
Value Creation Wheel



O que é a VCW? Para que serve?

Value Creation Wheel é uma ferramenta inovadora de gestão criada pelo Professor Luís Filipe Lages
que tem como objetivo ajudar os gestores ou empreendedores a tomar decisões. Value Creation
Wheel é uma metodologia que tem a ambição de identificar, analisar e solucionar problemas através
de 'brainstorming' no processo de criação de valor. Qualquer que seja o problema que tenhamos no dia-
a-dia há sempre muitas opções para o poder resolver.
Esta ferramenta é alimentada por soluções que provêm de todas as pessoas que interagem, por
exemplo, com a empresa.
Esta metodologia tem duas componentes, que dão pelo nome de DIANA e TIAGO, a primeira que
representa o enquadramento científico e geral, enquanto a segunda traduz os passos de implementação
customizada a realidades concretas.

Value Creation Wheeel (VCW)



Componentes da VCW



Metodologia VCW - TIAGO



1.ª Fase: Tap

Esta é a fase em que se irá definir o 
problema ou desafio.

Na primeira fase (Tap) é necessário definir o espaço e esclarecer o problema / desafio no
contexto específico de análise.



2.ª Fase: Induce

Fase 2A: Esta é a fase da geração de 
ideias. O objetivo é obter o maior 
número possível de soluções para 
resolver o problema. 

Como?

Brainstorming Competições

Bancos de 
Ideias

...

Quem?*

Parceiros 
Internos

Funcionários

Parceiros 
externos

Organizações 
que interagem 
com a empresa

*Nota: Qualquer pessoa
pode dar ideias para
soluções. No entanto, se
possível, as pessoas que
elaboram as soluções
devem ser diferentes das
que concebem os filtros.



2.ª Fase: Induce

Fase 2B:  Esta é a fase da geração de 
critérios ou filtros*. O objetivo é 
obter o maior número possível de 
critérios. 

O que é um filtro?

Entende-se por filtro algo que seleciona o que
passa por ele, deixando passar apenas o que não é
filtrado. Na prática os filtros são os critérios de
aceitação ou rejeição de uma ideia, ou seja, os
motivos pelo qual uma solução pode ou não ser
adequada para implementação futura.

*Nota: Qualquer pessoa
pode dar ideias para
critérios. Se possível, as
pessoas que elaboram os
filtros devem ser
diferentes das que
concebem as soluções.

Como? Brainstorming

Através do brainstorming é que se irá decidir
quais são os critérios que se vão utilizar para
escolher as melhores e as piores ideias ou as
ideias que se devem manter e as ideias que se
devem excluir. Não há bons nem maus critérios.



3.ª Fase: Analyse

Fase 3: Esta é a fase em que a direção 
vai analisar tudo o que vem de trás, 
ideias e filtros.

Como?

Metodologia 
POKER

Na terceira fase (Analisar), envolvem-se os principais
decisores que:
-identificam o potencial de cada solução;
-selecionam os filtros a serem utilizados;
-organizam os filtros por grau de importância (ranking de
filtros).



O que é?

A metodologia POKER*, é um método em
que é dada a possibilidade a quem está a
analisar de poder "matar" várias ideias e
vários filtros, mantê-los como estão, revê-
los ou multiplicá-los.

*Nota: Embora o método POKER seja recomendável utilizar nesta fase, pode
também ser utilizado nas outras fases do TIAGO.

Metodologia POKER



*Nota: Embora o método do POKER seja recomendável utilizar nesta fase, em todas
as outras fases do TIAGO também se pode utilizar esse método.

”Kill”
O termo “kill” significa matar,
neste contexto indica que a solução
ou filtro foram eliminados.

”Multiply”
“Multiply” tem o significado de
multiplicar. Na prática quer dizer
que é possível a partir da ideia base
divergir para outras e aumentar o
número de soluções ou filtros a
considerar.

Metodologia POKER*

”Review”
A palavra ”review” significa rever.
Uma ideia quando é colocada nesta
caixa quer dizer que ainda precisa
de ser revista/refinada para poder
ser utilizada.

”Keep”
“Keep” é o sinónimo de guardar.
Na prática as ideias com esta
classificação devem ser mantidas e
passadas para a fase seguinte.



4.ª Fase: Ground

Fase 4A: Esta é a fase da criação do 
Value Creation Funnel (VCF).

O VCF resulta da aplicação dos filtros organizados por ordem de importância às soluções
que se originam da fase anterior. Da aplicação sucessiva dos diferentes filtros às soluções
iremos obter cada vez menos ideias até encontrar a solução final.
No caso de nenhuma solução passar os filtros todos deve voltar-se às fases anteriores e voltar
a refazer o ciclo novamente.



4.ª Fase: Ground

Fase 4B: Nesta fase a equipa deve 
apresentar o conceito/protótipo para 
a ideia final. 

Na fase final desta quarta fase (Ground) e depois de definida a solução final a
equipa deve apresentar o conceito/protótipo.



5.ª Fase: Operate

Fase 5: Esta é a fase do 
desenvolvimento e implementação 
da solução.

A 5.ª fase é a última etapa da matriz TIAGO. É quando os principais decisores vão
decidir se avançam ou não com a solução obtida (Go ou NoGo) ou se é necessário
voltar às etapas anteriores da matriz e refazer o ciclo (Check).



Saber mais…

www.valuecreationwheel.com

https://www.facebook.com/ValueCreationWheel/?fref=ts

https://www.youtube.com/channel/UCi12zMLRLF_gXxYH1g4eRAw/videos
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