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A Ferramenta 5W-2H 

  

O conhecido escritor inglês Rudyard Kippling, no seu livro “The Elephant’s 
Child” (1902), formulou o primeiro texto sobre a ferramenta hoje 
conhecida como 5W-1H, excelente e simples para esquematizar o 
planejamento primário de ações. 5W-1H são as letras iniciais das palavras 
inglesas definidoras dos requisitos de planejamento para a realização de 
uma atividade ou ação qualquer (“What = o que”; “Who = quem”, 
“Where = onde”; “When = quando”; “Why = por que” e “How = como), 
levando em conta os fatores essenciais de análise. 
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Com a popularização de uso do 5W-1H, a ferramenta foi ampliada para 
considerar um requisito de custo, tornando-se 5W-2H. O fator incluído – 
quanto custa – é indispensável para o planejamento de atividades que 
tenham implicações de custo ou orçamento.  

  

O quadro a seguir detalha o significado de 5W-2H 
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Inglês Português Finalidade 

What O que Especificar o que será feito. 

Who Quem Especificar o responsável para executar ou coordenar 

a ação. 

Where Onde Especificar o local onde será executada a ação ou a 

sua abrangência. 

When Quando Especificar o prazo para executar a ação 

Why Por que Explicar a razão pela qual a ação deve ser feita. 

How Como Especificar a forma pela qual (método) a ação deverá 

ser feita. 

How much Quanto custa Prover informações sobre o custo (orçamento) 

necessário para executar a ação. 
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Essas ferramentas (5W-1H e 5W-2H) permitem estabelecer tarefas e 
responsabilidades específicas para os eventos planejados, evitando que 
as reuniões fiquem apenas no campo das ideias e das intenções, como é 
frequente quando não há eficácia de condução. 

  

O uso dessas ferramentas na análise e na melhoria de processos, bem 
como na gestão em geral, é extremamente útil e recomendado. 
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Brainstorming 

  

Brainstorming é uma palavra da língua inglesa que pode ser traduzido 
como “Tempestade Cerebral”, lembrando grande esforço mental coletivo.  

  

O Brainstorming é uma técnica de criatividade em grupo, na qual se 
busca a geração de ideias que, isoladamente ou associadas, estimulem 
novas ideias e subsídios direcionados à solução de um problema. O 
Brainstorming requer condução competente para gerar bons resultados, 
uma vez que é essencialmente um processo de forte conteúdo reflexivo e 
emocional. 
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Para organizar e registrar as ideias, o Brainstorming pode e deve ser 
documentado mediante algumas das ferramentas de relacionamento 
(Ishikawa, ) ou de priorização (GUT ou Pareto). 

  

  

Dentre as várias técnicas derivados da ideia inicial de Alex F. Osborn – 
que formalizou o Brainstorming -, três são citadas: 
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1- Brainstorming Aberto: consiste na reunião de um grupo (como 
sugestão de 2 a 8 pessoas), liderado por um dos participantes 
(facilitador), que terá a tarefa de conectar os membros do grupo. Nesse 
caso, conectar quer dizer obter a participação voluntária e ampla de 
todos os membros do grupo e organizar as ideias, de forma que haja, ao 
final do exercício, um resultado positivo e sinérgico. Nesse tipo de sessão 
aberta, apenas o líder documenta o processo, utilizando datashow, 
quadro-negro, quadro magnético ou flipchart. 
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2- Brainwriting (Criatividade Reflexiva): consiste na reunião de grupos de 
pessoas, na qual as ideias serão escritas em folhas de papel, sem 
qualquer comentário oral. As folhas são passadas em rodízio de cada 
participante para o vizinho (à esquerda ou direita), sempre no mesmo 
sentido e no mesmo instante em cada rodízio, até que a folha original de 
cada um retorne à sua mão. 
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Em cada um dos rodízios, cada participante lê as ideias escritas nas folhas 
que recebe e tenta, mediante a interação de suas ideias com as dos 
outros, encontrar mais alternativas para a solução do problema proposto.  

  

Após o término dos rodízios, o processo de filtragem e organização das 
ideias, executado pelo líder do grupo, é similar ao descrito no 
Brainstorming Aberto. 
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3- Brainstorming com Recuperação: a sessão é interrompida quando o 
grupo manifesta cansaço. A sessão é retomada algum tempo depois, 
após o amadurecimento das ideias da primeira sessão. 

  

O Brainstorming Aberto é mais rico em interações, mais rápido e mais 
animado, mas pode ser muito tumultuado se não houver uma boa 
condução. Em contrapartida, o Brainwriting é mais cansativo, frio e lento. 
Tem, porém, mais facilidade de organização e profundidade de 
elaboração. 
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Tipo de Brainstorming Vantagem Desvantagem 

Aberto Riqueza de Interações Desorganização 

Brainwriting Organização Lentidão/Fadiga 

Com Recuperação Aprofundamento Perda de “pegada” 

(punch) 


