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Análise SWOT

Ambiente interno 

-Estrutura organizacional

-Recursos Humanos

-Tecnologia

-Gestão organizacional

-Produtos/serviços

-Custos organizacionais



Análise SWOT

Ponto Forte:

- são variáveis internas e controláveis que propiciam uma condição 

favorável para a organização, em relação ao seu ambiente.

Ponto Fraco:

- são variáveis internas e controláveis que provocam uma situação   

desfavorável para a organização, em relação ao seu ambiente.
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Ambiente interno – Pontos Fortes e Pontos Fracos:

-Quando a empresa apresenta um ponto forte, ele deve ser 

aprimorado.

-Quando a empresa apresenta um ponto fraco, a organização 

deve agir para corrigir ou pelo menos minimizar os efeitos.
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Pontos Fortes Pontos Fracos

- Líder de mercado - Instalações

- Economia de escala - Falta de direção estratégica

- Tecnologia própria - Poucos gastos em P&D

- Patentes - Custos altos

- Talento gerencial - Distribuição limitada

- Qualidade de produto - Funcionários mal treinados

- Parcerias - Problemas operacionais internos

- Força de trabalho capacitada - Produtos desatualizados

- Reputação de empresa - Imagem fraca no mercado
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Os conceitos SWOT não devem ser considerados termos absolutos:

- Uma oportunidade também pode ser uma ameaça.

- Um ponto forte pode ser um ponto fraco em um outro contexto.
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Ambiente Interno

Pontos Fortes Pontos Fracos

Vantagens internas da 

organização em relação aos 

objetivos

Desvantagens internas da 

organização em relação aos 

objetivos

Ambiente Externo

Oportunidades Ameaças

Aspectos positivos do ambiente 

que envolve a organização com 

potencial de trazer-lhe vantagens 

Aspectos negativos do ambiente

que envolve a organização com

potencial para comprometer as
vantagens que ela possui.
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Ambiente Interno

Pontos Fortes Pontos Fracos

- Imagem positiva no mercado

- Bons recursos financeiros

- Equipe de talento

- Falta de Flexibilidade

- Localização inadequada

- Tecnologia ultrapassada

Ambiente Externo

Oportunidades Ameaças

- Novos mercados potenciais

- Novas parcerias

- Queda de barreiras comerciais 
internacionais

- Novos concorrentes

- Crescimento lento do mercado

- Novas regulamentações

Ex: Indústria de roupas femininas
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SWOT OU FOFA

- O Planejamento Estratégico deve buscar (conhecer) e utilizar 

melhor os Pontos Fortes, eliminando, ou adequando, seus Pontos 

Fracos, conhecendo e usufruindo as Oportunidades externas, 

afastando, ou reduzindo, o impacto negativo das Ameaças.
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Resultados

Análise Interna

Predominância de

Pontos Fracos Pontos Fortes

Ameaças Sobrevivência Manutenção

Oportunidade
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Ambiente Externo x Ambiente Interno

Forças + Oportunidades = Alavancagem

Forças + Ameaças = Vulnerabilidade

Fraquezas + Oportunidades = Limitações

Fraquezas + Ameaças = Problemas
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Análise

-Faz parte do planejamento estratégico da organização.

-Usa-se o SWOT apenas após a determinação da missão.

-Inicia-se a partir dos dados da análise ambiental.

-É uma ferramenta para analisar uma organização e seu entorno.

-É um método para conhecer melhor e planejar o futuro.

-É uma ferramenta para contextualizar em nível local, regional, 

nacional e internacional a posição da organização.

-É um método para conhecer a posição de partida antes de definir 

uma estratégia de atuação.


