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As 10 
Ferramentas

• Diagrama de Ishikawa
• Análise de SWOT
• Gráfico de Gantt
• Matriz GUT
• Matriz Eisenhower
• Diagrama de Pareto
• Matriz BCG 
• 5 Forças de Porter
• Análise PESTEL
• Brainstorming



Gestão e Pandemia
Etapas das 
Empresas e 
MUDANÇAS ÁGEIS 
necessárias …

Fonte: Mackinsey Company
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Reforma



GESTÃO ÁGIL
Passado
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Triquetra



Agrupamento das 
Ferramentas



Diagnóstico
• Análise de SWOT
• 5 Forças de Porter
• Análise PESTEL
• Matriz BCG Problemas e Priorização

• Diagrama de Ishikawa
• Matriz GUT

• Matriz Eisenhower
• Diagrama de Pareto

Implementar Projetos
• Gráfico de Gantt
• Brainstorming



Diagnóstico
•Análise de SWOT
•5 Forças de Porter
•Análise PESTEL
•Matriz BCG



Análise de SWOT



A Análise
SWOT (FOFA)



SWOT e 
FOFA



FUNÇÃO DA 
SWOT

• Permitir a escolha de uma estratégia
adequada - para o alcance dos 
objetivos - a partir de uma avaliação
crítica dos ambientes interno e externo
da empresa.



Como 
montar a 

SWOT (FOFA)

• Forças e Fraquezas - Ambiente
Interno da empresa - controláveis

•Oportunidades e Ameaças -
Ambiente Externo e aos Públicos da 
empresa – não controláveis.



PONTOS FORTES E 
FRACOS

(ambiente interno)
Análise das 

deficiências e 
qualidades da 

empresa

Para avaliar as forças e as fraquezas, 
deve-se considerar cada função
empresarial:

• Recursos humanos
• Finanças
•Marketing
• Produção/Operação
• Tecnologia da informação
• Pesquisa e desenvolvimento, etc..



OPORTUNIDADES E 
AMEAÇAS 

(ambiente externo)
Análise de oportunidade 
de produtos e mercados 
disponíveis à empresa e 

ameaças à sua 
competitividade

Ameaças
• Evolução do ambiente
• Direcionamento e intensidade das 

mudanças
• Resistências as inovações

Oportunidades
• Legislação
• Mercado
• Tecnologia



Evite

Use Elimine

Aproveite



Questionamentos
com a SWOT



ANÁLISE DE 
SWOT 

(QUANTITATIVA)
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Pontos Fortes e Pontos Fracos
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ANÁLISE DE SWOT (QUANTITATIVA) - CORRELAÇÕES

0 – Não há correlação
1 – correlação fraca
3 – correlação média
9 – correlação forte



ANÁLISE DE SWOT (QUANTITATIVA) - CORRELAÇÕES E AÇÕES PRIORITÁRIAS



SWOT 
CRUZADA

• Estratégias Ofensivas: Pontos fortes x 
Oportunidades (avançar)
• Estratégias de Confronto: Pontos
fortes x Ameaças (preparar)
• Estratégias de Reforço: Pontos fracos
x Oportunidades (aproveitar)
• Estratégias Defensivas: Pontos fracos
x Ameaças (atenção) 

A partir da análise de SWOT é possível definir 4 tipos de
Estratégias:



5 Forças Competitivas
de Porter



Concorrentes

Rivalidade
Entre empresas

existentes

Entrantes
Potenciais

Ameaça de novos 
entrantes

Forne-
cedores

Poder de negociação 
dos fornecedores

Substi-
tutos

Ameaça de serviços ou
produtos substitutos

Compra-
dores

Poder de negociação
dos compradores







Análise PESTEL



Fatores Explicação e exemplos

Políticos São os fatores relacionados com a política. A corrupção endêmica que existe no Brasil é um 
exemplo de fator político que cria dificuldades para as empresas e para a sociedade como um todo.

Econômicos São os fatores relacionados com a conjuntura econômica de um país, como por exemplo, a taxa de 
juros vigente, nível da dívida externa de um país, nível de empresa e a taxa cambial.

Sociais
São os fatores sociais, como por exemplo, composição da pirâmide etária da população, nível 
educacional, cultura e crenças de um povo. O Brasil, por exemplo, está passando por um processo 
de envelhecimento da sociedade. Isso trará forte impacto num futuro relativamente próximo.

Tecnológicos
Fatores de inovação que influenciam o modo como a economia funciona e que podem mudar de 
forma radical o ambiente no qual as empresas operam. O Uber é um exemplo de inovação que 
causou uma forte mudança para empresas de taxi, cooperativas de taxistas e taxistas individuais.

Ecológicos
Fatores ecológicos estão, por óbvio, relacionados com o meio ambiente. A China, por exemplo, tem 
um sério problema de poluição que afeta a sociedade e as empresas. Como resultado, o governo 
chinês está incentivando o desenvolvimento de uma indústria mais verde.

Legais

Fatores legais são aqueles que tem a ver com a legislação vigente. Um exemplo bastante atual é a 
crescente extraterritorialidade das leis contra corrupção nos países desenvolvidos. Crimes 
cometidos em um país podem levar uma pessoa a ser detida em outro país. Um exemplo brasileiro 
é o conhecido ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol José Maria Marin.





Matriz BCG 



Matriz BCG

• É Análise gráfica desenvolvida por Bruce 
Henderson para a empresa de consultoria 
empresarial americana Boston Consulting 
Group em 1970;

• Seu objetivo é suportar a análise de 
portfólio de produtos ou de unidades de 
negócio baseado no conceito de ciclo de 
vida do produto. 

• Ela é utilizada para alocar recursos em
atividades de gestão de marcas e produtos
(marketing), planejamento estratégico e 
análise de portfólio. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Consultoria_empresarial
https://pt.wikipedia.org/wiki/EUA
https://pt.wikipedia.org/wiki/Boston_Consulting_Group
https://pt.wikipedia.org/wiki/Planejamento_estrat%C3%A9gico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_vida_do_produto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Produto_(marketing)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marketing
https://pt.wikipedia.org/wiki/Planejamento_estrat%C3%A9gico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Teoria_do_portf%C3%B3lio


Ciclo de vida 
do produto

Lançamento Crescimento Maturidade Declínio
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MATRIZ BCG



MATRIZ BCG

• Classificando seus produtos

• Estrelas: Produtos que ficam no quadrante superior 
esquerdo, com alta participação em um mercado de 
rápido crescimento, o que significa ter que gastar muito
para se defender dos concorrentes.
• Pontos de interrogação: Produtos que se encontram no 
quadrante superior direito e que ainda tem baixa
participação, mas estão em um mercado em rápido
crescimento. Aí está a dúvida: valerá investir muito
dinheiro para crescer sua participação?
• Vacas leiteiras: Ficam no canto inferior esquerdo da 
matriz BCG. São a evolução da Estrela quando o 
crescimento de mercado começa a cair. Portanto, os
altos investimentos já foram feitos e está na hora de 
aproveitar o caixa que geram enquanto isso durar. Ficar
atento para o momento de abandonar.
• Abacaxis ou cachorrinhos: Quadrante inferior direito. 
Geralmente são o fim do ciclo de vida de um produto, 
com baixa participação e crescimento.
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Problemas e 
Priorização

•Diagrama de Ishikawa
•Matriz GUT
•Matriz Eisenhower 

•Diagrama de Pareto



Diagrama de Ishikawa



Diagrama de Ishikawa
Diagrama Espinha de Peixe
Diagrama de Causa e Efeito

Diagrama 6M



Diagrama de 
Ishikawa

• A ferramenta diagrama de Ishikawa 
foi criada com intuito de analisar as 
causas primárias/raiz de um 
determinado problema através do 
método 6M’s ou suas variantes;
• A partir dessas causas, 
apresentam-se as secundárias
tornando possível, com esta
ferramenta, avaliar os efeitos dos 
problemas e concluir quais são os
motivos que originam o problema
conhecido e, assim, elaborar meios
para agir efetivamente sobre eles. 
Criado por Kaoru Ishikawa (1943).

(Orlando, 2019)



Diagrama de 
Ishikawa

• O formato da ferramenta lembra uma espinha de peixe, onde a cabeça do peixe representa o 
problema, esse chamaremos de efeito conhecido. As espinhas dorsais representam as causas
primárias. As causas primárias são provenientes de algum modelo utilizado. 

• O método tem forte apelo visual agilizando assim a tomada de decisão por parte dos responsáveis pelo 
processo.

6Ms



Variações do Diagrama Ishikawa
(Categorias)

Fonte: Aprendendo Gestão (2020)



Exemplo do 
Diagrama de 
Ishikawa

Fonte: Aprendendo Gestão (2020)



Matriz GUT



Matriz GUT

• Técnica desenvolvida por Kepner e Tregoe; 
• Tem como finalidade orientar decisões, principalmente para 

priorização de problemas;
• Os elementos básicos são: Gravidade, Urgência e Tendência



Matriz GUT



Matriz GUT -
SCORE

Fonte: Brasão (2016)



Matriz GUT - Exemplo
Fonte: Molinar (2019)



Exemplo de Dashboard

Fonte: LUZ | Planilhas Empresariais



Matriz Eisenhower 



Matriz de Eisenhower

• A Matriz leva o nome de Dwight D. 
Eisenhower, 34° presidente dos Estados
Unidos, conhecido por ser uma das pessoas
produtivas da história.

• A matriz garante sucesso tanto em
atividades desenvolvidas em empresas, como
na vida pessoal.

• As atividades são dispostas em um gráfico, 
cuja, a linha vertical representa o grau de 
importância e a horizontal o grau de urgência.

• Desenvolvida para priorizar tarefas
“O que é importante raramente é urgente e o 
que é urgente raramente é importante”.

Eisenhower



Matriz de Eisenhower

+

-
- +



Matriz de Eisenhower
Tarefa Importância

(1 menor 
importância

5 maior 
importância)

Urgência
(1 menor 
urgência
5 maior 

urgência)

Tarefa Alfa 5 1

Tarefa Beta 5 4

Tarefa Gama 2 5

Tarefa Delta 1 2

1 2 3 4 5
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Diagrama de Pareto



Diagrama de 
Pareto

Fonte: (Orlando, 2019)

- O diagrama de Pareto tem a finalidade de 
demonstrar como priorizar um conjunto de 
problemas levando em conta um estudo 
realizado pelo economista e sociólogo 
italiano Vilfredo Pareto. 
- Descobriu um padrão que normalmente se 
repetia. Esse ficou conhecido como 
“princípio de Pareto” ou “regra 80/20”.
- O Diagrama de Pareto é um gráfico 
utilizado para identificar quais são os fatores 
mais significativos, indicando os itens que 
devem ser priorizados e, assim, auxiliando 
na tomada de decisão.



Diagrama de 
Pareto 

(passo a 
passo)

1. Determinar os fatores que serão comparados e coletar os
dados necessários;

2. Determinar a medida de comparação (frequência, tempo, 
custo) e o total de ocorrências no período analisado para cada
um dos fatores;

3. Somar as ocorrências, para determinar o valor total;
4. Calcular o percentual de cada ocorrência, de acordo com o 

valor total;
5. Calcular o percentual acumulado das ocorrências (Frequência

Acumulada), chegando a 100%;
6. Listar os fatores, do mais frequentes para o menos

frequentes, e colocá-los no eixo horizontal do gráfico;
7. Desenhar as colunas com as quantidades de ocorrências

coletadas;
8. traçar uma linha que represente o percentual acumulado

iniciando sempre na primeira coluna à esquerda;
9. Analisar o diagrama, identificando quais fatores são mais

recorrentes e quais devem ser priorizados.
Fonte: Ferramentasdaqualidade.org



Diagrama de 
Pareto

Defeito/Problema Quantidade % % Acumulado

Ranhura 151 30% 30%

Rebarba 133 26% 56%

Desgaste 116 23% 79%

Fissura 46 9% 88%

Quebra 24 5% 93%

Tonalidade 15 3% 96%

Espessura 12 2% 98%

Outros 8 2% 100%

Total 505



Diagrama de 
Pareto
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Imprementação
de Projetos

•Gráfico de Gantt
•Brainstorming



Gráfico de Gantt 



Gráfico de Gantt 

• Desenvolvido em 1917 pelo engenheiro social Henry Gantt;

• É utilizado como uma ferramenta de controle de produção;

• Nele podem ser visualizadas as tarefas de cada membro de uma 
equipe, bem como o tempo utilizado para cumpri-la. 

• Pode-se analisar o empenho de cada membro no grupo. 









Brainstorming



• Brainstorming ou tempestade de 
ideias é uma ferramenta 
utilizada pra encontrar soluções
de problemas de forma 
dinâmica, coletiva e criativa. 

• Auxilia a geração de ideias de 
forma simples, espontânea e 
despretensiosa. Utilize esse
método para fomentar a 
participação de toda a equipe, 
tendo em vistas, encontrar
soluções através de um esforço
de pensar, livremente, o 
problema em grupo, pois, como
diz o velho ditado

Fonte: Orlando (2019)

“duas cabeças pensam mais do que uma”. 



Brainstorming
• Defina o problema que merece ser discutido;
• Forme a equipe (Não há um limite de tamanho, 

mas busque diversificar os participantes);
• Indique um facilitador, ou seja, alguém que 

conduzirá a reunião encorajando à participação
de todos; 

• O facilitador deve deixar claro que a reunião é
algo totalmente livre e toda e qualquer opinião;

• Convoque o grupo para sugerir aquilo que 
achar mais pertinente, com base na percepção
individual de cada um. Anote toda e qualquer
sugestão em um quadro sem excluir nenhuma.

• O grupo escolherá as ideias mais importantes
para serem implementadas.

• Sugestão: Execute pelo menos 3 rodadas de 
análise

Fonte: Orlando (2019)

Rodada 1 Rodada 2 Rodada 3



Cláudio Mendonça
cmarcio@gmail.com


