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1. SUMÁRIO EXECUTIVO 

1.1 O empreendimento   

A Plataforma de Desenvolvimento Humano Sustentável: BrasilCoach é uma “start up” 

que se propõe a conectar pessoas com interesses de se desenvolverem profissional e 

pessoalmente na busca de objetivos e metas com profissionais que desejam contribuir para o 

desenvolvimento humano de forma consistente, qualificada e sustentável. 

Observa-se no Brasil uma deficiência e carência de qualificação dos profissionais 

brasileiros, especialmente o grande número de pessoas com graduação e sem a capacidade 

técnica esperada pelas empresas do país (Souza, Beatriz. Por que é difícil encontrar mão de 

obra qualificada no país. EXAME, 2013). 

Sendo assim, identifica-se um número de mais de 4 milhões de brasileiros aptos para 

receberem orientação e formação para serem melhores profissionais e com nível salarial 

acima de 5 salários mínimos. (IBGE, Censo 2010). 

De outro modo, verifica-se um mercado emergente, descentralizado e de alto custo que 

é o mercado de “coaching”. (Gameiro, 2014) 

O surgimento de várias associações e institutos passaram a formar centenas de 

profissionais para a prática de “coaching” entretanto, com a qualidade questionada por 

especialistas devido à poucas horas de estudo e prática (Gameiro, 2014). 

Este plano de negócios buscará avaliar e sinalizar a viabilidade e atratividade dessa 

promissora e inovadora Plataforma de Desenvolvimento Humano Sustentável: BrasilCoach. 

 

1.2 Oportunidade de negócio 

No mercado de soluções em tecnologia, especialmente, aplicativos de celulares, não 

foram identificadas plataformas que objetivam atuar de forma dedicada e especializada ao 

mercado de “coaching”. Foram realizadas pesquisas nas principais lojas virtuais: Apple Store 

e Google Play. Além de pesquisas na internet no sítio www.google.com.br. 
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Por ser um mercado desestruturado, sem ferramentas que permitam dar transparência 

sobre a qualidade, formação e experiência dos “coachs” brasileiros é que o modelo de 

negócios BrasilCoach se mostra disruptivo, inovador e sinaliza alta capacidade de geração de 

valor, financeiro e social.  

 

1.3 Potencial de mercado 

O potencial de mercado para usuários, que utilizarão de forma gratuita as soluções da 

BrasilCoach, é de aproximadamente 4 milhões de pessoas. São brasileiros, entre 25 e 59 anos, 

com ensino superior completo ou em andamento e auferem uma renda mensal acima de 5 

salários mínimos, conforme dados do IBGE. (IBGE, Censo 2010).  

O potencial de mercado para clientes “coach” que são os principais fomentadores da 

viabilidade financeira da BrasilCoach foi calculado de forma subestimada considerando 

apenas os profissionais já capacitados apenas pelo Instituto Brasileiro de Coaching (IBC). 

Aproximadamente 200 mil profissionais. (Instituto Brasileiro de Coaching). 

Para efeitos de subsídios na realização de projeções econômico-financeiras e cálculo 

de efetividade das ações comerciais e de marketing, o mercado potencial e disponível alvo de 

atuação da BrasilCoach será 10% do mercado existente, ou seja, 20 mil clientes alvo e com 

disponibilidades, sendo que o sucesso na captura de 30% destes, 6 mil clientes ativos, tonarão 

a Plataforma de Desenvolvimento Humano Sustentável: BrasilCoach referência na 

democratização, organização e qualificação dos brasileiros, gerando valor aos investidores e 

para a sociedade em geral. 

 

1.4 Serviços disponibilizados 

A BrasilCoach oferecerá ao mercado duas soluções integradas, complementares e que 

permitirão o crescimento orgânico e sustentável do negócio. 

A primeira solução é a BrasilCoach. Refere-se a uma aplicação em web ou aplicativo 

móvel que permitirá a conexão, diálogo e troca de informações e documentação digital a 

partir de suas preferências de qualificação, disponibilidade financeira para a remuneração dos 
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“coachs”, bem como, permitirá aos “coachs” a depender de sua experiência e qualificação 

apresentar as especializações e temas que deseja contribuir e desenvolver, declarar sua faixa 

de preço por “hora coach”, além de permitir a aplicação de “coach” voluntário e não 

remunerado aos “coachees” com menor disponibilidade financeira. A remuneração do serviço 

será realizada por mensalidade para cada conta ativa de um “coach”, variando de conta 

gratuita até R$130 por mês. 

A segunda solução da plataforma é a BrasilCoach Advisor. Tal solução objetivará dar 

transparência e publicidade sobre a qualidade, experiência e avaliação dos “coachees” sobre 

os “coachs” com mais de 100 horas de experiência na plataforma BrasilCoach ou com 

reconhecida atuação no mercado. Serão disponibilizadas aplicações em web e aplicativos 

móveis, em que a remuneração será realizada por mensalidade para cada conta ativa de um 

“coach”, sendo a mensalidade padrão de R$ 150. A atratividade dessa solução será o 

reconhecimento em alcance nacional, captura de novos clientes a partir da qualidade e 

avaliações dos “coachees” e, de forma indireta, as associações e institutos terão um contexto 

de coopetição (Osterwalder, Alexander. 2011) a partir da criação de uma arena de avaliação 

dos profissionais por elas certificados. 

  

1.5 Vantagem competitiva  

Ausência de concorrentes e ineditismo são as principais vantagens competitivas da 

BrasilCoach. 

 

1.6 Estrutura operacional 

A BrasilCoach terá uma atuação com 11 profissionais qualificados, de gestão 

colaborativa e integrada em três níveis: estratégico, tático e operacional. Serão líderes de 

estratégia, negócios e marketing, tecnologia e administrativo, junto com profissionais 

consultores e operacionais que farão a captura e entrega de resultados. 

O contexto de infraestrutura será moderno em contexto de “coworking” permitindo 

contínua gestão de custos operacionais, bem como, minimizar eventual barreira de saída.  
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O desenvolvimento da plataforma tecnológica será desenvolvida por empresa de 

mercado (orçamento apresentado pela empresa desenvolvedora de aplicativos DevMaker 

Mobile APP. Disponível em: www.devmaker.com.br. Acesso em 11 de Jul. 2016.) a um custo 

aproximado de R$120 mil com a disponibilização dos códigos fonte para a manutenção pela 

equipe de tecnologia BrasilCoach. 

 

1.7 Indicadores econômico-financeiros e de viabilidade 

A partir de um investimento inicial de aproximadamente 1,2 milhão de reais e a 

conquista de 3.400 clientes em 5 anos, sendo este, um cenário provável, será possível a 

obtenção de um faturamento bruto total, em 5 anos, de R$21,5 milhões, com Taxa Interna de 

Retorno de 124%, payback de 3 anos e um VPL do projeto calculado de R$  7,4 milhões. Tais 

números sinalizam a recomendação de investimento e desenvolvimento do projeto hora 

apresentado. 

 

2. A EMPRESA – DESCRIÇÃO GERAL 

2.1 A solução encontrada 

Na última década a sociedade brasileira vivenciou uma expansão de pessoas com 

ensino superior completo (Costas, Ruth. BBC Brasil, 2013).   

Ainda, conforme a matéria BBC Brasil, supracitada:  

“O número de matrículas no ensino superior no Brasil dobrou, embora ainda fique bem 

aquém dos níveis dos países desenvolvidos e alguns emergentes. Só entre 2011 e 2012, por 

exemplo, 867 mil brasileiros receberam um diploma, segundo a mais recente Pesquisa 

Nacional de Domicílio (Pnad) do IBGE”.  (Costas, Ruth. BBC Brasil, 2013) 

Entretanto a produtividade decorrente e esperada pelo mercado não avançou de forma 

direta, também da mesma matéria BBC: 

http://www.devmaker.com.br/
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“Mas mesmo com essa expansão, na indústria de transformação, por exemplo, tivemos um 

aumento de produtividade de apenas 1,1% entre 2001 e 2012, enquanto o salário médio dos 

trabalhadores subiu 169% (em dólares)", diz Rafael Lucchesi, diretor de educação e 

tecnologia na Confederação Nacional da Indústria (CNI)”. (Costas, Ruth. BBC Brasil, 2013). 

Assim, observa-se um fenômeno no Brasil de que a qualificação da mão de obra, mesmo 

com uma população de ensino superior maior, ainda carece de aprimoramentos e capacitação.  

Tais aprimoramentos contemplam conhecimentos técnicos e comportamentais para os 

38% dos universitários analfabetos funcionais no Brasil, trabalhadores recém-entrantes no 

mercado de trabalho, profissionais ocupados, porém sem um direcionamento de crescimento 

adequado e desempregados que necessitam de maior qualificação para recolocação no 

mercado. 

Desta forma, identifica-se demanda e necessidade por grande parte da população 

economicamente ativa brasileira, bem como dos empresários que observam uma 

produtividade aquém da eficiência operacional esperada. Vide: Costas, Ruth. BBC Brasil, 

2013.  

Por outro lado, são identificadas possibilidades de contribuições para a melhoria técnica 

comportamental da população economicamente ativa brasileira, a partir de um mercado 

emergente e crescente no Brasil, que é o mercado de “Coaching”.  

São mais de 4.000 “Coach” formados e mais de 100 profissionais formados por mês no 

Brasil (Gameiro, 2014).  Ainda, identificam-se mais de 200 mil profissionais formados ou 

treinados em “Coaching” no Brasil (Instituto Brasileiro de Coaching, 2016). Sendo o mercado 

real maior que o estimando para efeitos de projeções deste plano de negócios. 

Segundo Ricardo A. Gemeiro, em seu artigo “O mercado de formação de coaching no 

Brasil”, pode-se entender “Coaching” como “uma ferramenta de grande potencial de 

desenvolvimento humano, tanto pessoal como profissional, e nos últimos anos tem andado na 

moda no mundo corporativo, e fora dele também.”. (Gameiro, 2014). 

Paradoxalmente, critica-se a qualidade da formação e experiência de “Coach” formados 

no mercado brasileiro. A partir do artigo supracitado (Gameiro, 2014) observamos o caráter 
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altamente comercial dos institutos e sociedades de formação de “coach” e possível déficit de 

qualidade dos formandos, haja vista a baixa carga horária média dos cursos. 

Segundo Quintanilha, a experiência dos profissionais “Coach” são medidas por horas de 

orientações: 

“11 Nesse mercado, a experiência é medida em horas, como fazem os pilotos de avião. 

Na International Coaching Federation (ICF), os credenciados são organizados em três 

níveis: 100 horas, 750 horas e 2 500 horas de atuação — estes últimos, com anos de lida, são 

chamados de master Coach e, óbvio, cobram mais. Mesmo assim, indague o coach a respeito 

dos últimos cursos que fez. “Apesar de experiente, ele precisa se manter atualizado”, diz 

Jorge Oliveira, presidente da seção brasileira da ICF, de São Paulo.” (Quintanilha, Leandro. 

Você S/A, 2014). 

Com isso, observamos nichos de profissionais “coach” com níveis de qualificação e 

preços diferentes a partir das horas/experiência. 

Nesses segmentos existem ofertas e demandas que permitem explorar o mercado com 

carência de profissionais brasileiros minimamente capacitados, trabalhadores empregados ou 

não com necessidades de desenvolvimento de competências para alcançar novos postos e 

melhores remunerações ou recolocação e, por fim, profissionais experientes e em cargos 

executivos que demanda contínua atualização e planos para o futuro.   

 Considerando os aspectos das demandas sociais e do mercado de trabalho por maior 

qualificação e a existente e crescente formação de profissionais aptos a contribuírem do 

desenvolvimento humano de forma sustentável para as pessoas e para a sociedade, visualiza-

se assim a oportunidade e o mercado com capacidade para geração de resultados 

financeiros e sociais positivos. 

Tal cenário potencializa a construção de uma plataforma tecnológica que permita a 

organização do contexto analisado em que se cria uma arena que de forma centralizada 

permita a integração, organização, coopetição (Coopetição: parcerias estratégicas entre 

concorrentes. Osterwalder, Alexander. 2011), avaliação e qualificação de profissionais, 

confluência de interesses, contribuindo para o desenvolvimento da sociedade, melhoria da 

competitividade nacional e o mais importante: a democratização e acesso a um processo 

restrito a um segmento de alta renda que é a vivência e prática do “coaching”. 
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2.2 Identificação do negócio 

O negócio identificado tem o escopo de desenvolver uma plataforma tecnológica que 

integre pessoas que buscam seu desenvolvimento profissional e pessoal com profissionais 

aptos a contribuir com tais objetivos. 

Plataforma tecnológica significa a disponibilização de soluções em aplicativos de 

smartphones e portal na internet que permitirá o cadastramento de “coachs” para 

disponibilização de serviços de “coaching” com suas respectivas especializações e, a inserção 

de pessoas interessadas e com desejo de se desenvolverem pessoalmente e profissionalmente 

no sentido de alcançar objetivos. Essa plataforma será denominada BrasilCoach. Tais 

soluções, a partir de atributos e condições declarados pelo ofertante e demandante, farão o 

cruzamento de interesses, identificando potenciais encontros e apresentando-os para 

continuidade de comunicação e prestação de serviços entre as partes.  

Também, no conjunto de soluções da plataforma tecnológica em tela, serão desenvolvidos 

aplicativo e site para avaliação, classificação, publicações e ranking dos profissionais “coach” 

inseridos no contexto BrasilCoach, chamados de BrasilCoach Advisor. 

O termo “desenvolvimento humano sustentável” carrega o sentido do negócio que é a 

transformação positiva e consistente dos “coachs” e “coachees”, gerando um ciclo virtuoso de 

benefícios para muitos brasileiros em todas as partes do país de forma a trazer a inovação e 

gratidão como formas de continuidade e multiplicação do desenvolvimento obtido com 

auxílio das soluções BrasilCoach e BrasilCoach Advisor. 

A obtenção de resultados financeiros se dará em contexto “Freemium”: 

“O modelo freemium é caracterizado por uma grande base de usuários se beneficiando de 

uma oferta gratuita. A maioria nunca se torna cliente pagante; apenas uma porção pequena, 

geralmente menos de 10%, assina os serviços pagos. Esta pequena base de usuários pagantes 

subsidia os usuários gratuitos”. (Osterwalder, Alexander. 2011). 

Conforme apresentado no livro “Business Model Generation” (Osterwalder, Alexander. 

2011), em um modelo de negócios freemium o relacionamento do cliente deve ser 

automatizado e de baixo custo, para poder suportar um grande número de usuários. 
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2.3 Crença 

Acreditamos no poder do ser humano em transformar e desenvolver seus potenciais e 

contribuir para o desenvolvimento de seus semelhantes de forma sustentável. 

2.4 Visão 

Ser a principal solução que contribui para o autoconhecimento, transformação e 

desenvolvimento pessoal e profissional dos brasileiros. 

2.5 Missão 

Viabilizar a conexão eficaz entre orientadores do desenvolvimento humano e pessoas que 

desejam alcançar objetivos pessoais e profissionais, gerando mudança do patamar da 

qualificação dos brasileiros, permitindo a obtenção de resultados financeiros e não financeiros 

adequados aos que acreditam no poder da colaboração.  

2.6 Objetivos 

Permitir a transformação positiva e eficaz dos brasileiros, disponibilizando arena 

democrática de acesso à metodologia coaching, viabilizando a coopetição entre coachs e 

associações e dar publicidade e destaque aos melhores profissionais do Brasil. 

2.7 Valores 

• Ética  

• Independência 

• Transparência 

• Respeito à diversidade sociocultural  

• Inovação contínua 

• Sustentabilidade 

• Colaboração 
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2.8 Vantagens competitivas 

A plataforma de desenvolvimento humano sustentável – BrasilCoach possui como 

principais vantagens competitivas os seguinte atributo: 

• Ausência de concorrentes e Ineditismo: o mercado não disponibiliza arena que 

centralize a oferta dos serviços de coach, gere concorrência e transparência da 

qualidades desses profissionais e democratize o acesso à metodologia coaching 

para todas as camadas sociais do Brasil. 

• Aplicável a diversas necessidades: existência de demandas por desenvolvimento 

pessoal, desenvolvimento profissional, recolocação no mercado de trabalho, 

orientação profissional, metas e objetivos esportivos, ampliam o mercado e dão 

força para a geração de receitas e sustentabilidade dos negócios. 

2.9 Tecnologia 

A plataforma tecnológica será composta por: 

• BrasilCoach: aplicativos e sites “social network de nicho” para android, IOS e 

web; 

• BrasilCoach Advisor: aplicativos e sites “social network de nicho” para android, 

IOS e web; 

• Servidores e Softwares de desenvolvimento e gestão 

 

2.10 Marca 

A marca “BrasilCoach” possui como atributos a transformação positiva do ser humano, a 

capacidade colaborativa dos integrantes da sociedade, brasilidade pois é voltada para os 

brasileiros e resultados para os integrantes do sistema. 

Em complemento, a marca “BrasilCoach Advisor”, além dos atributos supracitados, 

possui o atributo de destacar e valorizar os melhores “coachs” e associações do ramo. 
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Logos: 

BrasilCoach 

 

 

BrasilCoach Advisor 

  

2.11 Mercados 

O principal mercado / nicho a ser trabalhado são os profissionais com capacitação em 

“coaching” no Brasil. Os chamados “coachs”. 

Considerando o número de apenas uma das principais sociedades, existem no mercado no 

mínimo 200 mil profissionais capacitados para a aplicação do método “coaching”. (Instituto 

Brasileiro de Coaching, 2016). 
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Os principais consumidores dos serviços do BrasilCoach e BrasilCoach Advisor são: 

2.11.1 BrasilCoach:  

2.11.1.1 Brasileiros, entre 25 e 59 anos, com ensino médio 

completo e superior completo ou incompleto, que possuam 

desejo e necessidade de autoconhecimento, autodesenvolvimento 

que buscam alcançar objetivos e resultados profissionais e 

pessoas (coachees); 

2.11.1.2 Profissionais treinados e capacitados para aplicação 

do método “coaching” e que desejam contribuir para o 

desenvolvimento de outra pessoa, de suas próprias habilidades e 

experiências, buscando significado do trabalho, destaque e 

reconhecimento. 

2.11.2 BrasilCoach Advisor:  

2.11.2.1 Profissionais “coachs” buscando significado do trabalho, 

destaque e reconhecimento.  

2.11.2.2 “Coachees” buscando referência de bons profissionais 

“Coachs” ou para classificar e qualificar os profissionais “coach” 

cadastrados; 

2.11.2.3 Associações de “coaching” que buscam bom 

posicionamento no mercado. 
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3. ANÁLISE DE MERCADO 

 

3.1 Soluções “social network de nicho”: 

A partir de pesquisas em sites na internet, lojas de aplicativos e, observando o mercado de 

plataformas multilaterais, “freemium” (Osterwalder, Alexander. 2011), que utilizam 

aplicativos “social network de nicho”, identifica-se soluções tecnológicas similares há aqui 

proposta, entretanto com nichos de mercado e produtos diferentes, além de não conter a 

integração de dois contextos similares aos propostos nos objetivos da BrasilCoach e 

BrasilCoach Advisor.  

Alguns aplicativos que utilizam “social network de nicho: 

• BeerorCoffe (http://blog.beerorcoffee.com/): aplicativo que busca incentivar a 

interação, troca de experiências e expandir seu networking. Caráter de relacionamento 

profissional e inovação. 

• Tinder: “Jeito diferente de se conectar com pessoas novas e interessantes próximas de 

você”. (Conceito: AppleStore). Caráter de relacionamento afetivo. 

• Trip Advisor: “...facilita a procura de tarifas aéreas mais baixas, dos melhores hotéis, 

de excelentes restaurantes e atividades divertidas”. (Conceito: AppleStore). 

Ao se pesquisar os termos “coach” e “coaching” em lojas de aplicativos para celulares 

nenhum aplicativo é identificado com a finalidade de conexão e integração entre “coach” e 

“coachee” na forma proposta pela BrasilCoach e nenhum aplicativo de “ranking, classificação 

e coopetição (Osterwalder, Alexander. 2011) da forma proposta pelo BrasilCoach Advisor. 

Pelos motivos acima é que se pode considerar a ausência de concorrentes e ineditismo da 

solução de serviços para “coach” e “coachees” como inovadora no mercado. 

 

 

 

http://blog.beerorcoffee.com/
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3.2 Soluções: 

• BrasilCoach: plataforma tecnológica composta por aplicativo de celular e portal 

de internet, multilateral, “social network de nicho”, que busca conectar “coachees 

potenciais” e “Coach”. 

• BrasilCoach Advisor: plataforma tecnológica composta por aplicativo de celular e 

portal de internet que objetiva dar publicidade das características profissionais dos 

“coach” com mais de 100 horas de “coaching”, avaliações e comentários dos 

“coachees” e notas de desempenho. Ainda, permitirá a classificação e destaque dos 

melhores desempenhos por categorias (desenvolvimento profissional, lifecoaching, 

esportivo, entre outros). 

Com a plataforma de desenvolvimento humano sustentável, BrasilCoach, alguns 

problemas serão solucionados: 

• Ausência de solução tecnológica que centralize a disponibilização de “coachs” com as 

respectivas características de formação, localização geográfica, “expertises”, 

integrando e conectando-os com pessoas interessadas no método “coaching”; 

• Limitação do acesso à metodologia “coaching” por parte da população por razões de 

desconhecimento do método, além incompatibilidade entre renda e preço das sessões 

de “coaching” praticadas em mercado altamente elitizado; 

• Dificuldade de novos “coachs” em identificar potenciais “coachees” para 

desenvolvimento profissional e adquirir “horas coaching”; 

• Ausência de publicidade da qualidade dos profissionais “coach” que estão no mercado, 

ambiente de reconhecimento e destaque dos melhores profissionais e associações em 

âmbito nacional. 

 

3.3 Análise Setorial 

A empresa BrasilCoach está inserida no mercado de serviços digitais, especificamente 

voltada para o segmento de desenvolvimento pessoal e profissional denominado “coaching”. 

Este setor apresenta baixa regulamentação e as ofertas dos serviços profissionais de 
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“coaching” são descentralizados. Isto demonstra a oportunidade de oferecer uma solução que 

centralize e dê transparência sobre a qualidade dos “Coachs” no Brasil. 

 

3.4 Principais Fornecedores 

Por se tratar de uma plataforma tecnológica, os principais fornecedores são empresas 

desenvolvedoras de soluções digitais (aplicativos de celulares e websites) além de 

infraestrutura de TI (servidores) e as respectivas manutenções. 

O Brasil é considerado o maior desenvolvedor de aplicativos da américa latina (Blog: 

http://www.biinternational.com.br/) e por isso a grande oferta permite a otimização dos custos 

relativos a tecnologia. 

 

3.5 Clientes 

Os principais segmentos de clientes que a BrasilCoach pretende alcançar e prestar 

serviços são: 

3.5.1 “Coachees” 

Pessoas que buscam contato com profissionais de “coaching” no intuito de obterem 

maior desenvolvimento pessoal e profissional para alcançar desafios e objetivos. No Brasil 

são brasileiros com mais de 25 anos graduados ou universitários com renda acima de 5 

salários mínimos.  

Para customização dos serviços e estratégia de marketing, identifica-se 3 subsegmentos 

diferentes de “coachees”: 

• Nível 1: profissionais executivos e gerentes de grandes empresas que buscam 

autoconhecimento e liderança de alta performance. Possuem recursos 

financeiros e procuram profissional “coach” com alta qualificação e 

experiência; 

• Nível 2: profissionais com experiência de mercado, com boa qualificação 

técnica e acadêmica. Ocupam cargos de gerências médias, analistas / assessores 

http://www.biinternational.com.br/
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ou desempregados que buscam recolocação no mercado. Possuem recursos 

financeiros limitados e estão dispostos a investir em bons profissionais de 

“coaching”; 

• Nível 3: universitários e jovens trabalhadores que desejam orientação de 

carreira e ascensão profissional rápida. Possuem recursos financeiros limitados 

ou indisponíveis. Necessitam de orientação e estão dispostos à ter contato com 

profissionais de “coaching” recém habilitados. 

3.5.2 “Coach”:  

Profissionais capacitados por associações de formação em “coaching” e que desejam 

desenvolver seus aprendizados, contribuindo para o alcance de resultados dos “coachees”. 

Para customização de serviços e estratégia de marketing, identifica-se 3 subsegmentos 

diferentes de “coach”: 

• Nível 1 – “MasterCoach”: é composto por profissionais “coach” com mais de 750 

horas experiência, possuem reconhecida formação acadêmica e especializada, 

certificações nacionais e internacionais, atuando em categoria de profissionais 

executivos e líderes de grandes equipes / empresas.  

Neste segmento as relações comerciais e essenciais são altamente correlacionadas ao 

comprometimento, envolvimento, qualidade, resultados efetivos e alta dedicação de 

ambas as partes: coach e coachee. Para corroborar a importância do “coaching” em 

nível executivo segue matéria da revista Você S/A: 

“Matéria da revista Você S/A indica evolução dos executivos após coaching 

Uma recente pesquisa  realizada com 10 executivos que passaram pelo processo de 

Coaching aponta que 100% dos participantes aperfeiçoaram a capacidade de ouvir, 

80% melhoraram a flexibilidade, 80% aprenderam a aceitar melhor as mudanças e 

70% evoluíram a capacidade de se relacionar. (Pontifícia Universidade Católica – 

Campinas). 

Já o personal ou life coaching focado em soluções é uma abordagem realmente eficaz 

para criar mudanças positivas e facilitar o processo de atingir objetivos”. (Fonte: 

http://www.sbcoaching.com.br/blog/business-coaching/comunicacao-eficaz-aprenda-ouvir-e-se-expressar/
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ANTHONY M. GRAN T – Universidade de Sydney, Nova Gales do Sul, Austrália. 

Disponível em: https://www.sbcoaching.com.br/blog/tudo-sobre-coaching/coach-

profissao-que-mais-cresce-mundo-2/. Acesso em: 03 de Jul. 2016.).” 

Neste nível 1, entende-se que os investimentos ocorrem pelos próprios executivos ou 

pelas empresas, podendo-se observar melhoria e crescimento dos resultados, na 

performance da liderança, comportamentais e financeiras, do executivo e da empresa, 

bem como, impactos exponenciais na organização frente ao reflexo das tomadas de 

decisão no ambiente do “coachee” e seus liderados. 

Dessa forma, as fontes de receitas e valores médios de hora/experiência são 

correspondentes aos benefícios esperados pelos clientes (executivos e empresas) e os 

ganhos de reconhecimento, “status”, sustentabilidade, além da abertura de novos 

mercados e clientes ao “MASTERCOACH” são oportunos e atraentes. 

• Nível 2: é composto por profissionais “coach” com horas/experiência de patamares 

amadurecidos (100 a 750 horas) e que já atuam profissionalmente. Esses profissionais 

procuram bons resultados para seus “coachees”, compreendem o significado e valor de 

sua atuação e almejam o “status” de “MASTERCOACH”. Oferecem serviços de 

qualidade, atenção e dedicação profunda aos “coachees”. Demandam e esperam 

resultados efetivos dos clientes. Os clientes que demandarão esses profissionais são os 

“coachees” classificados como Nível 2. Com isso, os profissionais “coach” do 

segundo segmento terão resultados financeiros, reconhecimento e possibilidades 

concretas de ascensão à “MASTER COACH”. 

• Nível 3: representa o maior segmento de “Coach”. São os profissionais “coach” recém 

formados (até 100 horas de orientação) que investiram recursos financeiros em sua 

formação inicial e que necessitam de horas/experiência para que obtenham 

aprimoramento, “know how” e ingressem de forma consistente no mercado de 

“coaching”. Tais profissionais oferecem serviços iniciais de menor preço frente ao 

mercado e demandam “horas/experiência” para se consolidarem no mercado. Assim, 

serviços gratuitos, voluntários ou de valores simbólicos por sessão fazem sentido para 

o trabalhador que necessita de orientação e autoconhecimento, especialmente os mais 

jovens (25 a 30 anos) e que representam o setor populacional mais atingido pelo 

https://www.sbcoaching.com.br/blog/tudo-sobre-coaching/coach-profissao-que-mais-cresce-mundo-2/
https://www.sbcoaching.com.br/blog/tudo-sobre-coaching/coach-profissao-que-mais-cresce-mundo-2/
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desemprego atual, tanto em termos absolutos como em termos relativos (IPEA – Carta 

de Conjuntura número 31). “Coachees” Nível 3. Os ganhos e benefícios para o recém 

“coach” estão no incremento da experiência e horas/orientação, na possibilidade de 

inserção na plataforma de reconhecimento de mercado BrasilCoach Advisor (apenas 

para “coachs” nível 1 e 2) e na vivência do significado de seu trabalho. 

• Associações e Sociedades de formação de “coaching”: por ser uma plataforma de 

integração de “Coach” e “coachees” e especialmente, com a solução BrasilCoach 

Advisor, a qualidade dos profissionais e suas respectivas escolas de formação 

ganharão exposição. Assim, as associações e sociedades são clientes que demandarão 

posicionamento de marketing em coopetição nas plataformas digitais BrasilCoach e 

BrasilCoach Advisor, podendo, inclusive ganhar maior notoriedade a partir do 

desempenho dos profissionais. 

3.6 Ameaças 

A principal ameaça identificada refere-se ao tempo para desenvolvimento e 

disponibilização da plataforma BrasilCoach para o mercado. Caso ocorra uma demora, 

incorrer-se-á no risco de imitação a solução tecnológica. 

3.7 Barreiras (entrada e saída) 

A barreira de entrada é observada a partir da complexidade do desenvolvimento da 

solução tecnologia e algoritmos de conexão entre de interesses da plataforma 

BRASILCOACH. Isto dificulta a entrada, permite ganho exponencial de mercado e 

incremento das margens de lucro e faturamento. 

Barreira à saída é relativamente baixa considerando que o investimento inicial será 

concentrado no desenvolvimento de soluções de tecnologia e a gestão da empresa se iniciará 

com estrutura de gestão otimizada. 

3.8 Macro ambiente 

Os contextos político econômicos brasileiros estão marcados por incertezas, entretanto 

com alguns sinais de estabilização, especialmente pela composição de nova equipe econômica 

e decisões recentes de saneamento das dívidas públicas e direcionamento de políticas fiscais. 
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Existe a expectativa de retomada do crescimento do país nos próximos anos, o que 

demandará maior qualificação da mão de obra e consequentemente aumento da demanda por 

profissionais que atuam em capacitação e desenvolvimento. 

Assim, o contexto é positivo para se investir e criar a BrasilCoach, vislumbrando-se 

sustentabilidade de seu modelo de negócios com o mercado de “coaching” emergente. 

3.9 Análise da Demanda 

Para dimensionar a demanda consideramos o número total de “Coachs” certificados 

declarados pelo Instituto Brasileiro de Coaching (IBC) que é de 200 mil profissionais. Sendo 

assim, a priori, uma demanda subdimensionada ao se observar a existência de outras grandes 

associações neste mercado. 

Tabela 1: Mercado “Coach” 

Instituição Quantidade de Integrantes capacitados Sítio

ICF - International Coach Federation 27.000 http://www.icfbrasil.org/

IBC Coaching - Instituto Brasileiro de Coaching 200.000 http://www.ibccoaching.com.br

SBC Coaching - Sociedade Brasileira de Coaching 15.000 https://www.sbcoaching.com.br

SLAC Coaching - Sociedade Latino Americada de Coaching 25.000 http://www.slacoaching.com.br

Profissionais Aptos Brasilcoach: 267.000  

As fontes de receita serão obtidas com as taxas de mensalidades pagas pelos “Coachs” 

interessados nas plataformas BrasilCoach e BrasilCoach Advisor.  

Para fins de estimativas e cálculos, consideraremos 3 segmentos de clientes: Nível 1 

“MasterCoach” (mais de 750 horas de experiência), Nível 2 “Coach” Intermediário (entre 100 

e 750 horas de experiência) e o Nível 3 “Coach” iniciante (menos de 100 horas). 

3.10 Mercado Potencial 

Considerando a exitência de 200 mil potenciais “Coachs”, será assumido como 

mercado potencial 10% desse mercado, sendo novamente subdimensionado, 20 mil “Coachs” 

como mercado potencial, em que a distribuição de perfil, para efeito de estimativas e mercado 

alvo será: 

• 10% “MasterCoach” (2 mil); 

• 30% “Coach” Intermediários (6 mil) e; 

• “Coach” Iniciantes (12 mil).  
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A estratégia de retenção ou substituição de receitas advindas da perda de clientes ativos 

será atribuída à captura de novos clientes no mercado existente ou em novos entrantes que, no 

mínimo é de 100 “coachs” iniciantes por mês, considerando apenas os principais “players” do 

mercado em análise. 

Válido destacar algumas estratégias para rentabilização, manutenção e retenção de 

clientes nas plataformas:  

•  Para ser inserido no contexto Brasil Coach Advisor, o “Coach” iniciante deverá 

estar com a respectiva conta do aplicativo BrasilCoach ativa e possuir 

comprovação de ao menos 100 horas de “Coaching” realizados a partir de 

clientes obtidos pela plataforma BrasilCoach. Ter Nível 1 ou 2. 

• Pré-requisito para a manutenção do “MasterCoach” no aplicativo BrasilCoach 

Advisor será a manutenção da conta BrasilCoach ativa. 

Tabela 2: Mercado Potencial 

Plataforma Cliente "Coach" Principal Segmento de Atuação Mercado Potencial Mercado Disponível Mercado Alvo Inicial (30%)

BrasilCoach Nível 1 - MasterCoach Executivo 2000 2000 600

BrasilCoach Nível 2 -Intermediário Classe Média 6000 6000 1800

BrasilCoach Nível 3 - Iniciante Jovens e Universitários 12000 12000 3600

BrasilCoach Advisor Nível 1 - MasterCoach Executivo 2000 2000 600

BrasilCoach Advisor Nível 2 -Intermediário Classe Média 6000 6000 1800

BrasilCoach Advisor Nível 3 - Iniciante Jovens e Universitários N/D N/D N/D  

“Coachees” potenciais com acesso gratuito - Usuários: 

Brasileiros com mais de 25 anos e menos de 60, graduados ou universitários e que 

possuem renda acima de 5 salários mínimos: 4.816.526 (tabela 3 – IBGE – Censo 2010). 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

[Digite texto] Página 29 

 

Tabela 3: Usuários acesso gratuito 

População Idade / Renda - Salários Mínimos Médio completo e superior incompleto Superior Completo

25 a 29 anos

Mais de 5 a 10 180932 414529

Mais de 10 51824 188787

30 a 39 anos

Mais de 5 a 10 266345 731416

Mais de 10 82790 405972

40 a 49 anos

Mais de 5 a 10 261643 575652

Mais de 10 81713 322745

50 a 59 anos

Mais de 5 a 10 290794 509111

Mais de 10 98196 354077

Mercado Potencial Total: 4.816.526                                                              
Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2010.  

Assim, podemos considerar: 

• Demanda potencial de pessoas interessadas em “coaching” e sejam captadas pelo 

modelo de negócios BrasilCoach em 2,53%, temos aproximadamente 121.858 clientes 

de potenciais “cochees” que buscarão para identificar um potencial “Coach” adequado 

à seus objetivos; 

•  Oferta potencial que esteja interessada em se integrar ao modelo de negócios da 

plataforma BrasilCoach seja de 10% do mercado alvo dos profissionais capacitados 

em “coaching”, temos 6.000 clientes potenciais . 

Assim, é possível identificar a possibilidade de conexão de aproximadamente 121 mil 

brasileiros com 6.000 “Coachs” gerando qualificação de mão de obra e resultados financeiros 

em um mercado até então desestruturado. 

Adotamos a taxa de conversão de email Marketing de 2,53% disponível no site 

Ecommerce Brasil. (Ecommerce Brasil, 2013).  

3.11 Perfil Cliente 

Os profissionais “Coachs” investem em sua formação (preço de mercado obtido na 

Sociedade Latino Americana de Coaching – SLAC) de R$ 7.380 (iniciante) a R$ 22.140 

(MasterCoach) para atuarem no mercado. Sendo assim, infere-se que possuem rendimentos 

que permitam o investimento mensal para o exercício de seus propósitos, obtenção de 
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clientes, experiência e reconhecimento. Conforme obtido a partir de orçamento junto à 

Sociedade Latino Americana de Coaching em 07 de julho de 2016. 

A partir da localização das centrais de relacionamento de um dos grandes “players” na 

formação de “Coachs” no Brasil (Instituto Brasileiro de Coaching), podemos obter as 37 

principais praças potenciais de atuação do modelo de negócios BRASILCOACH na atração 

de clientes pagantes: 

TABELA 4: Centrais de Atendimento pelo Brasil 

 

 

3.12 Análise da Concorrência 

Apesar do mercado de “coaching” estar em franca expansão no país, não foi identificado 

nas pesquisas nenhuma plataforma de integração, conexão e que estimule o reconhecimento e 

coopetição de “Coachs” e Associações no Brasil. 
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4. OFERTA DA EMPRESA 

4.1. Oferta 

A plataforma de desenvolvimento humano sustentável BrasilCoach oferecerá aos 

brasileiros a oportunidade de conexão entre seus desejos de alcançar objetivos e metas 

pessoais e profissionais com profissionais capacitados e inspirados para contribuir e facilitar a 

realização desses sonhos. 

A BrasilCoach também contribuirá para o desenvolvimento, divulgação e organização do 

mercado e método “coaching” no Brasil, além de desenvolver e proporcionar padrões de 

qualidade transparente na filosofia de coopetição entre os “Coachs” e associações desse 

segmento na solução “BrasilCoach Advisor”. 

A principal vantagem competitiva da BrasilCoach está em sua característica disruptiva do 

segmento de “coaching” no Brasil pois democratiza, organiza, centraliza e qualifica um 

mercado elitizado e descentralizado. 

4.2. Preço 

Os preços serão cobrados em caráter de mensalidade pelas contas ativas dos “coachs” 

cadastrados em cada solução. 

Mensalidades BrasilCoach 

• “Coach” Nível 1 – MasterCoach:  sem cobrança de mensalidade. Entretanto a conta 

ativa nessa solução é pré-requisito para cadastramento nos serviços do BrasilCoach 

Advisor; 

• “Coach” Nível 2: R$ 100; 

• “Coach” Nível 3: R$ 130. 

• Mensalidades BrasilCoach Advisor 

• “Coach” Nível 1: MasterCoach: R$ 150; 

• “Coach” Nível 2: R$ 150; 
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• “Coach” Nível 3: não disponível para este segmento. Exige-se ao menos 100 horas de 

experiência em “coaching” na plataforma BrasilCoach. 

4.3. Praça 

Todo o território nacional. Exigindo-se acesso à internet / banda larga para acesso às 

soluções (aplicativos ou site). 

4.4. Promoção 

Estratégia de divulgação e distribuição por mídias e redes sociais, eventos em formação de 

“coaching”, parcerias com universidades e paraestatais do sistema “S”, além de contatos 

ativos dos consultores BrasilCoach. 

4.5. Serviços 

• Solução BrasilCoach: aplicativo e site; 

• Solução BrasilCoach Advisor (com reconhecimento e ampla divulgação anual dos 

destaques): aplicativo e site. 

4.6. Análise SWOT 

TABELA 5: Matriz SWOT 

FORÇAS FRAQUEZAS

Modelo de Negócios alicerçado em propósitos e valores Inexistência do Mínimo Produto Viável

Modelo disruptivo Equipe não formada

Modelo de Negócios Inovador Baixo nível de capital próprio

Boa capacitação técnica e experiência dos fundadores Complexidade da solução tecnológica

Alta capilaridade Baixo nível de relacionamento dos fundadores no mercado "coaching"

Estrutura de Gestão Operacional Otimizada Modelo de Negócios sem prova de conceito com clientes

Projeções Financeiras e retornos atrativos Necessidade de grande esforço inicial em marketing e atração de clientes

OPORTUNIDADES AMEAÇAS

Mercado descentralizado e elitizado Não localização de desenvolvedores capazes de desenvolver a plataforma

Possibilidade de estimular a concorrência Desenvolvimento de idéia similar e posicionamento antecipado de novo entrante

Inexistência de solução similar Não obtenção de investidores anjo

Alta oferta de desenvolvedores de aplicativos no Brasil Rejeição das principais associações dado o estímulo à concorrência e sonsequente necessidade de diminuição de preços

Necessidade de qualificação da mão de obra brasileira Risco de tendência à priorização de determinada associação

Necessidade de qualificação e certificação dos "coachs" brasileiros Não percepção do valor da proposta pelos brasileiros potenciais "cochees" dada o baixo conhecimento do método "coaching"

Crescimento de estruturas em coworking

Possibilidade de Parceria com Associações de "coaching"

Possibilidade de Parceria com Universidades

Possibilidade de Parceria com paraestatais do sistema "S"

Alto Nível de Desemprego

Cenário macroeconômico de retomada de crescimento nos próximos anos

Expansão e existência de capital de terceiro e investidores anjo  
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5. Plano Operacional 

 

5.1. Infraestrutura 

No intuito de guardar consonância com um dos valores da BrasilCoach que é a inovação, 

a infra estrutura operacional utilizada será moderna e utilizará o conceito de “coworking”.  

Conforme conceito apresentado no site Coworking Brasil: Coworking é um novo modelo 

de trabalho onde profissionais freelancers, autonomos e pequenas empresas se reúnem em um 

mesmo ambiente para compartilhar experiências, custos e muito mais”. 

Após pesquisas, o valor médio por posição de trabalho, varia entre R$300 e R$800 por 

posição / mês. Para a projeção de custos, e após algumas pesquisas em internet, consideramos 

o valor de R$500 por posição da BrasilCoach. Assim, os custos operacionais de operação 

serão de R$ 5.500 reais por mês, considerando a utilização de computadores, impressoras, 

água, luz, e internet da operação. (Lima, Paulo. 2012). Sendo a estrutura estimada em 11 

posições conforme estrutura organizacional a seguir.  

5.2. Tecnologia adotada 

Em referência ao desenvolvimento da solução tecnológica, a estratégia inicial é 

desenvolver a solução a partir de empresa contratada. Após pesquisa no site 

www.quantocustaumaplicativo.com, considerando a complexidade desejada, estima-se custo 

pré-operação inicial entre R$60 mil e R$ 70 mil. Para efeitos de projeções mais realistas e 

conservadoras, estima-se o investimento no desenvolvimento dos aplicativos e site em R$ 150 

mil reais.  

5.3. Distribuição 

A distribuição dos serviços será estrategicamente priorizada em mídias e redes sociais 

para a atração de usuários “coachees” com utilização de equipe dedicada e própria de 

marketing digital. 

Para a atração e ativação de contas de “coachs” a operação de distribuição e venda será 

diversificada, utilizando marketing digital, parcerias estratégicas com as associações de 

http://www.quantocustaumaplicativo.com/
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“coaching” a partir de relacionamento pessoal de líder de negócios e consultor de negócios 

integrantes da equipe BrasilCoach, além da disponibilização dos aplicativos nas principais 

lojas de aplicativos para celulares: Apple Store e Google Play. Também a disponibilização de 

site atrativo e amigável para contratação dos serviços. 

5.4. Fornecedores 

Os principais fornecedores da BrasilCoach serão: 

• Empresa de disponibilização de espaços em “coworking”; 

• Empresa para desenvolvimento das soluções em tecnologia. A manutenção e novas 

soluções serão desenvolvidas por equipe própria da BrasilCoach. 

5.5. Organização e Recursos Humanos 

A equipe inicial projetada para a adequada operação da BrasilCoach será composta por 11 

integrantes, em que o organograma e relacionamento entre as áreas seja minimamente 

verticalizada (3 níveis: estratégico, tático e operacional) e atuação colaborativa de gestão. 

TABELA 6: Cargo, funções e competências: 

Quantidade Cargo Funções Competências

Liderar a empresa BrasilCoach Habilidade Político Negogial

Orientar e decidir as Estratégias de Marketing Visão Estratégica e Sistêmica

Orientar e decidir as Estratégias Administrativas Liderança de Líderes 

Orientar e decidir as Estratégias de Tecnologia e Inovação Foco em Resultados Sustentáveis

Representar sócios Foco em Inovação Constante

Responder pelos resultados financeiros da empresa Visão DO Cliente

Liderar e viabilizar ações de Relacionamento e Vendas Habilidade Político Negogial

Liderar e viabilizar estratégias de Marketing Visão DO Cliente

Liderar e viabilizar táticas para rentabilização da plataforma Gestão de Marketing e Vendas

Representar BrasilCoach frente aos parceiros estratégicos Representatividade

Inovar e Encantar os clientes com ações de Marketing Foco em Inovação Constante

Liderar e viabilizar ações de excelência administrativa e contábil Habilidade Político Negogial

Liderar e viabilziar otimização de custos fixos e variáveis Gestão Contábil

Liderar e viabilizar ações de apoio à gestão e capacitação aos colaboradores Gestão Jurídica e Tributária

Liderar e viabilizar ações de recrutamento, seleção e desligamento de colaboradores Compliance

Liderar e viabilizar ações de reconhecimento e valorização dos colaboradores Visão DO Cliente

Liderar e viabilizar a administração eficaz da plataforma tecnológica BrasilCoach Gestão de TI

Liderar e viabilizar a manutenção eficaz da plataforma tecnológica BrasilCoach Foco em Inovação Constante

Liderar e viabilizar melhorias e inovação da plataforma tecnológica BrasilCoach Compliance

Responder pela segurança e confiabilidade das soluções BrasilCoach Habilidade Político Negogial

Liderar e viablizar continuidade dos serviços e contigência de operação Visão DO Cliente

Coordenar administração e gestão da estratégia BrasilCoach Habilidade Político Negogial

Acompanhar e reportar informações estratégicas e relevantes da gestão Visão DO Cliente

Atrair, Rentabilizar, Fidelizar e Reter Clientes Habilidade Político Negogial

Elaborar ações de relacionamento e comerciais com canais de distribuição Visão DO Cliente e Resultado

Gestão financeira, contábil, tributária e financeira da empresa Gestão Contábil e Jurídica

Gestão de Pessoas Gestão de Pessoas

Apoio às lideranças da BrasilCoach Visão DO Cliente

Gestão da arquitetura e governança da plataforma tecnológica BrasilCoach Gestão de TI

Programação e Manutenção da plataforma tecnológica BrasilCoach Visão DO Cliente

Operação de vendas presenciais e digitais Marketing Digital, Vendas e Relacionamento com Clientes

Relacionamento com Clientes Visão DO Cliente

Operação e controle de processos contábeis, jurídicos e trabalhistas Conhecimentos Administrativos, Contábeis e Jurídicos

Relacionamento com Colaboradores Visão DO Cliente

Programação e Manutenção da plataforma tecnológica BrasilCoach Arquitetura, Desenvolvimento e Programação em Tecnologia

Relacionamento com gestores Visão DO Cliente

1 Técnico em Negócios e Marketing

1 Técnico Administrativo

1 Técnico em Tecnologia

1 Assessor Administrativo

1 Desenvolvedor e Manutenção de Tecnologia

1 Líder de Gestão da Tecnologia

1 Assessor de Estratégia

1 Consultor de Negócios e Marketing

1 Líder de Estratégia

1 Líder de Negócios e Marketing

1 Líder de Gestão Administrativa
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6. Plano Financeiro 

6.1. Principais números e planilhas 

6.1.1. Investimentos pré/ totais 

• Desenvolvimento da Plataforma Tecnológica: R$ 120 mil 

• Despesas Primeiro Ano: R$ 958.198,00 

• Investimento em Maketing Primeiro Ano: R$ 100 mil 

 

6.2. Estimativas 

Cenário Provável: 

Crescimento da Base de Clientes em 1,5% por mês sobre o mercado alvo 

• Faturamento Primeiro Ano: R$ 1.339.201 

o Conquista de 1.170 clientes BrasilCoach 

o Conquista de 468 clientes BrasilCoach Advisor 

• 5 anos: R$ 21.526.584 

o Conquista de 3.330 clientes BrasilCoach 

o Conquista de 1.332 clientes BrasilCoach Advisor  
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TABELA 7: Fluxo de Caixa e Resultados Financeiros – Cenário Provável 

Previsão Previsão Previsão Previsão Previsão

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5

ENTRADAS

Previsão de recebimento vendas 1.339.201,00 3.494.882,00 5.564.167,00 5.564.167,00 5.564.167,00

Contas a receber-vendas realizadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Investimento Inicial 1.178.198,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS ENTRADAS 2.517.399,00 3.494.882,00 5.564.167,00 5.564.167,00 5.564.167,00

SAÍDAS

Folha de pagamento 486.000,00 520.020,00 556.421,40 595.370,90 637.046,86

INSS+FGTS+Férias 182.538,00 195.315,66 208.987,76 223.616,90 239.270,08

Retiradas sócios (30% Lucro) 206.782,37 432.931,47 1.026.859,67 1.409.861,28 1.663.507,71

Impostos s/ vendas (30% Apple Store ou Google Store) 401.760,30 1.048.464,60 1.233.612,00 1.484.920,48 1.588.864,91

Espaço Coworking 66.000,00 70.620,00 75.563,40 80.852,84 86.512,54

Telefone 12.000,00 12.840,00 13.738,80 14.700,52 15.729,55

Serviços contabilidade 10.560,00 11.299,20 12.090,14 12.936,45 13.842,01

Despesas diversas 12.000,00 12.840,00 13.738,80 14.700,52 15.729,55

13º salário 40.500,00 43.335,00 46.368,45 49.614,24 53.087,24

Verbas para rescisão 48.600,00 52.002,00 55.642,14 59.537,09 63.704,69

Marketing de Relacionamento 100.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

Financiamentos (Bancos) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas financeiras (Rem. Capital teceiros) 141.383,76 141.383,76 141.383,76 141.383,76 141.383,76

Pagamento novos empréstimos 0,00

Desenvolvimento Plataforma Tecnológica 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS SAÍDAS 1.828.124,43 2.741.051,69 3.584.406,32 4.287.494,97 4.718.678,90

1 (ENTRADAS - SAÍDAS) 689.274,57 753.830,31 1.979.760,68 1.276.672,03 845.488,10

2 SALDO ANTERIOR 0,00 689.274,57 1.443.104,88 3.422.865,56 4.699.537,59

3 SALDO ACUMULADO (1 + 2 ) 689.274,57 1.443.104,88 3.422.865,56 4.699.537,59 5.545.025,70

4 NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS

5 SALDO FINAL (3 + 4) 689.274,57 1.443.104,88 3.422.865,56 4.699.537,59 5.545.025,70

PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA - BRASLCOACH (REALISTA)

 

6.3. Fonte de recursos 

Investidores Anjo: R$ 1.178.198 

6.4. Análise de Viabilidade 

6.4.1 Indicadores de viabilidade econômico-financeiro 

Cenário Provável: 

Crescimento da Base de Clientes em 1,5 % por mês sobre o mercado alvo 

• Payback (em anos): 3 anos 

• VPL - Valor presente líquido (em $): R$ 7.414.216,70 

• TIR – Taxa interna de retorno (em %): 124% 
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6.5. Análise de sensibilidade 

A principal variável de sensibilidade é a quantidade de clientes ativos 

Cenário Provável – 5 anos: 

Crescimento da Base de Clientes em 1,5% por mês sobre o mercado alvo 

• Conquista de 3.330 clientes BrasilCoach 

• Conquista de 1.332 clientes BrasilCoach Advisor  

• Faturamento Total: R$ 21.526.584,00 

• Payback (em anos): 3 anos 

• VPL - Valor presente líquido (em $): R$ 7.414.216,70 

• TIR – Taxa interna de retorno (em %): 124% 

Projeto Viável e atrativo. 

 

Cenário Pessimista – 5 anos: 

Crescimento da Base de Clientes em 0,75% por mês sobre o mercado alvo 

• Conquista de 1.796 clientes BrasilCoach 

• Conquista de 743 clientes BrasilCoach Advisor  

• Faturamento Total: R$ 13.425.152,00 

• Payback (em anos): 4 anos 

• VPL - Valor presente líquido (em $): R$ 1.591.619,96 

• TIR – Taxa interna de retorno (em %): 12% 
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TABELA 8: Fluxo de Caixa e Resultados Financeiros – Cenário Pessimista 

Previsão Previsão Previsão Previsão Previsão

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5

ENTRADAS

Previsão de recebimento vendas 950.941,00 2.049.032,00 3.082.327,00 3.082.327,00 3.082.327,00

Contas a receber-vendas realizadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Investimento Inicial 1.178.198,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS ENTRADAS 2.129.139,00 2.049.032,00 3.082.327,00 3.082.327,00 3.082.327,00

SAÍDAS

Folha de pagamento 486.000,00 520.020,00 556.421,40 595.370,90 637.046,86

INSS+FGTS+Férias 182.538,00 195.315,66 208.987,76 223.616,90 239.270,08

Retiradas sócios (30% Lucro) 138.217,77 140.783,41 294.840,23 397.473,51 459.439,17

Impostos s/ vendas (30% Apple Store ou Google Store) 285.282,30 614.709,60 924.698,10 924.698,10 924.698,10

Espaço Coworking 66.000,00 70.620,00 75.563,40 80.852,84 86.512,54

Telefone 12.000,00 12.840,00 13.738,80 14.700,52 15.729,55

Serviços contabilidade 10.560,00 11.299,20 12.090,14 12.936,45 13.842,01

Despesas diversas 12.000,00 12.840,00 13.738,80 14.700,52 15.729,55

13º salário 40.500,00 43.335,00 46.368,45 49.614,24 53.087,24

Verbas para rescisão 48.600,00 52.002,00 55.642,14 59.537,09 63.704,69

Marketing de Relacionamento 100.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

Financiamentos (Capital de Terceiros) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas financeiras (Rem. Capital teceiros) 166.715,02 166.715,02 166.715,02 166.715,02 166.715,02

Pagamento novos empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Desenvolvimento Plataforma Tecnológica 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS SAÍDAS 1.668.413,09 2.040.479,88 2.568.804,24 2.740.216,08 2.875.774,80

1 (ENTRADAS - SAÍDAS) 460.725,91 8.552,12 513.522,76 342.110,92 206.552,20

2 SALDO ANTERIOR 0,00 460.725,91 469.278,03 982.800,78 1.324.911,70

3 SALDO ACUMULADO (1 + 2 ) 460.725,91 469.278,03 982.800,78 1.324.911,70 1.531.463,90

4 NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS

5 SALDO FINAL (3 + 4) 460.725,91 469.278,03 982.800,78 1.324.911,70 1.531.463,90

PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA - BRASLCOACH (PESSIMISTA)

 

Projeto Viável. Não atrativo devido à TIR ser menor que a TMA (14,15%).
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Cenário Otimista – 5 anos - Crescimento da Base de Clientes em 3% por mês 

• Conquista de 6.399 clientes BrasilCoach 

• Conquista de 2.511 clientes BrasilCoach Advisor  

• Faturamento Total: R$ 41.264.042,00 

• Payback (em anos): 2 anos 

• VPL - Valor presente líquido (em $): R$ 16.983.902,38 

• TIR – Taxa interna de retorno (em %): 199%, 

TABELA 9: Fluxo de Caixa e Resultados Financeiros – Cenário Otimista 

Previsão Previsão Previsão Previsão Previsão

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5

ENTRADAS

Previsão de recebimento vendas 2.115.721,00 6.386.582,00 10.527.847,00 10.527.847,00 10.527.847,00

Contas a receber-vendas realizadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Investimento Inicial 1.178.198,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS ENTRADAS 3.293.919,00 6.386.582,00 10.527.847,00 10.527.847,00 10.527.847,00

SAÍDAS

Folha de pagamento 486.000,00 520.020,00 556.421,40 595.370,90 637.046,86

INSS+FGTS+Férias 182.538,00 195.315,66 208.987,76 223.616,90 239.270,08

Retiradas sócios (30% Lucro) 326.374,54 986.200,54 2.147.898,95 3.025.641,14 3.683.844,42

Impostos s/ vendas (30% Apple Store ou Google Store) 634.716,30 1.915.974,60 3.158.354,10 3.158.354,10 3.158.354,10

Espaço Coworking 66.000,00 70.620,00 75.563,40 80.852,84 86.512,54

Telefone 12.000,00 12.840,00 13.738,80 14.700,52 15.729,55

Serviços contabilidade 10.560,00 11.299,20 12.090,14 12.936,45 13.842,01

Despesas diversas 12.000,00 12.840,00 13.738,80 14.700,52 15.729,55

13º salário 40.500,00 43.335,00 46.368,45 49.614,24 53.087,24

Verbas para rescisão 48.600,00 52.002,00 55.642,14 59.537,09 63.704,69

Marketing de Relacionamento 100.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

Financiamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas financeiras (Rem. Capital teceiros) 166.715,02 166.715,02 166.715,02 166.715,02 166.715,02

Pagamento novos empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Desenvolvimento Plataforma Tecnológica 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS SAÍDAS 2.206.003,86 4.187.162,01 6.655.518,96 7.602.039,71 8.333.836,05

1 (ENTRADAS - SAÍDAS) 1.087.915,14 2.199.419,99 3.872.328,04 2.925.807,29 2.194.010,95

2 SALDO ANTERIOR 0,00 1.087.915,14 3.287.335,13 7.159.663,17 10.085.470,46

3 SALDO ACUMULADO (1 + 2 ) 1.087.915,14 3.287.335,13 7.159.663,17 10.085.470,46 12.279.481,41

4 NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS

5 SALDO FINAL (3 + 4) 1.087.915,14 3.287.335,13 7.159.663,17 10.085.470,46 12.279.481,41

PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA - BRASLCOACH (OTIMISTA)

 

Projeto Viável e atrativo. Ponto de Atenção refere-se a alta eficácia em captação e 

retenção de clientes.  
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7. Conclusão 

7.1 Premissas assumidas 

As premissas de mercados potenciais e alvo assumidas foram subestimadas ao se 

considerar o mercado total de potenciais clientes “coach” em 200 mil. Este número refere-se 

aos profissionais certificados por apenas uma das diversas associações de “coaching” 

existente no país, qual seja, o Instituto Brasileiro de Coaching (IBC). 

Outra premissa importante refere-se à captação de clientes que teria como principal 

estratégia a atuação dos consultores de negócios e marketing utilizando-se ações de marketing 

digital e parcerias estratégicas junto às associações de “coaching” buscando maior escala com 

menor esforço. A eficácia na gestão comercial é a principal diferença entre os cenários 

provável, pessimista e otimista. 

7.2 Cenários / projeções 

Os três cenários projetados mostraram-se viáveis. 

O cenário provável sinaliza uma TIR de 124%, VPL de R$ 7 milhões em um investimento 

inicial de aproximadamente R$ 1.200.000. 

Tal cenário se mostra crível a se considerar o caráter colaborativo e “viral” no modelo de 

negócios.  

Ainda, foi observada e demostrada a característica inovadora e disruptiva da proposta 

apresentada, sinalizando alto potencial de geração de valor. 

7.3 Necessidade de capital  

A necessidade de capital identificada foi a captação de recursos junto a investidores anjo 

existente no mercado de “start ups” à qual a BrasilCoach se insere. 

O estudo concluiu que é necessário investimento inicial mínimo de aproximadamente R$ 

1.200.000,00. 
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7.4 Recomendação 

O projeto mostra-se viável em todos os cenários e, atrativo nos cenários provável e 

otimista.  

Dessa forma seria de se recomendar o investimento e início do projeto. 
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