
PESTEL 
Inspirado por PESTLE Product Strategy – 
Impact & Roadmap Plan.

situação de uso
analisar o ambiente externo

dificuldade
baixa

tempo
1h00 

O QUÊ? 

A análise Pestel é uma ferramenta 
utilizada para compreender e monitorar 
o macroambiente onde a empresa 
está inserida, buscando os fatores 
que podem impactar os negócios sob 
as óticas política, econômica, social, 
tecnológica, legal e ambiental.

POR QUÊ? 

O objetivo da análise Pestel é fornecer 
um horizonte dinâmico de mudanças 
que podem ocorrer no trajeto da 
empresa. Tomadores de decisão não 
podem ser surpreendidos com ameaças 
ou deixar de monitorar as tendências 
que podem se tornar oportunidades; é 
fundamental se adiantar para manter a 
competitividade.

COMO?

1. Reúna participantes de 
diversas áreas da empresa para 
colaborar com o exercício.

2. Peça que cada participante 
elenque em uma lista os fatores 
políticos, econômicos, sociais 
tecnológicos, legais e ambientais 
relevantes ao negócio.

3. Por meio de uma votação, 
categorize a importância dos 
fatores entre baixo, médio e alto.

4. Para cada fator de alta 
relevância, busque possíveis 
consequências ao negócio.

5. Explore formas de evitar 
ou aproveitar os fatores 
de alta relevância.

QUANDO SE DEVE USAR?  A análise Pestel é mais relevante quando o objetivo é 
estabelecer inovações para um novo negócio, um novo mercado ou até mesmo para 
repensar a estratégia e o posicionamento da organização. Quando utilizada em conjunto 
com a análise SWOT, a Pestel fornece uma base sólida para os elementos externos de 
ameaças e oportunidades, tornando o diagnóstico do negócio mais robusto.
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TÉCNICAS DE ANÁLISE DO AMBIENTE



FATORES POLÍTICOS

FATORES SOCIAIS

FATORES AMBIENTAIS

FATORES ECONÔMICOS

FATORES TECNOLÓGICOS

FATORES LEGAIS

Faça você 
mesmo

essa é a hora de 
transformar 
a teoria em um 
exercício prático.

reproduza este 
canvas em uma lousa 
ou quadro negro.

se desejar, use post-its  
de cores diferentes  
para priorizar ideias  
ou diferenciar as  
notas de cada um  
dos participantes.

se preferir, use um 
aplicativo digital  
de lousa como o 
miro ou o mural.

use post-its para 
colocar notas de 
ideias e insights.

todo mundo que 
está participando da 
atividade deve dar a 
sua opinião.

ao final da atividade, 
discuta brevemente 
sobre as descobertas 
do grupo e parta para  
o próximo exercício.
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CHECKLIST  
DA ANÁLISE 
PESTEL

PESTEL POLÍTICO

 – Estabilidade política
 – Risco de invasão militar
 – Parceiros comerciais preferenciais
 – Leis antitruste
 – Regulamentos de preços
 – Tributação - alíquotas e 

incentivos fiscais
 – Semana de trabalho
 – Órgãos e processos reguladores
 – Políticas governamentais
 – Duração  e mudança de 

mandatos de governo
 – Políticas de negociação
 – Financiamento, subsídios 

e iniciativas
 – Grupos de pressão do 

mercado doméstico
 – Grupos de pressão internacionais
 – Guerras e conflitos

PESTEL SOCIAL

 – Dados demográficos
 – Estrutura de classe
 – Educação
 – Cultura (atuação de gênero, etc)
 – Espírito empreendedor
 – Atitudes (saúde, consciência 

ambiental, etc)
 – Interesses de lazer
 – Tendências do estilo de vida
 – População
 – Atitudes do consumidor e opiniões
 – Influência da mídia
 – Mudanças nas leis que 

afetam fatores sociais
 – Marca
 – Padrões de compra do consumidor
 – Moda e influenciadores
 – Principais eventos e influências
 – Compra de acesso e tendências
 – Fatores étnicos/religiosos
 – Publicidade e publicidade
 – Problemas éticos

PESTEL ECONÔMICO

 – Tipo de sistema econômico nos países de atuação
 – Intervenção do governo no mercado 
 – Vantagens comparativas do país 
 – Taxas de câmbio & estabilidade da moeda do país 
 – Eficiência dos mercados financeiros
 – Qualidade da infraestrutura
 – Nível de qualificação da força de trabalho
 – Custos trabalhistas 
 – Renda discricionária
 – Taxa de desemprego
 – Taxa de inflação
 – Taxa de juros
 – Economia doméstica
 – Tendências econômicas (terceirização)
 – Economias no exterior
 – Tributação geral
 – Estágio do ciclo econômico (por exemplo, 

crescimento, recessão, recuperação)
 – Tributação específica para produtos/serviços
 – Questões de sazonalidade
 – Ciclos de mercado/comércio
 – Fatores específicos do setor
 – Tendências das rotas de mercado
 – Tendências de distribuição
 – Drivers de cliente/usuário final
 – Comércio internacional e Questões monetárias
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PESTEL TECNOLÓGICO

 – Desenvolvimentos tecnológicos recentes
 – Impacto da tecnologia na oferta de produtos
 – Impacto na estrutura de custos
 – Impacto na estrutura da cadeia de valor
 – Taxa de difusão tecnológica
 – Tecnologia concorrente 
 – Financiamento de pesquisas
 – Tecnologias associadas e dependentes
 – Soluções/tecnologias de substituição
 – Maturidade da tecnologia
 – Maturidade e capacidade de fabricação
 – Informação e comunicação
 – Mecanismos/tecnologia
 – Compras do consumidor
 – Legislação tecnológica
 – Potencial de inovação
 – Acesso à tecnologia
 – Licenciamento e patentes

PESTEL LEGAL

 – Estrutura legal para execução de contratos
 – Proteção da propriedade intelectual
 – Regulamentos de comércio e tarifas
 – Legislação salarial - salário 

mínimo e horas extras
 – Benefícios obrigatórios para funcionários
 – Regulamentos de segurança industrial
 – Requisitos de rotulagem do produto
 – Legislação em vigor
 – Legislação futura
 – Legislação internacional
 – Legislação Ambiental

PESTEL AMBIENTAL

 – Legislação Ambiental
 – Financiamento, subsídios e iniciativas 

para negócios ambientais
 – Disponibilidade de recursos naturais
 – Mudanças climáticas
 – Localização geográfica
 – Reciclagem
 – Sustentabilidade do uso de recursos
 – Energias renováveis
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