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A Matriz Ansoff, também conhecida como Matriz de Escolhas Estratégicas de Ansoff foi 
fundamentada no estudo "Estratégias para Diversificação", publicado pela Harvard Business 
Review, de autoria de H. Igor Ansoff (1918), conhecido como pai da gestão estratégica. 
Ansoff nasceu em 1918 na Rússia, foi consultor e professor nos Estados Unidos da America, 
onde em 1965 escreveu e publicou em 1972 a obra clássica Estratégia Corporativa, 
considerado como o primeiro livro de gerenciamento estratégico. Ansoff foi influenciado pelas 
idéias sobre estratégia de Alfred Chandler. 
 
Para os profissionais de marketing, a Matriz Ansoff é muito utilizada como modelo de 
desenhos de planejamentos estratégicos, como é reforçada pelo Prof. Menshhein (2006), 
 
Ao elaborar uma matriz "graficamente" deve-se ter em mente quais são os pontos principais 
que se espera avaliar com este estudo, não adianta conhecer a matriz sem saber o que fazer 
com ela, e com a matriz de Ansoff não é diferente, há de se saber qual é o fruto gerado após 
a inserção dos dados desejados e da relevância dos mesmos. Esta matriz têm como 
característica avaliar e determinar a oportunidade de crescimento das unidades de negócio, 
deixando claro que as estratégias da organização terão um impacto significante nas ações 
tomadas, mas que, quando bem estudadas e elaboradas, serão o fator determinante para um 
sucesso mais próximo e focado. 
 
A partir de dois vetores (produtos e mercados), cada qual com duas alternativas (existentes e 
novos), com base nesta matriz as decisões tomadas se preocupam especificamente com a 
seleção dos produtos que as empresas produziram e dos mercados que as comercializaram. 
Com isso á uma previsibilidade que especifica o crescimento e a direção dos negócios e o 
futuro das empresas, apresentando quatro alternativas, sendo: Penetração de Mercado, 
Desenvolvimento de Mercado, Desenvolvimento de Produtos e Diversificação Pura. 
 
Penetração de Mercado tem como objetivo principal a fidelização de seus clientes, 
conseqüentemente aumentando seu potencial de mercado com os produtos já existentes, 
usando de maior exposição de seus produtos, propaganda incisiva e promoções, que farão 
com que seus produtos tenham um consumo maior e mais freqüente. 
 
Desenvolvimento de Mercados amplia geograficamente suas possibilidades de mercados para 
os atuais produtos, fortalecendo sua marca, difundindo física ou virtualmente, expandindo e 
se posicionando como opção aos consumidores. 
 
Desenvolvimento de Produtos com isso se mantém atualizada no mercado tornando seu 
concorrente obsoleto, criando produtos novos aos seus clientes já existentes, neste processo 
é necessário levar em conta o risco da falta de adaptação de clientes as novidades que podem 
complicar ao invés de ajudar. O reforço a este conceito é defendido por Drucker(2003), 
 
Não existe mais a necessidade de teorizar a respeito de como definir desempenho e 
resultados. As empresas precisam é de pesquisa eficaz, sendo embasadas por 
aperfeiçoamento, evolução gerenciada e inovação. Todo processo ou serviço começa a ficar 
obsoleto no dia em que atinge seu break even point, então para que seu concorrente não lhe 
torne obsoleto, faça - você mesmo 
 
Diversificação Pura considerada de alto risco, porém com grande potencial de inovação e 
criatividade, as quais serão fundamentais, já que se trata de produtos novos para mercados 
novos, o uso da credibilidade da marca, será imprescindível, mas quando está credibilidade é 
questionável é necessária uma desvinculação total e desconsiderado qualquer referência a 
marca mãe. 
 
Conclusão 
 



A Matriz Ansoff é uma ferramenta indispensável dentro de uma organização que necessita de 
planejamento e estratégia para crescer e conquistar mercados, seja com novos produtos, ou 
com reforço nas vendas dos produtos já existentes. 
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