade do
Investimento
Tudo pelo Preço de um
Livro por cada Empreendedor

O preço para se tornar certificado e
licenciado é dividido por uma Taxa de
Curso Única e uma Taxa de Licença 
Trimestral por pessoa.
 A GrowthWheel International Inc. oferece 
diferentes planos de preços para consultores 
de negócios, educadores e mentores, 
sendo que todos os planos de preços são, 
geralmente, equivalentes ao preço de um 
livro por empreendedor, dependendo da 
quantidade de empreendedores com os quais 
trabalha.
 A alguns licenciados, a GrowthWheel
fornece novas fontes de rendimento, porque
as taxas podem ser atribuídas ao utilizador
final, ou porque os patrocinadores são 
atraídos pelos benefícios tangíveis que a
GrowthWheel proporciona.
 Contacte-nos para obter uma cotação.

Veja o que nossos parceiros dizem sobre
nós e como usam a GrowthWheel em
www.growthwheel.com



NOVA IORQUE:

240 Kent Avenue, Floor 2
Brooklyn, NY 11249
Telefone: +1 855 651 9012 

COPENHAGA:

Flaesketorvet 68, 
DK-1711 Copenhagen V
Telefone: +45 70 22 35 65

www.growthwheel.com
info@growthwheel.com
Twitter: @growthwheel

A GrowthWheel International Inc. foi fundada em 2005
baseada na ideia de que devia existir uma alternativa ao 
plano de negócios convencional. Uma forma de apoiar me-
lhor os processos de tomada de decisões e o planeamento 
de ações que acontecem nas empresas todos os dias.

Hoje em dia, as nossas ferramentas visuais são usadas
por centenas de consultores de empresas, gestores de
incubadoras, business angels, e professores de empreende-
dorismo em todo o mundo, que se tornaram Consultores de 
Negócios GrowthWheel® e co-criadores da GrowthWheel®.

Em conjunto, continuamos a nossa busca para
encontrar as melhores formas de ajudar os empreende-
dores a tomar decisões e a agir.

Saiba mais sobre a GrowthWheel® em
www.growthwheel.com


