
Business Vitality Check – avaliação online da vitalidade 

empresarial 

Nome Business Vitality Check 

Objetivo 

Disponibilizar um questionário de avaliação online com ferramentas de 

diagnóstico para pequenas e médias empresas, que permitam apontar a 

linha de condução do negócio com recomendações de melhoria. 

Público-alvo Pequenas e médias empresas 

Setor (ou setores) 

do público-alvo 
Multissetorial 

Justificativa 

Por meio de projeto de pesquisa realizado com seus membros, a Câmara 

de Comércio de New South Wales (NSW Business Chamber) identificou 
que pequenas empresas precisavam urgentemente de assistência e 

suporte para conseguir crescer e tornarem-se sustentáveis, porém faltava 
aos empresários: tempo, conhecimento, habilidades e recursos para 

implementação de um plano de desenvolvimento e melhorias estratégicas.  

Pequenas empresas não conseguiam contratar uma empresa de 
consultoria para auxiliar nas áreas mais necessitadas. Então, vislumbrou a 

oportunidade de combinar a habilidade de desenvolvimento online com a 
experiência multidisciplinar criando, assim, o Diagnóstico de Avaliação 

Empresarial. Esta ferramenta consiste numa base de dados na web, a qual 
o pequeno empresário pode preencher facilmente e receber um relatório 

de Recomendações da Câmara. 

Com esta prática, a Câmara pode proporcionar uma avaliação rápida da 
empresa, fornecendo um relatório completo com recomendações de 

melhorias nas áreas deficitárias. 

Escopo geográfico Austrália 

Ano de 
implementação 

2008 

Descrição dos 
serviços e atividades 

realizados 

 Diagnóstico empresarial online; 

 Benchmarking; 

 Orientação para o desenvolvimento de um plano de melhorias; 

 Avaliação do nível de desenvolvimento e competitividade empresarial; 

 Relatórios de avaliação; 



Resultados e 

evidências 
disponíveis 

Os resultados evidenciados até o momento são: 

 Em torno de 3.000 pequenas empresas utilizaram o diagnóstico na 

web; 

 No ano de lançamento, por meio de nove escritórios regionais, 70 

pequenas empresas fizeram um trabalho de rede, conectando-se 
através desta ferramenta. 

 Com a customização da ferramenta pela Telstra o produto alcançou 

nível nacional e mais de 1700 empresas conseguiram efetuar seus 
planos de negócios utilizando o Diagnóstico. 

 Após o primeiro ano de lançamento, verificou-se uma lacuna no 

mercado de planos de sucessão para pequenas empresas. Como um 
em cada dez empresários australianos devem aposentar-se nos 

próximos cinco anos, a Câmara desenvolveu um programa abrangente 

de Planejamento de Sucessão. 

Conquistas do Programa 

 Cria categorias de conteúdos em vendas, marketing, RH, segurança, 

tecnologia, seguros, gestão de clientes, desempenho financeiro, gestão 
de áreas de risco; 

 Fornece recomendações baseadas em benchmarks australianos e 

globais, incluindo práticas de qualidade ISO9001; 

 Faz recomendações de melhorias em ações práticas que um pequeno 

empresário tem condições de implementar sem ajuda de especialistas; 

 Pode ser acessado através de um login e pode ser concluída a qualquer 

momento; 

 Avalia respostas com base em uma matriz complexa de pontuação e 

ponderação; 

 Fornece um relatório de 140 páginas com recomendações e 
especificações de por que marcaram tal resultado, o que o empresário 

precisa fazer para melhorar e como pedir ajuda; 

 Pode ser personalizado para uso em outras organizações, como foi o 
caso da Telstra e da Câmara de Comércio da Tasmânia. 

Programa de Excelência 

Com relação à parceria entre NSW e a Telstra foi criado um programa de 
excelência que compreende: 

 Criação de um processo sistematizado para as empresas iniciantes no 

programa de premiação; 

 A ferramenta pode ser personalizada para uso em outras organizações, 
como foi o caso da Telstra e da Câmara de Comércio da Tasmânia. 

 Filtragens de perguntas para fornecer recomendações adequadas para 



as empresas que estão no espaço B2B, B2C ou Startup. 

 Filtros para abordar as melhores práticas para as pequenas empresas e 

microempresas. 

 Fornecimento de Relatório de Recomendações em tempo real. 

Inovações: 

O desenvolvimento desta ferramenta permitiu a criação e o 

desenvolvimento de outras ferramentas, como ocorreu com o diagnóstico 
para exportação. 

Instituição Executora 

Nome Câmara de Comércio de New South Wales 

País Austrália 

Setor Iniciativa privada 

Clientes Mais de 10.000 membros e 50.000 clientes em todo o país 

Tamanho 50 escritórios espalhados pelo país, contando com 600 funcionários 

Parceiros 

Nome Telstra e Câmara de Comércio da Tasmânia 

Setor 

A Telstra é uma empresa líder de mercado em telecomunicações e serviços 

de informações na Austrália e coordena o Prêmio Telstra, que premia 
empresas com os melhores cases de sucesso dentro de suas categorias. 

Em 2010, o diagnóstico foi disponibilizado para os participantes do 
Programa Business Awards Telstra, o maior e mais prestigiado prêmio 

empresarial da Austrália, como ferramenta para preparação dos seus cases 

de negócios. 

A Câmara de Comércio da Tasmânia é órgão governamental que 
proporciona ajuda a pequenas empresas e em 2011 adotou o Diagnóstico 
como plataforma destinada a elevar a capacidade das pequenas empresas 

daquele país. 

Papel 
Promoção/Divulgação da ferramenta e contribuição para o aumento das 
competências empresariais das pequenas empresas. 

Análise da Aplicabilidade 



Replicação 

Este modelo se diferencia e pode ser replicado por: 

 Estar disponível online; 

 Oferecer retorno rápido e simplificado ao empresário; 

 Apresentar um relatório com sugestões de melhoria baseando-se nas 

melhores práticas do mercado; 

 Ter baixo custo; 

A iniciativa guarda alguma semelhança com o trabalho feito pela Fundação 
Nacional da Qualidade (FNQ) na organização do Prêmio MPE Brasil. 

A evolução do diagnóstico utilizado no MPE Brasil, tornando-se uma 
plataforma permanente de avaliação da excelência na gestão poderia ser 

apontada como uma possível forma de replicação da experiência. 

Ademais, outras entidades de apoio poderiam utilizar-se deste modelo 
para replicar e disponibilizar uma ferramenta semelhante às empresas.  

Ao avaliar, porém, o trabalho da NSW, percebe-se que o BVC é um 
produto que atua no campo do conhecimento, assim, ressalta-se que a 

informação sobre a realidade do meio empresarial é ponto fundamental 
para qualquer inciativa de replicação. 

Conclusão 

Pode-se concluir, com a avaliação desta prática, que: 

 O acesso à informação de qualidade é fundamental para o processo de 

desenvolvimento das empresas. 

 Pequenas empresas têm menos acesso a informações de qualidade, 
em alguns casos por falta recursos para investir em diagnóstico ou 

consultorias, em outros casos por falta de tempo e disponibilidade do 

empresário. 

 Diagnósticos eficientes para as pequenas empresas devem ser 
simplificados e precisam gerar feedbacks úteis para a implantação de 

melhorias. 

 O processo de planejamento e a cultura do pensamento estratégico 
devem ser incentivados, principalmente junto a micro e pequenas 

empresas. 

 

 


