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O 5W2H é uma ferramenta de gestão simples e 

prática que pode ser aplicada em inúmeras 

situações no seu estabelecimento. Sendo o seu 

principal objetivo auxiliar no planejamento de 

ações, esclarecer questionamento, sanar dúvidas 

sobre possíveis problemas e tomar decisões.  

A ferramenta é composta por sete perguntas 

específicas e que possui as iniciais de suas 

palavras-chave, em inglês. As perguntas que 

compõe o 5W2H são: 

 

Com as respostas para estas sete perguntas em 

mãos, você terá um mapa de atividades que irá 

ajudar a tirar o projeto do papel de forma clara e 

efetiva. Irá auxiliar na execução e no controle das 

tarefas da sua empresa gerando economia de 

tempo e de recursos.  

Utilize esta ferramenta para aumentar a 

produtividade da sua empresa, criar um novo 

produto no mercado, aumentar o número de 

clientes no seu estabelecimento e para gerar 

soluções no seu negócio. 

Crie um diferencial estratégico para sua empresa, 

gere economia e organize uma cultura 

organizacional em todos os processos. 

Treine sua equipe, planeje os próximos passos, 

monitore as atividades e não se esqueça de 

estabelecer quais são as verdadeiras causas do 

problema a ser resolvido ou da meta a ser 

alcançada e por fim, venda um serviço de 

qualidade.  

 

 

“O talento vence jogos, mas só o trabalho em 

equipe ganha campeonatos.” 

 

 

Lembrem-se: Envolva todos os colaboradores 

nesta metodologia e eles saberão exatamente o 

que fazer, quando, onde, de que forma, etc. 

 

 REFERÊNCIA 

 

Treasy – O que é 5W2H: reduza incertezas, 

ganhe produtividade e aprenda como fazer um 

plano de ação.  Disponível em: 

encurtador.com.br/chmRV  

 Endeavor - 5W2H: é hora de tirar as dúvidas e 

Colocar a produtividade no seu dia a dia. 

Disponível em: encurtador.com.br/eitvR 

 Klickpages - 5W2H: o que significa, para que 

serve, como fazer e exemplos. Disponível em: 

encurtador.com.br/kmpEU 
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