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Método GUT 

  

A priorização de ações é uma das necessidades básicas em qualquer 
atividade, independentemente de sua natureza (técnica, administrativa, 
social, política, etc). Como se diz, “bem administrar é priorizar com 
inteligência”. 

  

As ações consomem mais ou menos recursos, mas sempre os consomem. 
Por outro lado, recursos são sempre escassos ou limitados. Saber 
priorizar é uma das bases da gerência eficaz. 
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Quando os dados são quantificáveis, o método de priorização mais 
indicado é o Método de Pareto. Todavia, nem sempre é possível coletar 
dados objetivamente quantificáveis. Quando isso acontece, o Método de 
Pareto não pode ser aplicado diretamente. 

  

Quando não temos dados quantificáveis – o método GUT pode ser uma 
boa ferramenta para auxiliar a priorização de ações. 
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GUT é a abreviatura das palavras-chave do método, com o seguinte 
significado: 

  

G (Gravidade): refere-se ao custo, o quanto se perderia (em dinheiro ou 
outra base quantitativa) pelo fato de não se tomar uma ação para solucionar 
um problema. 

U (Urgência): refere-se ao prazo em que é necessário agir para evitar o dano. 

T (Tendência): refere-se à tendência ou à propensão que o problema poderá 
assumir, no futuro breve, se a ação não for tomada. As grandes tendências 
possíveis podem ser: estabilidade, agravamento ou atenuação dos efeitos do 
problema, supondo que nada seja feito. 
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Exemplos:  

 

 Agravar-se: paciente com infecção. 

 Manter-se estável: lâmpada de um painel de carro queimada. 

 Atenuar-se: questões de natureza emocional, que tendem a se 
arrefecer com o tempo. 
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A filosofia do GUT é atribuir valores numéricos (pesos) de 1 a 5 para as 
variáveis “G”, “U” e “T”, aplicadas a cada uma das ações listadas. 

  

O método GUT deve ser desenvolvido em grupo, sendo os pesos atribuídos 
por consenso. Consenso é a concordância obtida através de argumentação 
lógica. 

  

Uma vez obtidas as notas, as ações são organizadas em ordem decrescente 
do grau final resultante (produto “G x U x T”). Se duas ou mais ações 
receberem o mesmo grau, o desempate pode ser feito pela consideração 
relativa de um novo GUT, agora apenas com as ações empatadas. 
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Para muitos, o fato de simplesmente atribuir notas para os problemas pode 
parecer algo um pouco subjetivo, baseado apenas no “achismo”. Por este 
motivo, recomenda-se que, no momento de atribuir as notas, você pense 
nos fatores da seguinte maneira: 

 

 

 

 

 

 

    

http://www.sobreadministracao.com/wp-content/uploads/2011/11/Matriz-GUT.jpg


 
Ferramentas da Qualidade 

Exemplo: Priorização dos itens de manutenção de um automóvel: 

 

 

 

 

 

    

Descrição do fator G U T G x U x T Priorização 

Pneu careca 5 5 5 125 1º 

Para-lama amassado 2 2 2 8 6º 

Luz de freio não acende* 4 4 2 32 4º 

Vazamento no freio 4 4 4 64 2º 

Estofamento rasgado 2 1 1 2 7º 

Luz do painel queimada* 4 3 1 12 5º 

Retomada do motor engasgada 4 3 3 36 3º 


