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Apresentação
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SOX|Rating Relatório de Rating Organizacional WAVETECH

A SOX ASSETS foi contratada pela administração da WAVETECH para realizar uma análise da qualidade 
organizacional para a empresa, cujo objetivo é quantificar o seu atual estágio evolutivo em termos de 
ferramental de gestão e agregar informações à análise pelo mercado da capacidade de entrega das 
metas pela atual administração. Essa análise foi realizada para auxílio no planejamento estratégico 
interno e foi desenvolvida de acordo com as melhores práticas e estimativas dos analistas envolvidos, 
abrangendo na versão Standard Analisys cerca de 40 quesitos sobre oito áreas do negócio: Cultura 
Empresarial, Estratégia, Equipe, Mercado, Produto, Cliente, Administração e Finanças. O uso deste 
relatório e as informações aqui fornecidas também estão sujeitas aos termos de uso da Sox Ratings. 

ESCOPO DE TRABALHO: Foram ferramentas deste trabalho: (i) Formulários de Análise QAI-Form 1 
enviados para a Administração, (ii) Entrevistas com administradores para obter informações sobre as 
operações da Empresa, (iii) os Pressupostos do estudo e as informações do mercado; (iv) Análise das 
ferramentas administrativas, (v) Relatórios utilizadas atualmente pela administração; (vi) Projeções 
operacionais e métricas chave pertinentes ao modelo de negócio.

CURITIBA/PR, 11 de Fevereiro de 2019
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Tipos de 
       Relatórios
          de Rating

As classificações concedidas pela Sox Rating estão dispostas em 3 
(três) tipos de relatórios. São eles:

RELATÓRIO SINTÉTICO
O Relatório Sintético contém a nota atribuída durante o processo de 
classificação, os fundamentos desta e os principais pontos positivos 
e negativos da empresa, operação ou emitente. A Sox Rating utiliza 
este relatório para informar antecipadamente ao contratante e ao 
mercado sobre a nota de classificação do rating organizacional.

RELATÓRIO ANALÍTICO
O Relatório Analítico é composto pelo conteúdo do Relatório Sintético 
e por uma descrição aprofundada dos fundamentos da nota, onde 
são apresentados todos os aspectos qualitativos e quantitativos 
observados, com enfoque nos riscos específicos que afetaram a nota 
emitida. Este relatório foi adotado pela Sox Rating para a divulgação 
definitiva ao mercado, bem como para servir de base para o 
acompanhamento.

INFORMATIVO
O Informativo consiste em uma breve fundamentação para uma 
mudança do rating ou para a atribuição de uma perspectiva, 
respondendo às necessidades de informações atualizadas por parte 
dos investidores. A elaboração desta resenha é atemporal, dentro do 
horizonte de acompanhamento determinado em contrato, uma vez 
que depende da ocorrência de eventos que venham a alterar uma 
classificação ou nota atribuída pela Sox Rating.

SOX|Rating Relatório de Rating Organizacional WAVETECH
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Contexto
      Geral

BASE DE INFORMAÇÕES

A grande maioria das informações utilizadas foram baseadas e 
extrapoladas diretamente da administração da empresa. A SOX 
RATING assumiu que as informações recebidas estão corretas e que 
nenhuma informação essencial foi retida. 

Apesar de que a SOX RATING buscou a garantir a robustez das 
informações usadas na análise de viabilidade econômica, a consultoria 
não assume nenhuma responsabilidade por sua precisão.

ASSUMPTIONS & PREMISSAS

A análise contempla todos os pressupostos que foram aplicados, os 
assumptions organizacionais alinhados com a diretoria da empresa e 
informações publicamente disponíveis. O objetivo central do presente 
estudo foi elaborar um mapeamento das melhores práticas 
empregadas pela empresa e localizar áreas onde poderiam ser melhor 
utilizadas. 

A SOX RATING não emite uma opinião sobre a probabilidade de 
realização das premissas utilizadas neste trabalho, assim como não 
emite opinião quanto à probabilidade de que qualquer valor projetado 
efetivamente se realize. Qualquer aconselhamento, opinião ou 
recomendação emitida por nós em relação aos serviços realizados não 
deverão ser considerados como uma garantia da determinação ou 
previsão de eventos ou circunstâncias.

SOX|Rating Relatório de Rating Organizacional WAVETECH
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Classificação

AAA
AA+
AA
A+
A

BBB
BB+
BB
B+
B

CCC
CC+
CC
C+
C
D

Excepcional Qualidade Organizacional (Prime) 

Altíssima Qualidade Organizacional 

Alta Qualidade Organizacional 

Boa Qualidade Organizacional 

Média Qualidade Organizacional 

Baixa Qualidade Organizacional 

Altíssimo Risco Organizacional 

Grau Organizacional Especulativo 



QUADRO ATUAL DE ACIONISTAS (CAPTABLE)

n Natureza jurídica: Sociedade empresaria limitada
n NIRE (Jucesc): 42.204.861.050 em 27/04/2012
n CNPJ (MF): N° 15.565.869/0001-50
n Endereço: Parque Tecnológico Alfa - Edifício Celta
    Rodovia João Carlos Daux, Km 01
n Bairro: João Paulo - CEP 88.030-000
n Município: Florianópolis / SC
n Capital Social: R$ 5.000,00 (5.000 cotas)

OBJETO SOCIAL DA EMPRESA

SOBRE A EMPRESA

09

n Razão Social da Sociedade analisada: 
WAVE TECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LIMITADA - ME

SOX|Funding Pitch Deck WAVETECH

n Fone: +55 (48) 3025.5858 
n E-mail: info@wavetech-st.com  
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Análise e Nota

BB+

---

Média Qualidade 
Organizacional 

Rating Anterior

A WaveTech é um negócio de alto potencial: sua hipótese de negócio 
pode atingir um universo grande de clientes, com alcance mundial, 
sanando uma dor de alta frequência, com prevalência sobre 6% da 
população. Hoje, esse potencial está explorado de maneira limitada 
por causa da falta de recursos e do grau de desenvolvimento da 
empresa, o que gera uma oportunidade alta de crescimento de 
negócio.

Esse crescimento depende de investimento alto de recursos em ritmo 
acelerado para garantir posicionamento competitivo de mercado. 
Uma necessidade ainda maior quando se consideram os 
concorrentes neste setor, seis multinacionais que dominam o 
mercado global de AASI (Aparelhos de Amplificação Sonora 
Individual).

A equipe da WaveTech apresenta uma cultura forte, aberta ao novo, 
sintonizada com o cliente, capaz de reagir ao input dos usuários e do 
mercado. Já fez algumas mudanças de modelo de negócio e de 
produto em função do resultado do teste de hipóteses. O erro é 
transformado em conhecimento. Investe em bom atendimento e 
entende a importância da qualidade da experiência. Os sócios atuam 
como líderes inconformados e buscam constantemente o modelo 
desafiador ideal para a empresa. Precisam estruturar a gestão para 
sistematizar metas, criar prioridades claras, adotar ferramentas e 
metodologias e desenvolver mais iniciativa nos colaboradores. Existe 
muito espaço para desenvolver a tração da empresa.

Data da Nota
11/02/2019
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CULTURA ESTRATÉGIA EQUIPE MERCADO

PRODUTO CLIENTE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS

15 15

15

15

15

14 13

13 1510

1510 13
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Standard Analisys
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CULTURA EMPRESARIAL : 014
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5. Zero Ego

4. Resistência ao Desconforto

3. DNA Corporativo

2. Diretrizes Organizacionais 

1. Propósito

+ -

Posição
Anterior



ESTRATÉGIA : 010
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10. Business Model Canvas

9. Client Oriented

8. Experimentos 
    Champion x Challenger

7. Fast Fail 

6. Yes We Can

+ -

Posição
Anterior



EQUIPE : 013
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15. Dedicação Integral

14. Engajamento da Equipe

13. Alinhamento de Interesses

12. Atitude de Dono 

11. Inconformismo da Liderança

+ -

Posição
Anterior



MERCADO : 013
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20. Product Market Fit

19. Público-Alvo

18. Gestão de Mudanças

17. Storytelling

16. Dimensionamento

+ -

Posição
Anterior



PRODUTO : 013

16SOX|Rating Relatório de Rating Organizacional WAVETECH

25. Maturidade do Produto

24. Modelagem

23. Freqûência Potencial

22. Intensidade Potencial 

21. Quantidade Potencial

+ -

Posição
Anterior



CLIENTE : 006
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30. Life Time Value (LTV)

29. Custo de Aquisição
    de Clientes (CAC)

28. Advogados da Marca

27. WOW Moments

26. Cultura do Cliente

+ -

Posição
Anterior



ADMINISTRAÇÃO : 010
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35. Business Plan

34. Canais de Aquisição

33. Ferramentas Tecnológicas

32. Indicadores de Performance

31. Foco e Prioridade

+ -

Posição
Anterior



FINANÇAS : 007
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40. Break Even Point

39. Business Intelligence

38. CRM

37. Funding

36. Gestão Financeira

+ -

Posição
Anterior
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Relatório Analítico de 
Rating Organizacional

SOX|Rating Relatório de Rating Organizacional WAVETECH



Propósito

Grau 3

A empresa possui um propósito claro e vinculado a 
resolver uma dor ou prazer do cliente e esta declaração 
de propósitos está escrita no The Golden Circle, 
explicando Por quê (Why), Como (How) e O quê (What).

Grau 2

A empresa tem um propósito claro, porém não está 
vinculado a algum problema específico do cliente. Está 
vinculado apenas ao sucesso de um produto ou da 
própria empresa. Não fica claro qual é o problema que 
estão resolvendo e de quem é esse problema.

Grau 1

A empresa não possui um propósito definido ou este é 
vinculado à própria sobrevivência.

Nota

3
CULTURA
   EMPRESARIAL

SOX|Rating 21Relatório de Rating Organizacional WAVETECH



Diretrizes DNA Corporativo
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Grau 3

As diretrizes organizacionais expressas na Missão, 
Visão e Valores da organização são dinâmicas, 
refletem a realidade  e fazem parte do dia a dia do 
planejamento estratégico da administração. 

Grau 2

A empresa tem expressa sua Missão, Visão e Valores,  
mas ela é apenas um quadro na parede ou uma 
citação bonita no website. 

Grau 1

A empresa ainda não escreveu sua Missão, Visão e 
Valores.

Grau 3
Todos da empresa sabem quais são os valores e 
atitudes essenciais das pessoas, e existe um processo 
claro de contratação para atuarem de forma assertiva 
na construção de uma imagem institucional sólida e 
respeitada. No processo seletivo existe um modelo 
padronizado para identificar se a pessoa tem ou não fit 
cultural.

Grau 2
Não há um DNA específico que determina quem 
devem ou não ser contratado .A empresa sabe quem 
quer contratar, mas não toma atitude na hora de 
demitir quem não tem fit cultural. Pode existir um 
processo intuitivo e valores para recrutamento e 
seleção, porém está somente na cabeça dos líderes.

Grau 1
A empresa contrata as pessoas pelo currículo, 
disponibilidade e/ou salário. Não questionam valores 
nas entrevistas. Não há roteiro, ou se existe não é 
usado.

Nota

3
Nota

2

n
n

n
n

n
n

n
n

n
n

n
n

n
n



Resistência ao 
Desconforto Zero Ego
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Grau 3

A empresa possui a cultura de mudar constantemente 
e sabe que isso é essencial para evoluir e crescer. Não 
tem medo de mudar. Desde o início vem mudando a 
ideia original do negócio.

Grau 2

Algumas pessoas ou áreas da empresa apresentam a 
cultura de mudar constantemente mas não é um valor 
disseminado na cultura empresarial cuja maioria ainda 
tem resistência ao desconforto da mudança. 

Grau 1

A empresa apresenta a cultura de resistência à 
mudança. Todos se apegam muito ao lugar de 
conforto.

Grau 3

Os líderes dão abertura e todos se sentem confortáveis 
para se expor e dar opiniões. O ambiente é favorável 
para as pessoas compartilharem o seu conhecimento e 
diferentes visões. Comemoram as vitórias dos outros. 
As pessoas apresentam a cultura de ouvir os outros e 
conferir dados para as tomadas de decisão.

Grau 2

As pessoas ou áreas da empresa às vezes 
compartilham algumas coisas. Os funcionários expõem 
as ideias, mas costumam fazer isso com o seu líder 
direto e sobre temas que dominam.

Grau 1

O ambiente da empresa é desfavorável para a 
exposição, as pessoas não se sentem confortáveis e 
não falam nada com abertura. Menosprezam os outros 
e há muita inveja e brigas internas.

Nota

3
Nota

3

n
n

n
n

n
n

n
n

n
n

n
n

n
n



Yes We Can

Grau 3

Todos na estrutura acreditam no propósito e lutam para 
realizar as coisas, mesmo as que parecem impossíveis. 
Todos demonstram confiança de que conseguem atingir 
objetivos e remover obstáculos. Não ficam paralisados 
diante de obstáculos e não aceitam derrotas fáceis.

Grau 2

Apenas algumas pessoas ou áreas lutam e são 
perseverantes para enfrentar e superar desafios. Este 
não é um conceito disseminado na organização.

Grau 1

Aceitam a derrota fácil ou optam pelo caminho mais 
fácil. Mudam de estratégia com muita facilidade e 
buscam justificativa nos outros ou no mercado.

Nota

3

ESTRATÉGIA

SOX|Rating 24Relatório de Rating Organizacional WAVETECH



Champion 
X ChallengerFail Fast
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Grau 3

A empresa se arrisca a errar em busca do novo e 
celebra esse erro transformando-o em conhecimento 
(fail-fast). Faz testes estruturados. Sabe diferenciar o 
erro em prol do conhecimento de desleixo ou 
irresponsabilidade.

Grau 2

A empresa admite alguns tipos de erros e dialoga 
sobre eles agindo sobre o conhecimento adquirido, 
mas não tem uma forma estruturada de transformar o 
erro em aprendizado. Alguns erros são repreendidos  
e/ou punidos.

Grau 1

Não possuem a cultura de celebrar o erro, 
apresentando a todos qual foi o teste realizado e o 
aprendizado adquirido. Demoram para identificar erros 
que geraram aprendizado. A empresa considera que 
errar é pecado mortal e as punições são severas.

Grau 3

A empresa tem um processo de buscar se reinventar. 
A empresa tem consciência de que os modelos 
possuem um limite e buscam mudar o modelo antes 
que ele atinja o seu limite. Não relutam para mudar a 
ideia já concebida ou o modelo atual, fazendo a 
comparação pela análise campeão/desafiador entre 
dois ou mais estratégias para promover aquela que 
apresenta o melhor desempenho.

Grau 2

A empresa depende do ou dos líderes visionários e 
não apresenta a cultura de desafiar o que já foi criado. 

Grau 1

Não existe o questionamento interno aos modelos 
campeões.

Nota

1
Nota

2

n
n

n
n

n
n

n
n

n
n

n
n

n
n



Model CanvasClient Oriented
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Grau 3

Ser uma empresa Client Oriented com estratégias e 
réguas de interação claras para buscar momentos 
WOW de encantamento do cliente alinhado a plano de 
MGM mensurado.

Grau 2

A empresa já possui uma equipe dedicada para 
retenção e UX do cliente e mensuração da jornada 
com indicadores por touchpoints.

Grau 1

Não possui canais claros de feedback para avaliar a 
qualidade da experiência do cliente.

Grau 3

O Business Model Canvas é utilizado como uma 
ferramenta dinâmica de gestão e é revisado 
periodicamente pela administração. Por sua fácil 
compreensão é utilizado junto a uma grande gama de 
colaboradores diretos e/ou indiretos e outros 
stakeholders para validar o modelo de negócios.

Grau 2

A empresa preparou um BMC mas não o utiliza como 
ferramenta de gestão.

Grau 1

A empresa não tem ou não sabe o que é o Business 
Model Canvas.

Nota

1
Nota

3

n
n

n
n

n
n

n
n

n
n

n
n

n
n



Inconformismo 
da Liderança

Grau 3

Todos os líderes são inconformados que não aceitam a 
derrota facilmente. Procuram constantemente sair da 
zona do conforto, incansavelmente buscando melhorias 
ou novas formas de fazer as coisas. Os líderes levam a 
equipe ao limite, aliviam na hora certa e treinam para 
que as pessoas evoluam.

Grau 2

Os líderes buscam provocar as outras pessoas, porém 
não as treinam para evoluir.

Grau 1

Os líderes aceitam a derrota com facilidade, desistindo 
muito rápido. Sempre acham uma justificativa e 
trabalham por demanda, ou seja, só fazem algo quando 
é urgente.

Nota

3

EQUIPE
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Atitude de Dono
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Grau 3
Fundadores e colaboradores são comprometidos. 
Tomam decisões e têm iniciativas pensando no futuro 
da empresa. Há uma mentalidade diferenciada de 
quem deseja ver a empresa prosperar como um todo, 
garantindo estabilidade, lucro e crescimento para 
todos.

Grau 2
Fundadores e colaboradores tomam decisões ou têm 
iniciativas às vezes, ou somente algumas pessoas têm 
essa postura. A maioria dos colaboradores se limita a 
fazer coisas que estão dentro do seu total domínio e de 
maneira pontual. Não se arriscam muito. Admitem que 
nem todos tem a postura de dono. Os fundadores 
tampouco sentem que os colaboradores se portam 
como donos.

Grau 1
A cultura da empresa é de passividade, e os 
colaboradores apenas cumprem ordens.

Grau 3
Todos sabem para onde estão indo, os papéis e 
responsabilidades estão bem definidos e 
comunicados. As pessoas compartilham a mesma 
visão e não possuem um modelo de centralização de 
tomada de decisão.

Grau 2
Algumas pessoas ou áreas da empresa conhecem a 
visão e a estratégia da empresa, mas isso não está 
claro para todos nem é comunicado de forma eficiente. 
Os sócios andam em bloco, mas os papéis e 
responsabilidades dos gestores não estão claros para 
os colaboradores. Não possuem OKRs e dependem 
dos líderes para conhecer as priorizações e decisões. 
Por causa disso, arriscam pouco e esperam pela 
opinião de todos.

Grau 1
Os objetivos não são claros, as pessoas não sabem 
para onde a empresa está indo. É comum que as 
lideranças descordem sobre o caminho a seguir e não 
saiam do lugar.
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Grau 3

O engajamento acontece quando todos estiverem 
andando em bloco, com postura de dono e as 
contratações estiverem alinhadas com a cultura e DNA 
da empresa.

Grau 2

Quando a equipe atual está bem dimensionada para 
atingir o break even e o conhecimento técnico é 
suficiente.

Grau 1

Quando já se tem um organograma definido com as 
vagas em aberto e a postura da equipe já está 
alinhada com a premissa «mal feito é melhor que não 
feito».

Grau 3

Dois ou mais sócios tem dedicação integral e a 
empresa possui um grande número de colaboradores 
alocados em times dedicados full-time 
segregadamente entre administração e produção.

Grau 2

Pelo menos um dos sócios se dedica integralmente a 
cuidar do negócio e outros sócios part-time. Há mais 
de dez colaboradores engajados no negócio.

Grau 1

A empresa pertence a um empreendedor solitário ou 
nenhum dos sócios tem dedicação full time ao 
negócio.
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Grau 3

Tanto os Mercado Total (TAM), Mercado Endereçável 
(SAM) quanto o Mercado Acessível (SOM) atingem a 
casa de bilhões por ano.

Grau 2

A empresa já executou a Metodologia TAM, SAM, SOM 
para elencar seus mercados Total, Endereçável e 
Acessível, mas eles não são bilionários.

Grau 1

A empresa desconhece o que são mercados TAM, SOM 
e nunca procurou mapeá-los.

Nota

3

MERCADO
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Storytelling
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Grau 3

Ter desenvolvida a narrativa (Storytelling) para cada 
persona em relação a dores, ganância, prazer e medo.

Grau 2

Tem algumas narrativas desenvolvidas. Possuem 
preocupação básica e desenvolveram "dores“, porém 
precisam aprofundar as análises de personas e 
principalmente desenvolver estratégias de 
comunicação segmentada para cada momento da 
jornada do cliente.

Grau 1

A empresa não sabe o que é Storytelling e não tem 
narrativas desenvolvidas.

Grau 3
A empresa tem consciência de que, mesmo que não 
seja do seu conhecimento, existe no mundo algo 
melhor que o seu modelo atual e que isso é uma 
ameaça. Esta percepção se traduz em estratégias 
para identificar e lidar com o novo enquanto prepara, 
equipa e apoia indivíduos para 
adodotarem mudanças com sucesso. Todos 
demonstram confiança de que conseguem enfrentar e 
perseverar nos desafios futuros. Não desistem fácil e 
tendem a pesquisar possíveis alternativas para 
produtos, processos e ferramentas.

Grau 2
A empresa sabe que pode existir algo melhor no 
mundo que o seu modelo atual, porém não possui 
estratégias para lidar com isso e não está se 
preparando para enfrentar a ameaça.

Grau 1
Tem total confiança no modelo atual. Não se preocupa 
ou não sabe o que pode representar o novo.
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Público Alvo
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Grau 3

Ter desenvolvidas todas as jornadas dos clientes e 
validado através de pesquisas qualitativa e 
quantitativas as personas e seu mapa de empatia.

Grau 2

Ter feito exercícios de protopersonas, levantado 
hipóteses e ter mapeado quais canais principais para 
atingir o público-alavanca.

Grau 1

Desconhece o seu público-alavanca.

Grau 3

A empresa encontrou o encaixe perfeiro entre a 
precificação, produto/serviços e o mercado, realizando 
a convergência destas três características, o que 
resulta em tração e ganhos de escala. A empresa 
elaborou seu PMF Canvas.

Grau 2

O ajuste (fit) em que um produto satisfaz uma forte 
demanda de mercado ainda não foi alcançado. A 
empresa atende aos primeiros adotantes, enquanto 
reúne feedback e avalia o interesse em seu produto. 
Ainda não há usuários que usam o produto com 
frequência, receitas proveniente do produto, usuários 
satisfeitos, entre outras características do PMF.

Grau 1

A empresa não sabe o que é Product Market Fit. A 
empresa ainda não sabe quem está disposto a pagar 
por sua solução.
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Grau 3

Pessoas do mundo todo podem usar ou querer o 
produto.Alto potencial de internacionalização.

Grau 2

Uma parcela considerável da população pode usar ou o 
volume de vendas está em nível país/estado/região.

Grau 1

Volume de vendas em nível cidade/nicho.

Nota

3

PRODUTO
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Qualidade Potencial
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Grau 3

Vai resolver uma dor insuportável do cliente ou gera 
um prazer incomensurável.

Grau 2

Alivia uma dor ou gera um prazer marginal.

Grau 1

Traz um prazer banal ou resolve uma dor banal.

Grau 3

Uso diário.

Grau 2

Uso semanal ou mensal.

Grau 1

Uso semestral, anual ou mais espaçado.

Nota
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Grau 3
O modelo de negócio da  empresa está bem definido, já 
podendo ter passado por algumas pivotagens. A 
empresa descobriu algo único e inestimável que ela faz 
que representa claramente um valor para os clientes. 
Esta modelagem está representada em um Business 
Process Modeling (BPM), a atividade de representação 
de processos de uma empresa, de modo que o 
processo atual vigente pode ser analisado e melhorado.

Grau 2
A empresa já analisou profundamente seu público-alvo, 
entendendo seus comportamentos, e as demandas e 
necessidades deles que serão atendidas por seus 
produtos e serviços, mas ainda não está desenhado de 
que forma clara como vai entregar este valor (Value 
Proposition).

Grau 1
A empresa ainda não tem um modelo de negócios 
definido. Não sabe dizer como sua proposta se 
diferencia da concorrência ou tenta atuar em múltiplos 
segmentos simultaneamente B2B, B2C, B2G.

Grau 3

A empresa já comercializa seu produto no mercado. 
Upgrades ou extensões de linhas já foram 
desenvolvidas.

Grau 2

O MVP já foi testado e está ready to go / go to market. 
Todas as licenças necessárias já foram obtidas.

Grau 1

A ideia ainda está em desenvolvimento e a empresa 
ainda não concluiu seu produto mínimo viável ou MVP 
(Minimum Viable Product).
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Grau 3

Existe a cultura do cliente e isso está claro para todos 
da empresa. Ele é buscado ativamente, compartilha 
insights e co-cria ideias. A empresa possui processos 
estruturados e definidos e rituais em que o cliente 
participa e as ideias geradas são executadas e 
validadas.

Grau 2

Existem momentos para envolver o cliente ou alguns 
canais para dialogar, mas não são processos 
estruturados e rotineiros para atuar em cima dos 
insights. A empresa não possui um dono claro do 
cliente (responsável por ouvir o cliente e defender os 
seus interesses dentro da estrutura). Executa alguns 
dos insights trazidos pelo cliente.

Grau 1

Não existe a cultura do cliente. O contato se dá quando 
o cliente a procura para buscar atendimento.

Nota

2

CLIENTE
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Grau 3

Empresas que analisam constantemente as jornadas 
dos clientes e identificam oportunidades de momento 
WOW. Existe um processo estruturado para 
desenvolver e acompanhar o momento WOW.

Grau 2

Existe uma pessoa ou um grupo de pessoas que 
empiricamente se esforçam para entender os 
momentos WOW e desenvolvê-los.

Grau 1

A empresa não possui um processo estruturado para 
análise constante da jornada dos clientes. Não existem 
processos estruturados ou novos projetos para 
identificar ou  criar novos momentos WOW.

Grau 3

Projeto de MGM desenvolvido e fundo de 
encantamento para equipe de atendimento ter 
liberdade para ações fora do script.

Grau 2

Ter desenvolvido junto ao CRM uma pesquisa NPS por 
jornada e mensurar resultado de boca a boca. Mapear 
todos os momentos e oportunidades de surpreender o 
cliente e mensurar os momentos de maior perda ou 
atrito dentro da jornada.

Grau 1

Não há iniciativas na área baseadas em momentos 
WOW visando criar advogados da marca.
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Grau 3

A empresa faz análise de Cohort, trackeamento de 
todos os KPIs da jornada do cliente por etapas, CAC e 
ROI medidos por canal.

Grau 2

A empresa possui as metas de ROI e CAC 
implementadas e isso está claro para todos. Utilizar 
ferramentas como analytics de forma a gerar 
conhecimento e trackear todas as fontes de tráfego 
com UTM. Precisa um trabalho  maior de atribuição e 
gatilhos de mensuração.

Grau 1

A empresa tem apenas alguma ferramenta de analytics 
implementada e já fixou as metas de ROI e CAC ou 
nem começou este processo.

Grau 3

Processo estruturado de reengajamento, 
acompanhamento e predição, além de um histórico de 
LTV para definir estratégias.

Grau 2

Iniciar os testes de hipóteses de ações para aumentar 
o LTV junto com alguma análise.

Grau 1

Não ter os indicadores de CAC e LTV ou apenas medir 
estes indicadores.
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Grau 3
As pessoas da empresa priorizam o que deve e o que 
não deve ser feito e isso está claro para todos os níveis. 
Utilizam a Matriz de Priorização de GUT (Gravidade x Urgência x 
Tendência) de Kepner eTregoe como uma das ferramentas 
utilizadas na Solução de Problemas.

Grau 2
Os líderes conversam entre si, porém algumas 
prioridades são definidas de maneira individual e pelo 
feeling. Os colaboradores dependem dos líderes ou dos 
departamentos para distinguir prioridades e quando 
definidas, não são conhecidas por todos. A demanda 
não é gerida e há desperdício de energia porque todos 
tentam fazer mais do que conseguem entregar, deixando 
iniciativas inacabadas.  Não há OKRs nem metodologia 
de priorização e execução ágil.

Grau 1
A empresa não tem foco ou prioridades. Trabalha por 
urgência e apagando incêndios. Quem decide as 
prioridades é o dono, no dia a dia. Não conectam suas 
prioridades ao propósito de maneira consistente. 

Nota
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ADMINISTRAÇÃO
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Foco e Priorirade
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Grau 3
Quando os Modelos de OKR (Objectives and Key 
Results) sistema de definição de metas com uma  
abordagem simples para criar alinhamento e 
engajamento em torno de metas mensuráveis (incluindo 
a Fórmula de Metas de Doerr) e os KPIs (Key 
Performance Indicators) estiverem implementados na 
empresa e com acompanhamento periódico reforçando 
os conceitos de alinhamento e engajamento.

Grau 2
Ter bem definido alguma estrutura organizacional (Ex. 
Squad, Matricial). Já  ter bem claros os papeis e 
responsabilidades individualizados. Ter reunião de 
acompanhamento dos indicadores, planos de ação 
claros para todos e possuir um plano de remuneração 
variável e rituais.

Grau 1
A empresa não implantou nenhum modelo de 
indicadores de performance ou de medição de 
resultados dos objetivos.

Grau 3

Possuiu conhecimento avançado e tenha feito 
mapeamento e testes para escolha das melhores 
ferramentas para o negócio como  inbound, 
mensuração de UX (Experiência do usuário, do inglês 
user experience), NPS e jornada do cliente.

Grau 2

Possui um fluxo mínimo de ferramenta no size perfeito 
para o momento da empresa com integrações em 
funcionamento.

Grau 1

Possui ferramentas básicas e já possuiu conhecimento 
de quais integrações e upgrades precisam mas não as 
implementou.
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Grau 3

Políticas de Desconto para Trial implantado e plano de 
ação de marketing em ação com validação de canais 
de mídia exponencial. KPIs definidos para mensurar 
resultados de ações off e online. Necessário criar um 
plano de comunicação com um mix de canais offline e 
online pensando em crescimento exponencial 
definindo como mensurar e atribuir conversão.

Grau 2

Plano de Marketing desenhado com todo mix de 
canais de aquisição com metas e dados separados 
por canal.

Grau 1

Ter apenas o valor do CAC mensurado e dentro da 
meta da empresa.

Grau 3
Para e empresa o BP é uma visão quantitativa do seu 
futuro seja de negócios já existentes ou um novos 
empreendimentos, refletindo implicitamente sua 
estratégia de mercado, operacional e financeira. 
Estima a capacidade da empresa em gerar dinheiro no 
futuro e  identificar variáveis críticas para o sucesso da 
geração de valor econômico aos acionistas; 
identificando e mensurandoos principais riscos que a 
empresa e seus acionistas estão expostos. Usado 
proativamente como um instrumento de planejamento 
estratégico que se transforma em instrumento 
gerencial para implementação da estratégia. 

Grau 2

A empresa possui um BP mas ele está esquecido e 
desatualizado.

Grau 1

A empresa não tem nem nunca fez um Business Plan.

Nota

1
Nota

2

n
n

n
n

n
n

n
n

n
n

n
n

n
n

Business Plan
Canais de
Aquisição



Grau 3

Os processos são automatizados, estão regularizados e 
existe uma clara noção de como fazer a empresa ser 
saudável e viável financeiramente. O DRE projetado 
(Forecast) é uma ferramenta dinâmica da administração, 
que permeia todas as ações financeiras da empresa, 
projetando impactos e medindo resultados. O Budget é 
trimestral e a atitude do financeiro é proativa e não 
reativa, sempre antecipando necessidades futuras e 
otimizando a tesouraria.

Grau 2

Os números são claros  e a empresa os utiliza para 
tomar decisões e já iniciou o processo de regularização, 
porém a maioria dos processos ainda são manuais.

Grau 1

Não se sabe as margens, não há indicadores, os 
processos são manuais, não há nada formalizado e 
existe risco de autuação contábil/fiscal.

Nota
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FINANÇAS
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Grau 3
O negócio não necessita de muito dinheiro para escalar, 
pois já possui um caixa forte para reinvestir. A empresa 
possui capital financeiro para curto prazo e tem um 
plano sólido para o longo prazo. Não há burn rate 
porque o fluxo de caixa é sempre positivo. A empresa 
conta com assessoria especializada em captação de 
recursos.

Grau 2
O negócio consegue escalar com um investimento 
considerado. A empresa tem parte do capital necessário 
para curto prazo e possui um plano sólido de captação 
de curto prazo. Calcula seu Runway e qual a Burn rate.

Grau 1
O negócio está na fase de bootstrap usando seus 
próprios recursos do empreendedor mas precisa de 
altos investimentos e constante injeção de dinheiro para 
o crescimento acelerado. A empresa não possui o 
capital necessário, porém possuem um plano de 
captação de curto prazo.

Grau 3

Quando já possui um Data Base Marketing (DBM) 
alinhado com um processo de distribuição 
automatizado, quando utiliza o histórico do cliente a 
partir do último contato e tem o conhecimento de toda 
da jornada de interação mapeada.

Grau 2

Ter KPIs por ponto de interação, faz NPS mapeando os 
pontos de dor (piores avaliações) ter desenvolvido 
réguas de relacionamento com triggers automatizados.

Grau 1

Possui algum tipo de ferramenta de gestão de PIPE 
para B2B e uma mínima gestão de base com alguma 
plataforma de email.
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Grau 3

Equipe dedicada de Data Science, fluxos funcionando 
de forma orgânica e todos os principais indicadores 
postos em dashboard. Tem processos de 
conhecimento mais profundo para gerar insights e 
clusterizações para alimentar principalmente o custom 
audience e público semelhantes nos canais de mídia 
online.

Grau 2

Inicio de trabalho de modelos preditivos com alguma 
ferramenta implementada e pelo menos algum analista 
dedicado.

Grau 1

Ter principais dados a disposição e estar mapeando as 
necessidades.

Grau 3

A empresa calcula seu Break Even Point contábil e 
financeiro e já atingiu os dois. Acompanha estes dados 
cotidianamente e o utiliza como informação ativa no 
processo de tomada de decisão.

Grau 2

A empresa calcula seu BEP operacional, financeiro e 
contábil mais ainda não atingiu o ponto de equilíbrio 
entre receitas e despesas.

Grau 1

A empresa não sabe o que é Break Even Point ou não 
calcula seu ponto de equilíbrio.

Nota

1
Nota

2

n
n

n
n

n
n

n
n

n
n

n
n

n
n

Break Even Point
Business 
Intelligence



SARBANES-OXLEY ASSET MANAGEMENT. A empresa Sarbanes Oxley Asset Management Administradora de Ativos (»SOX|ASSETS») nasceu em 2005 e ainda somos 

jovens como organização, mas neste curto período de uns poucos anos acumulamos experiências significativas no mercado de capitais. A partir do primeiro registro obtido para a Drogarias 
Americanas S.A. em 09 de julho de 2012 junto a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), até o registro da Companhia Ferrífera Brasileira S.A. em 26 de março de 2013 a empresa foi obtendo 
para seus clientes registro após registro, até acumular 15 atestados da sua competência processual, dentre um pipeline de mais de 28 companhias de capital fechado em preparação. É uma 
considerável experiência acumulada em muito pouco tempo de atuação como agente ORIGINADOR destas empresas criadas como veículos de investimento para fins de reverse merger, 
operações de roll-up, etc. Ainda quando se leva em conta somente o aspecto burocrático do registro, o impacto dos serviços da SOX são relevantes em comparação ao mercado. Em 2012, ano 
em que obtivemos o registro para as primeiras 7 public shell companies, foram concedidos no total 31 registros de companhia aberta pela CVM. Em 2013 foram concedidos mais 17 registros, 
totalizando 48 processos de abertura de capital, dos quais 14 deles tinham a nossa participação na estruturação. Ou seja, 29% de market share em dois anos de atuação. Posteriormente, com a 
derrocada do modelo de negócios pré-operacional do grupo EBX e o derretimento do valor das companhias listadas na BM&FBOVESPA, a Sox Assets encerrou suas operações com equity e 
voltou-se do setor de renda variável para o de renda fixa, estudando a partir de 2015 operações de emissão de dívida corporativa no Brasil e propondo soluções inovadoras também neste 
mercado. Em janeiro de 2016, a empresa firmou a joint venture Sox|Lagus, com a  LAGUS Serviços Financeiros. Luiz Aristides Guilhem de Salles, principal sócio da LAGUS, é formado em 
Administração de Empresa, com Pós-Graduação pela FGV e ESPM, iniciou sua carreira profissional nos anos 70, na Olivetti do Brasil. Após a passagem pela Olivetti, foi contratado pelo Citibank, 
para ser o Gerente Geral do Credicard no Rio de Janeiro. Com nove anos de carreira dentro do Citibank Group, chegou ao posto de mais jovem Vice-Presidente (VP) do banco aos 28 anos. Já nos 
anos 80, enfrentou o desafio de mudar-se para o American Express Card, que chegava ao Brasil com o desejo de ser o primeiro cartão de crédito internacional.Como um dos oito Vice-
Presidentes internacionais do AMEX, atuou nas áreas de Marketing & Vendas, Bancos e foi um dos artífices na criação do cartão de crédito SOLLO, que foi o primeiro cartão de crédito múltiplo 
lançado no Brasil. As duas empresas se aproximaram e uniram esforços para a implantação da tese da revolução das debêntures privadas. Em março as primeiras três empresas foram visitadas e 
em Abril deste ano a SOX | Lagus transformou-se em advisor no Brasil da KELLER SCHWARTZ FINANCIAL, INC., empresa americana com sede na 201, 17th Street NW, Suite 300, em Atlanta, 
Georgia/USA (EIN 32-04662991) e passou a prospectar clientes para este hub de negócios internacional. Em Agosto foi firmado contrato também com a NEWMANN REED FINANCIAL LPP, 
especialista em second market com sede em HOUSTON, no Texas/USA. Atualmente, a parceria está buscando expandir suas ligações ao redor do mundo, especialmente em mercado de juros 
sub-zero, para ampliar o buy-side interessado na engenharia das Brazilian Debenture Bonds. Depois surgiram ainda as non corporate joint venture, em especial a Sox|Boss em parceria com a 
Boss Consultoria, do advogado Marcus Vinícius Conte, também sediada em Curitiba. A partir de outubro de 2017 a Sarbanes Oxley desenvolveu o CAFID© Carteira Administrada de 
Financiamento Imobiliário Direto e passou a dedicar-se integralmente em soluções de engenharia financeira para o  setor de construção civil e incorporação  e desenvolvimento imobiliário.

DIVISÕES ESPECIALIZADAS DA SOX ASSET. Com o advento da Instrução CVM 588 de , a Sarbanes Oxley criou sua divisão de assessoria em captação de recursos através 

do Equity Crowdfunding. Através da SOX|FUNDING, iniciamos a consultoria para a estruturação de ofertas com dispensa automática de registro por meio de plataformas eletrônicas de 
investimento coletivo para empresas de pequeno porte, ou seja, com faturamento inferior a R$ 10 milhões de receita anual. Em dezembro de 2018, implantou-se entre o pacote de produtos e 
serviços oferecidos um relatório analítico do estágio de evolução organizacional para as empresas listadas nas plataformas, de modo a servir como mais um parâmetro de análise dos 
investidores, criando assim a divisão SOX|RATING.

SOBRE NÓS

www.soxassets.comwww.soxfunding.com
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