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MANTENHA OS ÍNDICES COMPETITIVOS DE 
QUALIDADE E VALOR NA SUA EMPRESA
A busca constante por mecanismos de gestão mais eficazes faz parte do dia a 
dia de qualquer empreendimento. Desde a eficiência operacional, passando pelo 
desempenho dos colaboradores, a aquisição de insumos e equipamentos de 
qualidade, a padronização dos processos, o monitoramento de rotinas e resultados, 
até a consequente diminuição de erros e retrabalho, as ferramentas de gestão são 
de grande importância utilitária no gerenciamento dos projetos para manter os 
índices competitivos de qualidade e valor na sua empresa.

Algumas ferramentas de gestão são bem tradicionais, mas ganharam importantes 
incrementos com a criação de softwares. Com elas, o negócio tem uma visão 
mais abrangente sobre como os seus objetivos podem ser atingidos e, com isso, 
evitar erros, ter uma ação mais efetiva na resolução de riscos e prevenir situações 
indesejáveis de modo mais abrangente.

Mesmo com todas as evidentes exigências organizacionais contemporâneas, com 
fluxos cada vez mais acelerados de transformação, ainda há empresas que não 
planejam e organizam como devem atuar no mercado. Frequentemente ferramentas 
de gestão são escolhidas aleatoriamente para suprir necessidades urgentes. Com o 
passar do tempo essas empresas vão crescendo e a necessidade de gerir toda uma 
equipe, tarefas, atividades, processos, prazos e fazer tudo fluir, leva os gestores a 
compreender a importância de ser mais eficiente com tempo, recursos e dinheiro, 
beneficiando todo o negócio.
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Reduzir custos, melhorar os investimentos e ter serviços mais competitivos

Otimizar o tempo produtivo através de ferramentas de planejamento e gestão das 
atividades empresariais, refletindo no aumento da produtividade e na qualidade dos 
processos. A eficiente gestão do tempo se dá através da definição das prioridades, 
dividindo as atividades em dois tipos: importantes e urgentes. As demandas urgentes 
devem ser executadas de forma imediata e as importantes devem ter prazos 
definidos claramente, pois o seu não cumprimento a transformará em urgente.

Por mais competente que sejam os profissionais, para alcançar bons resultados é 
preciso ter atribuições delegadas adequadamente, com metas realizáveis e prazos 
realistas. Para definir o tempo necessário para executar cada tarefa leve em conta 
as seguintes variáveis:

Avalie o grau de dificuldade;

Ajuste o prazo de acordo com as necessidades dos clientes;

Seja flexível quando necessário;

Considere quantas pessoas vão realizar a tarefa;

Converse com os profissionais;

Use um gerenciador de tarefas.

 

Portanto, sempre busque ferramentas que estejam alinhadas com as demandas e 
o perfil de sua empresa e de cada etapa dos projetos. Elas precisam ser escolhidas 
com cuidado, garantindo que os recursos sejam mais bem aproveitados.
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A IMPORTÂNCIA DA INTEGRAÇÃO DO FLUXO 
DE INFORMAÇÃO ENTRE TODOS OS SETORES 
DA EMPRESA 

No ambiente competitivo, a informação confiável e contínua é um recurso 
fundamental na gestão organizacional. Para conseguir esse ideal, é preciso 
prioritariamente reconhecer a importância do fluxo de informações. 

A falta de integração entre os setores de uma empresa resulta em concorrência 
interna, retrabalhos e falta de cooperação, comprometendo a produtividade, 
gerando impactos negativos nos níveis estratégicos, operacionais e tácticos da 
empresa. 
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Assim, a busca por culturas que favoreçam o diálogo e a conversação se mostra 
uma ação valiosa. Eficaz na melhoria de desempenhos individuais e de grupos, o 
feedback é um processo poderoso de mudança de pensamento e atitudes. Criando 
uma cadeia de realimentação da comunicação ao repassar dados sobre como a 
postura e comportamento afetam outros colaboradores ou situações, essa medida 
promove a comunicação na corporação, favorece a unificação da equipe de trabalho. 

Um fluxo de informações eficaz entre os diferentes setores de qualquer instituição, 
alinha objetivos e fortalece o comprometimento da equipe, desenvolvendo uma 
cultura organizacional saudável.

A integração do fluxo de informações promove alguns benefícios, como: 

Aumento da produtividade;

Redução/eliminação de retrabalho reduzindo custos  operacionais;

Troca  de ideias entre colaboradores com habilidades e experiências 
diversas;

Aumento da satisfação dos clientes;

Talentos atraídos e retidos dotados de capacidade de relacionamento 
em equipe;

Engajamento;

Melhoria no clima organizacional; 

Crescimento para toda a organização.



PLAN 

CHECK

ACT DO

Planejar Desenvolver Conferir Ajustar/Atuar

PLAN 

CHECK

ACT DO

Planejar Desenvolver Conferir Ajustar/Atuar
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CONHEÇA AS PRINCIPAIS FERRAMENTAS DE 
GESTÃO E ESCOLHA AS MELHORES PARA 
SUA EMPRESA 

Ciclo PDCA
Sobre a Ferramenta:

Ferramenta de gestão usada em empreendimentos ao redor de todo o mundo, busca 
a padronização das informações a fim de eliminar falhas no processo de tomadas 
de decisão. Também conhecido como Ciclo de Deming ou Ciclo de Shewhart, o ciclo 
PDCA atua através do controle dos processos produtivos, bem como das atividades 
internas e externas das empresas. Dividido em quatro etapas: P de “Plan” ou planejar, 
D de “Do” ou executar, C de “Check” ou checar e A de “Action”, ação - para agir de 
forma a corrigir eventuais erros ou falhas.

Objetivos:

Na primeira etapa do ciclo, do planejamento, o objetivo é a definição da estratégia. 
Para isso, informações detalhadas são analisadas e levando em conta a missão, a 
visão e os valores da empresa, é elaborado um plano de ação.
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Na segunda etapa, o que foi planejado é posto em prática de forma rigorosa. A 
primeira parte dessa etapa é o treinamento de todos os envolvidos nos processos 
relacionados. Dos funcionários aos gestores, todos devem passar pelo treinamento 
para permitir um trabalho coerente com o projeto. Após ser colocado em prática, é 
feita uma coleta de dados para avaliação posterior, realizada na terceira etapa do 
ciclo, que é a checagem.

Nesta etapa de checagem, a avaliação do que foi colocado em prática é realizada, 
conferindo possíveis diferenças entre o planejamento e a execução. E por fim, na 
quarta e última etapa, são tomadas medidas corretivas, as ações, para anular as 
divergências detectadas. Por se tratar de um ciclo, as fases são realizadas de forma 
contínua, favorecendo o surgimento de novas estratégias a serem planejadas e 
implementadas, não havendo portanto um prazo previsto para o encerramento da 
sua aplicação.

Útil e aplicável em qualquer tamanho e modelo de empreendimento, o ciclo PDCA 
traz melhorias para diferentes frentes de ação do empreendimento. Se tratando 
de uma ferramenta de gestão voltada para a qualidade, o Ciclo PDCA promove a 
redução do tempo gasto nos processos, visando ainda a elevação da qualidade e 
consequente melhoria dos resultados.

Vantagens e desvantagens:

Entre as vantagens da ferramenta estão: 

A padronização das atividades executadas, gerando maior eficiência 
e resultados sistematizados; 

Possibilidade de melhorar e adaptar as etapas de acordo com as 
necessidades do empreendimento, incorporando melhorias a cada 
novo ciclo; 

Integração das etapas produtivas, trazendo coerência ao processo; 

Poder ser usada como complemento a outras ferramentas, como a 
análise SWOT e a 5W2H que veremos adiante.

 

Entre as desvantagens estão: 

O risco de simplificar demais o processo de melhoria; 

A necessidade de profissionais treinados e capacitados para 
implementação da ferramenta; 

Não ter uma conclusão, uma vez que se trata de uma ferramenta 
cíclica.
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Business Model Canvas
Sobre a ferramenta:

Canvas é uma ferramenta estratégica desenvolvida para apoiar o empreendedor 
no desenvolvimento do seu modelo de negócios. 

Objetivos:

Se tratando de um ferramenta visual, O Business Model Canvas busca facilitar a 
comunicação e o entendimento do Plano de projetos, apresentando um modelo 
colaborativo e integral sobre o empreendimento. Funcionando como um guia para 
a implementação das estratégias, processos ou sistemas organizacionais, o Canvas 
descreve a forma que a organização cria, captura e entrega valor. 

Útil para simplificar a comunicação e facilitar o entendimento sobre o 
empreendimento como um todo, o Canvas conta com uma linguagem comum, 
que facilita a expressão das ideias, textos e imagens.

Vantagens e desvantagens:

Entre as vantagens da sua utilização estão: 

A simplicidade da sua comunicação e aplicação, construindo um 
quadro, em formato de mural, desburocratizando as informações;  

Menor tempo e recursos para a sua criação e aplicação, por contar 
com documentação reduzida;

Visualização facilitada, intuitiva e dinâmica das melhores ideias para 
o empreendimento. 

Entre as desvantagens estão: 

Escassez de documentação; 

Análise de risco superficial; 

Falta de detalhamento de custos; 

Ausência de gerenciamento de aquisições e de monitoramento e 
controle; 

Cronograma macro, levando a necessidade de ferramentas 
complementares em casos onde há a necessidade de buscar por 
investidores. 
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Plano de Negócios
Sobre a ferramenta:

Ferramenta mais tradicional, o Plano de negócios descreve os objetivos de uma 
empresa, demonstrando a sua viabilidade, bem como as ações necessárias para 
que estes objetivos sejam alcançados. 

Objetivos:

Além de reunir as informações e estratégias necessárias para a criação de um 
empreendimento, o plano de negócios é utilizado para diagnosticar possíveis erros, 
evitando que ocorram. Evitando riscos, através de simulações, essa ferramenta 
ainda ajuda na redução de incertezas, antes mesmo do empreendimento abrir as 
portas.

Seja para apresentar a sua ideia de negócio, ou para enxergar com maior clareza 
as características de um empreendimento já existente, a sua criação ajuda 
na melhor compreensão das necessidades da sua empresa. Organizando os 
principais dados de forma estruturada e aprofundada, a ferramenta é útil tanto 
para avaliar a viabilidade de ideias de negócios, como para planejar expansões de 
um empreendimento, possibilitando a criação de objetivos, metas e estratégias  
para uma empresa. 

Vantagens e desvantagens:

Por se tratar de texto aprofundado, um plano de negócios bem elaborado 
atesta a solidez da ideia. A ferramenta ainda oferece dados mercadológicos 
ao empreendedor e seus investidores, apontando para a melhor forma de 
execução, inovação, trazendo ainda a consciência das variáveis existentes 
na abertura da empresa. Entretanto, a criação bem sucedida do plano de 
negócios exige pesquisa profunda, análise do mercado e concorrência, além 
de conhecimento administrativo, financeiro, técnico e legal relacionados ao 
empreendimento.  
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Mapas mentais gerenciais
Sobre a ferramenta:

Ferramenta utilizada para facilitar a assimilação e memorização da mensagem 
através do uso de diagrama com diferentes, conta com o elemento visual para 
ajudar na associação de informações similares ajudando tanto o empreendedor 
como seus colaboradores na fixação de informações.

Objetivos:

Agregar valor na definição e gerenciamento do empreendimento e proporcionar 
uma visão sistêmica e unificada do empreendimento e de possíveis projetos. 

Vantagens e desvantagens:

Úteis no gerenciamento de informações, conhecimento e capital intelectual, na 
compreensão e solução de problemas, para a memorização e aprendizado, para o 
embasamento dos processos de brainstorming, na criação de materiais como livros, 
manuais e palestras, e ainda no gerenciamento estratégico do empreendimento. 
O seu uso ainda garante ao gestor/empreendedor a realização de ajustes ao longo 
de sua execução, entretanto, para o  gerenciamento de riscos, custos e prazos, 
mapas mentais devem ser usados como ferramenta complementar.
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Análise SWOT
Sobre a ferramenta:

Ferramenta considerada uma técnica administrativa, aplicada para alavancar os 
diferenciais competitivos de um empreendimento no mercado que faz parte, 
permitindo ainda a correção de falhas que podem comprometer a empresa. 

Objetivos:

A análise SWOT identifica os pontos fortes e fracos da empresa, permitindo um 
diagnóstico estratégico da empresa e do mercado através de 4 conceitos simples e 
de fácil compreensão:  

As Forças identificam as vantagens em relação à concorrência; 

As Fraquezas apontam as fragilidades ou falhas que possam prejudicar 
o desempenho;

As Oportunidades mostram características internas e externas que 
promovem melhorias; 

As Ameaças são as tendências do mercado que representam riscos, 
como a chegada de um novo concorrente, por exemplo. 

Vantagens e desvantagens:

A ferramenta permite ao empreendedor uma visão mais ampla e profunda do 
mercado, da sua concorrência e até mesmo da própria empresa. Apesar disso 
a ferramenta pode ser mais interessante quando usada em associação a outras 
mais profundas e densas, particularmente nas questões relacionadas a recursos e 
capacidades.
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KPI – Key Performance Indicator
Sobre a ferramenta:

Os indicadores de desempenho de processo, ou KPIs são métricas usadas para 
mensurar os resultados de uma determinada ação ou estratégia em função de 
objetivos predeterminados. 

Objetivos:

Avaliar o sucesso de ações, permitindo ainda correção e melhoria na busca de 
resultados positivos. Ajuda na tomada de decisões, com base na obtenção e análise 
de informações, efeitos de estratégias e comparação, a KPI torna possível medir 
variáveis e os resultados das informações.  Os indicadores de desempenho ajuda 
ainda na identificação dos colaboradores com alto índice e padrões elevados de 
desempenho, viabilizando ações justas de valorização do profissional.

Vantagens e desvantagens:

A ferramenta permite a identificação e o reconhecimento dos erros e necessidades 
de mudanças em setores do empreendimento. A análise decorrente dos dados 
apresentados pela ferramenta entretanto é objetiva, exigindo uma escolha 
cuidadosa dos indicadores a serem avaliados, para que as informações sejam 
precisas e o resultado corresponda a situação real. 
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5W2H
Sobre a ferramenta:

Útil para o planejamento estratégico, tático e operacional nos diferentes setores 
das empresas.

Objetivos:

A ferramenta divide os processos, bem como determina os responsáveis e os prazos, 
ao responder às perguntas: qual a ação necessária; quais as causas dessas ações e 
sua importância?; onde será a sua execução e qual a área de abrangência?; quem 
é o responsável pela execução das metas estabelecidas?; qual o método?; e qual o 
custo para a sua execução? 

Vantagens e desvantagens:

Adaptável à realidade de cada empreendimento, atendendo a distintas 
necessidades, a ferramenta é de fácil utilização, ajudando o empreendedor a 
cumprir as tarefas que devem ser executadas, com conhecimento detalhado de 
cada etapa. Em contrapartida, esse sistema de check-list não facilita a visualização 
das ações necessárias por ordem de prioridades, o que pode gerar conflito no uso 
de recursos, sendo necessário que alguma outra ferramenta de gestão entre em 
cena para ajudar o empreendedor.
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OBZ – Orçamento Base Zero
Sobre a ferramenta:

A metodologia aplicada na elaboração do planejamento orçamentário proposta 
pela OBZ, projeta receitas, despesas e custos sem levar em conta os exercícios 
anteriores. 

Objetivos:

Seja para realizar o primeiro planejamento orçamentário, ou para controlar e 
reduzir os custos do funcionamento de uma empresa, o OBZ se mostra uma opção 
eficaz. Para que a ferramenta funcione de fato então, é necessário determinar um 
limiar, o custo real básico para o funcionamento do empreendimento, permitindo 
a identificação dos custos extras, o que ultrapassa o necessário. Dessa forma o 
Orçamento Base Zero ignora o histórico do empreendimento, passando a avaliar 
os seus custos fixos com base no que foi definido como limiar.

Vantagens e desvantagens:

O Orçamento Base Zero permite um melhor planejamento do direcionamento 
do capital, eliminando desperdícios, estimulando alternativas criativas, tornando 
as decisões embasadas em necessidades reais e melhorando a sinergia entre os 
diversos setores das empresas.

Apesar de todos os benefícios da sua aplicação, a viabilidade e consequente análise 
em empresas de grande porte podem levar a necessidade de uma consultoria externa 
devido ao grande fluxo de informações. O risco de não atingir a meta planejada 
também é alto, pois a ferramenta necessita de valores precisos, que muitas vezes 
fogem do controle do gestor, levando à necessidade de revisões constantes do 
orçamento. 
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4Ps da Inovação
Sobre a ferramenta:

Os 4Ps da Inovação podem ser aplicados nos diversos portes de empreendimentos, 
permitindo uma visualização holística de como a inovação pode ser gerida nas 
organizações de forma competitiva e contínua. 

Objetivos:

O propósito para inovar, ou o primeiro “P” se refere ao objetivo em implementar 
inovações; já o segundo “P” relaciona os processos, ou métodos adotados para 
alcançar o objetivo; as pessoas envolvidas, ou o terceiro “P”, são divididas entre 
Inovadores empreendedores, que estarão envolvidas diretamente na geração 
de ideias e na aplicação das inovações, e inovadores gestores: responsáveis pelo 
gerenciamento de projetos e ações, e também, no envolvimento da equipe. Já o 
último “P” se trata da política adotada pela empresa em busca da inovação. A cultura 
organizacional adotada, as regras e processos que ditam como a empresa funciona.

Vantagens e desvantagens:

Os 4Ps da inovação proporcionam melhorias contínuas e otimização dos resultados, 
entretanto, apesar das escolhas recaírem sobre os ombros do gestor, a aplicação 
dos 4Ps da inovação demandam um alto nível de envolvimento de todos os 
colaboradores. 
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CRM – Customer Relationship Management
Sobre a ferramenta: 

A Gestão de Relacionamento com o Cliente é um conjunto de práticas e estratégias 
voltadas ao gerenciamento e análise das interações com os clientes, antecipando 
as suas necessidades, para assim aumentar a rentabilidade, otimizando as vendas 
e campanhas de captação de clientes. 

Objetivos:

Armazenando informações que traçam o perfil do consumidor, a plataforma reúne 
e cruza dados detalhados que permite a personalização do atendimento, permite a 
identificação de necessidades e torna mais rápido e simples o processo de vendas. 

Vantagens e desvantagens:

A existência de softwares nacionais e internacionais dessa ferramenta que promove 
a economia de tempo, a automação de processos e o aumento do nível de satisfação 
e fidelização dos clientes são alguns dos benefícios. A existência de um custo ainda 
que baixo para a obtenção da licença deste software é a principal desvantagem da 
sua implementação.
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PMBOK
Sobre a ferramenta:

Considerado um divisor de águas no gerenciamento de projetos, o guia do Project 
Management Body of Knowledge, caracteriza-se por uma padronização que 
identifica e define processos, áreas de conhecimento, ferramentas e técnicas. 

Objetivos:

As práticas podem ser aplicadas a diferentes modelos de projetos, em diversos 
nichos, dimensões, e do número de envolvidos, dos prazos e do capital disponível. 

Vantagens e desvantagens:

Dentre os benefícios promovidos pelo PMBOK estão: 

A padronização das atividades;

Melhoria do fluxo de informações;

Redução de abandono e negligência sobre atividades importantes;

Uso de recursos de forma eficiente;

Controle de riscos e do andamento dos projetos.

Entretanto o PMBOK: 

Não prioriza os clientes;

Inibe a existência de uma equipe motivada ao permitir a existência 
de favoritismo nas equipes de trabalho.
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Brainstorming
Sobre a ferramenta:

Também conhecida como tempestade de ideias, essa é uma poderosa ferramenta de 
administração.  Consistindo em uma reunião em busca de abordagens inovadoras, 
pode ajudar o empreendedor a encontrar soluções criativas ou mesmo definir 
estratégias diferenciadas. 

Objetivos:

Explorando as potencialidades de todos os colaboradores envolvidos, o brainstorming 
direciona a criatividade dos participantes a serviços das necessidades da empresa.

Vantagens e desvantagens:

Entre as características positivas do brainstorming estão: 

A grande quantidade de ideias direcionadas à resolução de um 
problema; 

A flexibilidade através da busca por métodos não tradicionais de se 
alcançar o objetivo proposto; 

A liberdade, evidenciada no espaço de exposição de ideias sem 
julgamentos; 

A interatividade, permitindo a combinação e aperfeiçoamento das 
ideias;

A tangibilidade, sendo necessário que as ideias sejam reais e concretas. 

Por se tratar de uma ferramenta 
dinâmica, descontraída, diferindo 
das reuniões tradicionais, o 
brainstorming corre o risco de se 
tornar apenas um tempo perdido 
se não for organizado de forma 
correta, portanto, apesar do 
clima ser descontraído, é preciso 
que o problema levantado 
seja levado a sério. Por fim, a 
necessidade de um moderador 
equilibrado é imperiosa, 
permitindo que a discussão seja 
direcionada de forma fluida, sem 
intimidar os participantes. 
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Benchmarking
Sobre a ferramenta:

A busca por práticas que elevem o desempenho da corporação, o benchmarking é 
um processo de análise das melhores práticas adotadas por diferentes empresas, 
buscando alcançar a eficiência na realização dos processos.

Objetivos:

Essa espécie de feedback sobre o que funciona ou não no mercado, ajuda o 
empreendedor a traçar seus planos por caminhos mais seguros. Para aplicar a 
ferramenta é necessário:

Selecionar até três concorrentes para monitorar;

Definir os indicadores de análise (qualitativos e quantitativos); 

Obtenha as informações para análise; 

Compare e analise os dados coletados; 

Detectar pontos altos e baixos. 

Vantagens e desvantagens:

A ferramenta de monitoramento de mercado, exige capacidade de análise, 
interpretação, avaliação e mensuração dos dados obtidos, de forma a torná-los 
úteis na prática.  Apesar dos benefícios para o crescimento e desenvolvimento, 
como a identificação de novos nichos e tendências, o uso incorreto da ferramenta 
pode levar a repetir os erros da concorrência. 
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Programa 5S
Sobre a ferramenta:

Focado em melhorar a qualidade do ambiente de trabalho e a produtividade, o 
Programa de origem japonesa possui 5 pilares ou sensos fundamentais: utilização, 
organização, limpeza, bem estar e autodisciplina.

Objetivos:

Para aumentar a produtividade e melhorar os resultados, a ferramenta promove 
práticas empresariais sustentáveis, resultando em processos eficientes e controlados, 
colaboradores motivados e serviços/produtos mais competitivos. A implantação do 
5S é feita em quatro etapas:

Divulgação: quando todos os colaboradores são conscientizados da 
importância e benefícios decorrentes  da implantação da ferramenta;

Preparação: quando são definidos os responsáveis pela implantação;

Implantação: considerando o layout, equipamentos, instrumentos, 
documentos e acessórios administrativos, os 5S devem ser postos 
em prática. O primeiro S, Seiri, significa uso. É essencial que todo 
recurso seja catalogado, avaliado, e quando necessário descartado 
ou realocado. O segundo S vem de Seiton, que traduzindo do 
japonês, significa organização. O terceiro S, ou Seiso, significa limpeza, 
exigindo mais que a correção da bagunça, ou que o descarte correto 
de dejetos. Esse senso busca a criação de soluções preventivas. Já 
o quarto S, o Seiketsu, promove a padronização, em especial das 
atividades e responsabilidades, seja de um processo ou setor. Esse 
senso busca ainda garantir que existam condições adequadas para 
que as atividades sejam cumpridas segundo as regras e normas de 
conduta da empresa. O último S, o Shitsuke, significa integridade e 
busca tornar o cumprimento dos sensos anteriores como parte da 
cultura organizacional, se tornando parte do que define a empresa;

Manutenção: A última etapa de implantação está intimamente ligada 
ao último senso, buscando assegurar que todas essas novas exigências 
sejam respeitadas, de forma que a organização, limpeza e ordem 
sejam respeitadas e mantidas com o passar dos dias.

Vantagens e desvantagens:

Ao promover uma mudança cultural profunda essa ferramenta demanda 
treinamento contínuo, e persistência de todos os colaboradores. Entretanto a 
mudança promovida pela ferramenta 5S beneficia não apenas a empresa, mas os 
colaboradores no nível pessoal, provocando mudança no estilo de vida.
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Matriz BCG
Sobre a ferramenta:

Através da análise de desempenho dos produtos/serviços e sua aceitação pelo 
consumidor. A ferramenta cria uma visão sistêmica do que é produzido pelas 
empresas, ajudando na identificação daquilo que potencializa o fluxo de caixa e do 
que demanda esforço, sem apresentar resultados significativos.

Estrelas - produtos de alta participação e alto crescimento de mercado;

Interrogações - produtos de baixa participação e alto crescimento de 
mercado;

Vacas Leiteiras - produtos de alta participação e baixo crescimento de 
mercado;

Abacaxis - produtos de baixa participação e baixo crescimento de 
mercado.

Objetivos:

Dividida em dois blocos, taxa de crescimento do mercado e participação do produto 
no mercado, que quando cruzadas resultam na classificação dos produtos ou 
serviços existentes como:
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Para cada um desses, a ferramenta aponta diferentes medidas e implementações:

Construir: investir nos produtos classificados como pontos de 
interrogação para conquistar mercado;

Manter: as vacas leiteiras geram lucros consistentes, portanto devem ser 
mantidas, uma vez que podem vir a custear todo o empreendimento;.

Colher: vacas leiteiras que estejam em declínio, abacaxis e pontos de 
interrogação instáveis, deverão ser colhidos para ampliar o fluxo de 
caixa a curto prazo, gerando capital para reposição e investimentos 
em produtos de maior fluxo;

Abandonar: abacaxis e pontos de Interrogação onerosos para o 
empreendimento, sendo estes vendidos ou os serviços descontinuados.

Vantagens e desvantagens:

A ferramenta aponta diferentes estratégias para os produtos de acordo com o 
posicionamento deles no mercado, auxiliando o gestor na tomada de decisões 
estratégicas. Alta participação no mercado entretanto é apenas um dos fatores 
de sucesso e o crescimento de mercado não pode ser considerado como único 
indicador de atratividade, mostrando a necessidade de estudos mais profundos. 
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Matriz GUT 
Sobre a ferramenta: 

Sigla para Gravidade, Urgência e Tendência. A matriz GUT é um método de auxílio 
para a resolução de problemas. 

Objetivos:

Ao avaliar os problemas identificados no ambiente organizacional, ela aponta para 
esses três aspectos e o que fazer com eles.

Gravidade: medindo o impacto do problema isoladamente esse 
aspecto mensura os danos causados caso não sejam solucionados. 
Avaliados em índices de 1 a 5, sendo 1 para sem gravidade; 2 pouco 
grave; 3 grave; 4 muito grave e 5 extremamente grave, ele ajuda na 
identificação de prioridades;

Urgência: Avaliado na mesma escala, sendo 1 para ocorrências 
sem urgência e que podem esperar; 2 para pouco urgentes; 3 para 
urgentes de curto prazo; 4 para muito urgente e 5 para ocorrências 
que demandam solução imediata, determinando assim prazos para 
a resolução dos problemas detectados;

Tendência de agravamento da situação: classifica a possibilidade de 
agravamento na ausência de solução em 1 sem possibilidades de 
agravamento; 2 para ocorrências que podem piorar a longo prazo; 3 
para aquelas que podem piorar a médio prazo; 4 podem piorar em 
curto prazo e 5 as que podem se agravar imediatamente.

De fácil aplicação, pode ser criada através de uma tabela simples no excel, 
determinando os aspectos como colunas, e os problemas como linhas, criando 
uma tabela, com o espaço para a atribuição de notas para cada um deles. Após 
essa etapa as notas devem ser multiplicadas, gerando um ranking das ocorrências, 
ajudando no direcionamento de recursos de forma inteligente. 

Vantagens e desvantagens:

Além de útil na avaliação dos problemas da empresa, ajudando na identificação 
de prioridades, a ferramenta pode ser usada paralelamente a outras, podendo 
ser utilizada nos diversos setores do empreendimento, mas além de ser  voltada 
especificamente para a administração de problemas, a ferramenta não permite 
a alteração dos critérios, ou mesmo flexibilidade para alterar o grau de influência 
entre os critérios.
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Diagrama de Ishikawa: Espinha de peixe
Sobre a ferramenta:

Conhecida também como Espinha de peixe ou diagrama de causa e feito, essa 
ferramenta busca detectar possíveis problemas e seus efeitos, para eliminá-los e 
consequentemente evitar a prejuízos. 

Objetivos:

Aplicada com frequência na linha de produção industrial, a ferramenta é adaptável 
para qualquer segmento. Divididas em 6Ms: método, matéria-prima, mão de obra, 
máquina, medida e meio ambiente, cada uma dessas causas de problemas podem 
derivar consequências distintas. Assim, efetuando um levantamento segmentado 
a identificação da causa, torna-se mais viável a correção da falha. 

De fácil implementação, o Diagrama de Ishikawa é uma das ferramentas utilizadas 
na busca pela certificação do ISO, uma vez que favorece a rápida identificação de 
problemas preexistentes, bem como a antecipação de cenários negativos, evitando 
que os problemas cheguem a de fato acontecer, ao analisar diversos fatores 
paralelamente, como: Recursos humanos; Infraestrutura; Tecnologia; Ambiente 
interno; Ambiente externo; e Controles e procedimentos.

Vantagens e desvantagens:

O Diagrama ainda eleva o nível de comprometimento dos participantes do processo 
e também ajuda na organização as ideias geradas em um brainstorming. Todavia, 
a sua aplicação exige uma cultura organizacional favorável ao uso de ferramentas 
que fujam do tradicional, além de profissionais preparados e perceptivos, uma vez 
que não apontam o nível de gravidade dos problemas identificados.
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Ciclo de vida do produto
Sobre a ferramenta:

Útil para a  tomada de decisões para estratégias de Marketing, a ferramenta se 
mostra válida ainda para a identificação do momento em se investir em novas 
tecnologias, novos modelos de serviços ou produtos. 

Objetivos:

Composta das cinco fases: 

Desenvolvimento - Quando o novo produto ou serviço é idealizado, 
nessa etapa o lucro é inexistente, uma vez que não há vendas, apenas 
investimento, nessa fase é necessário criar expectativas no público, 
para gerar um lançamento bem sucedido;

Introdução - Etapa em que o produto criado é lançado no mercado 
e apresentado ao público, nessa fase é comum o prejuízo financeiro, 
para passar dessa fase para a de crescimento com maior velocidade 
é necessário gerar tração, aumentando a sua demanda;

Crescimento - Quando o produto passa a ter aceitação no mercado, 
entretanto a medida que os lucros aumentam, cresce também a 
chance de maior concorrência e necessidade de novos investimento, 
por isso é importante ter um posicionamento bem definido justificando 
a escolha dos consumidores por seu produto/serviço em detrimento 
dos concorrentes;

Maturidade - Quando apesar do volume de vendas expressivos, nota-
se a redução nas taxas de crescimento, apesar dos lucros estáveis 
é necessário medidas preventivas contra a fase de declínio, entre 
elas está a expansão, que pode ser feita através da oferta de novos 
produtos, ou novos modelos de serviços; 

Declínio - Quando as vendas e lucros são reduzidas, por conta de 
novas tecnologias ou inovações que o tornem obsoletos caindo em 
desuso.

Vantagens e desvantagens:

O seu entendimento favorece o prolongamento das melhores fases, permitindo que 
o empreendedor ofereça produtos que o público precisa, e crie novas necessidades. 
De fácil aplicação, baseando-se em dados numéricos sobre a ferramenta de 
ciclo de vida do produto, tem sua aplicação voltada à questões de marketing e 
desenvolvimento de produtos, não atendendo as necessidades do empreendedor 
sobre gerenciamento e pessoal.
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Pesquisa de clima organizacional
Sobre a ferramenta:

Clima Organizacional é a impressão formada coletivamente, pelos clientes internos 
da sua empresa, seja das práticas, das políticas adotadas, da estrutura oferecida, 
ou mesmo dos processos. Uma vez que está intimamente ligado ao crescimento de 
um empreendimento, a pesquisa de clima organizacional busca entender, mapear 
e até mesmo corrigir aspectos que interfiram no nível de envolvimento e satisfação 
dos colaboradores.

Objetivos:

Ajudando na retenção de talentos e aumentando a satisfação da equipe, ao viabilizar 
o desenvolvimento pessoal e coletivo, essa ferramenta demanda cuidados especiais 
em cada um dos seus três métodos de aplicação. 

Questionário: Esse método pode ser aplicado de forma massiva, 
alcançando todos os membros da equipe. Por preservar o anonimato 
do colaborador, permite maior franqueza nas respostas, entretanto 
exige cuidados na elaboração do questionário, de forma que o mesmo 
não se torne cansativo, e ainda permita a identificação de respostas 
incoerentes que possam atrapalhar no resultado da pesquisa;

Entrevista: Além de quebrar o anonimato do colaborador, a entrevista 
exige um profissional habilitado para fazer as análises das respostas 
verbais e não verbais do entrevistado, que se mostra como maior 
vantagem desse modelo, que apesar de demorado, obtém informações 
mais profundas sobre o clima organizacional;

Painel de debates: O mais acessível dos métodos, permite debates 
entre os participantes, que pode reduzir a taxa de participação 
entre os colaboradores pela ausência do anonimato. Além de exigir 
um espaço físico apropriado para receber todos os colaboradores 
de forma confortável, necessita da capacidade de afastamento do 
mediador, seja ele o gestor ou não, de forma a tornar o ambiente 
seguro e saudável para as discussões que surgirão.  

Vantagens e desvantagens:

A análise de resultados da pesquisa de clima organizacional permite identificar 
oportunidades, antever e evitar crises, além de possibilitar o investimento em 
treinamentos e outras  melhorias. Como desvantagem está a delicadeza do processo, 
uma vez que os funcionários podem se sentir pressionados a participar do processo, 
principalmente nos modelos que não preservam o seu anonimato. 

 



PRODUTOS

ME
RC

AD
OS

Existentes

Penetração de 
Mercado

Desenvolvimento 
de Produtos

Desenvolvimento 
de Mercado

Diversificação

Ex
ist

en
tes

Novos

No
vos

30

CONHEÇA AS PRINCIPAIS 
FERRAMENTAS DE GESTÃO

Matriz de Ansoff
Sobre a ferramenta:

Conhecida também como Matriz Produto/Mercado, é essa ferramenta ajuda a 
identificar oportunidades de crescimento dentro de uma organização.

Objetivos:

Aplicada para analisar e planejar estratégias de crescimento empresarial. Para isso, 
a Matriz de Ansoff avalia a convergência entre mercado e produtos, que resulta em 
quatro diferentes oportunidades de crescimento:

Produto Existente + Mercado Existente = Penetração de Mercado.

Produto Novo + Mercado Existente = Desenvolvimento de Produto.

Produto Existente + Mercado Novo = Desenvolvimento de Mercado.

Produto Novo + Mercado Novo = Diversificação.

Vantagens e desvantagens:

Estratégia útil tanto para empresas que ocupam pouco espaço no mercado como 
para aquelas que se encontram em crescimento acelerado, a Matriz de Ansoff 
fornece informações e direcionamento para atrair novos consumidores, fidelizar 
e ainda ajudar a aumentar o ticket médio dos consumidores, quando através da 
avaliação produto/mercado é possível desenvolver estratégias que potencializem a 
competitividade do empreendimento.

Aqui, o cuidado deve-se ao fato de que tal ferramenta não oferece informações 
sobre riscos de forma detalhada, sendo necessária a aplicação associada a outra 
ferramenta. 
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As 5 forças competitivas de Porter
Sobre a ferramenta:

Desenvolvida para analisar a concorrência, as 5 forças de Porter avaliam de forma 
detalhada cinco forças competitivas, a fim de criar uma estratégia empresarial que 
posicione o empreendedor à frente dos seus concorrentes. 

Objetivos:

Com base nas 5 forças é possível definir como posicionar a empresa no mercado 
através da análise de fatores internos e externos. Elas aparecem em forma de 
perguntas. São elas: 

Como é a rivalidade entre os concorrentes?

Quais são os produtos e serviços substitutos?

Qual é o poder de barganha dos fornecedores?

Como evitar/atrapalhar a entrada de novos concorrentes?

Qual é o poder de barganha dos clientes? 

Vantagens e desvantagens: 

Para a aplicação bem sucedida dessa ferramenta, o empreendedor deve ser dotado 
de capacidade analítica e profundo conhecimento do mercado em que está inserido, 
identificando o espaço no cenário competitivo que será ocupado pela empresa e 
qual o fator de diferenciação entre os concorrentes. A necessidade de atualização 
diária pode tornar a sua aplicação cansativa, mas dada à importância da avaliação 
dos produtos substitutos para a aplicação eficaz da ferramenta, o estudo diário do 
mercado deve ser prioridade. 
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Princípio de Pareto 80/20
Sobre a ferramenta:

Apresentada através de um gráfico composto de barras ordenadas, o diagrama 
de Pareto ajuda na identificação dos problemas que causam maiores prejuízos, ao 
permitir a visualização dos itens e de sua constância de ocorrência.

Objetivos:

Através do gráfico criado com base na ferramenta, é possível determinar quais 
são os problemas que causam os “80% de prejuízos” determinando a ordem de 
prioridade e necessidade de solução. 

Vantagens e desvantagens: 

A implementação complexa e a necessidade de profundo conhecimento para a 
definição das causas que precisam ser tratadas como prioridades são os fatores de 
maior desvantagem desta ferramenta. Associado a isso, a tendência humana de que 
os demais problemas detectados, aqueles que causam 20% dos danos e perdas, 
possam ser deixados de lado, apontam para a necessidade de uma ferramenta 
complementar associada ao Princípio de Pareto.  Apesar disso o Princípio de Pareto 
ajuda a direcionar os esforços para ações que apresentarão maiores resultados, 
buscando melhores soluções, podendo ser aplicado também como parte de um 
processo de melhoria contínua na empresa.   
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CONCLUSÃO
Uma vez conhecidas as ferramentas de gestão, cabe ao empreendedor analisar 
qual delas - ou qual combinação delas - se aplica melhor ao contexto - e momento 
- da sua empresa. Enquanto algumas ganham destaque pelo apoio aos processos 
de qualidade, outras fazem mais sentido se aplicadas ao gerenciamento do projeto 
como um todo.

Somente conhecendo os requisitos mínimos da empresa, do projeto e seus objetivos 
o gestor conseguirá escolher uma ferramenta que seja realmente capaz de orientar 
um trabalho de ponta em todos os momentos do dia a dia da companhia. A partir 
disso será possível, para o negócio, atingir resultados melhores, mais assertivos e 
com mais agilidade.



Quer saber mais? 
Acesse o site do Sebrae e conheça outros conteúdos.

http://www.ba.sebrae.com.br
http://www.ba.sebrae.com.br
http://www.ba.sebrae.com.br

