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RESUMO 
 
 

As Ferramentas da Qualidade são técnicas que utilizamos com a finalidade de mensurar, 
definir, analisar e propor soluções para os problemas que interferem no bom desempenho dos 
processos de trabalho. A Matriz de Prioridade GUT permitir o controle do processo ou melhoria 
na tomada de decisão com base em dados, certificando de que a decisão é a mais indicada. A 
Matriz de Prioridade GUT tem como objetivo o intuito de priorizar os problemas e 
consequentemente solucionar levando em conta seu nome que se deve à abreviação das 
palavras Gravidade, Urgência e Tendência. A técnica GUT foi desenvolvida por Kepner e 
Tregoe, especialistas na resolução de questões organizacionais e tinha como finalidade 
orientar decisões mais complexas, ou seja, decisões que envolvem muitas questões. A 
metodologia utilizada na montagem da matriz é muito simples, cada um destes elementos deve 
ser avaliado no momento de utilizar a ferramenta. Gravidade: qual o impacto que este problema 
irá gerar para as pessoas, processos da empresa, resultados a curto e longo prazo; Urgência: 
qual o tempo que você precisa resolver este problema e o tempo que você tem para resolvê-lo; 
Tendência: como este problema pode aumentar quais suas chances de crescer muito ou pouco 
e será que ele pode acabar por si só. Estas avaliações são importantíssimas para o bom uso 
da Matriz de Prioridade GUT e devem ser avaliadas com muita cautela e riqueza de detalhes, 
pois cada uma destas respostas interfere diretamente nos resultados desta ferramenta. Após 
entender todos os aspectos analisados na Matriz de Prioridade GUT. O procedimento seguinte 
será necessário fazer a mensuração dos problemas a fim de definir quais deles serão 
prioritários, pois é preciso atribuir uma nota de 1 a 5 para cada uma dessas dimensões da 
Matriz. As notas de 1 a 5 devem ser proporcionais aos problemas como: 5 - Extremamente 
grave urgente, tendência de piorar se não houver atitudes necessárias; 4 - Muito grave, possui 
certa urgência e deve priorizar em curto prazo; 3 - Grave, deve ser feito o mais cedo possível, 
vai piorar em médio prazo; 2 - Pouco grave, pode esperar um pouco para ser resolvido, vai 
piorar depois de um longo tempo; 1 - Não é grave, não possui pressa de ser solucionado, não 
vai piorar e em alguns casos melhora sozinho. O estudo realizado em uma empresa de 
Autopeças mostra a praticidade na utilização da Matriz de Prioridade GUT que está ligada em 
sua análise nos ambientes interno e externo da empresa, onde ao analisar a prioridade na 
resolução de um problema, que pode estar dentro ou fora da empresa. Os resultados 
encontrados que a aplicação da ferramenta é muito importante no auxilio na gestão de 
identificação de problemas ou causa que apresenta maior prioridade e se mostra bastante 
eficaz no resultado. Podemos concluir que a aplicação das Ferramentas da Qualidade, que 
podem ser usados por todos os níveis organizacionais e operacionais da empresa, 
evidenciando a utilização da Matriz de Prioridade GUT que auxilia o gestor na tomada de 
decisão ao avaliar de forma quantitativa os problemas da empresa, tornando possível priorizar 
as ações corretivas e preventivas para conclusão total ou parcial do problema. 


