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Análise ou matriz SWOT, em inglês – popularmente

conhecida no Brasil como FOFA, em português – é uma

ferramenta de análise prescritiva, ou seja, ela prescreve um

comportamento a partir do cruzamento de 4 variáveis, duas

no ambiente interno e outras duas no ambiente externo à

organização. Assim, esta matriz é um dos principais

elementos para o planejamento estratégico de uma

empresa, talvez o mais importante de todos os recursos de

avaliação. Tem seu emprego no diagnóstico estratégico, ou

seja, verificar o cenário estratégico da empresa no cenário

onde ela se encontra no momento. Analisar fatores internos

e externos da organização poderá facilitar entender as

ações que poderão ajudar ou atrapalhar os

empreendimentos.

Após a sua aplicação, a empresa encaminhará de forma

mais segura no mercado, um local – por si só – já altamente

competitivo. Fatores internos ou estudo do ambiente interno

diz respeito às forças e fraquezas da organização, as

variáveis controláveis, ou seja, algo que a organização

controla pois o gestor tem forças e pode atuar, como

capacitação, motivação, marca forte, bom relacionamento

entre os setores. Por outro lado, fatores externos ou

ambiente externo significa o conjunto de variáveis não

controladas, algo que a organização não controla, como as

crises econômicas, falência de concorrente, nova tecnologia

no mercado.
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Este ambiente externo, alinhado como oportunidades e

ameaças, ainda subdivide-se em macroambiente, como o

político, econômico, social, tecnológico, ecológico e legal,

sem acesso ao gestor, e o microambiente, com

fornecedores, clientes, distribuidores, entidades e

concorrentes, aspectos dos quais o gestor ainda teria poder,

isto é, consequentemente susceptível às influências.

Assim, forças e oportunidades são obviamente aspectos

positivos e, por outro lado, fraquezas e ameaças são

negativos. O “jogo da velha” do esquema SWOT é dividido

em quadrantes S, W, O e T.

S são as forças, pontos fortes ou “strengths”, exemplificado

como a empresa é lembrada, as habilidades, os diferenciais

da empresa, coisas que fazem o cliente dizer “uau!” e

atitudes que deverão ser maximizadas.

W são as fraquezas, fragilidades ou “weaknesses”, o que a

empresa necessitaria melhorar, baixa produtividade, baixo

controle de qualidade, baixa tecnologia, alta dependência de

fornecedores, baixo estoque, itens que deverão ser

minimizados.

O diz respeito às oportunidades ou “opportunities”, isto é, o

que o mercado atual oferece, tecnologias novas que podem

ser implementadas com pioneirismo, novos mercados sem

concorrência (ditos “oceanos azuis”).
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Finalmente, quadrante T, ameaças ou “threats”, são

reconhecidas como “ameaças incontroláveis”, as antecipações

do que poderá acontecer, os problemas políticos, econômicos,

sociais, tecnológicos, ecológicos e legais. Neste último,

imperioso será analisar todo o mercado e identificar onde

concentra-se o problema. As ameaças são exemplificadas com

produtos novos do concorrente que possam impactar o negócio

da organização, mudança cultural, novos entrantes no mercado,

quando um produto substituto – e melhor – foi criado, os preços

mais baixos do concorrente, o aumento do dólar.

Analisar a SWOT, por si só, não será suficiente. A partir dela

realiza-se um plano de ação. Forças gerarão argumentos

compatíveis de serem encaixados no discurso de vendas, será

o diferencial nos negócios pois ninguém mais apresente e o

cliente terá a percepção óbvia de valor. As fraquezas, por outro

lado, merecerão a atenção onde o gestor deverá direcionar o

melhoramento da organização nos locais de sua deficiência ou,

ao contrário, aprimorar algum outro recurso, buscando atingir

patamares cada vez mais crescentes. Sobre as ameaças, estas

deverão gerar preparação para, caso realmente se concretizem,

que haja menor impacto sobre a organização. Finalmente, as

oportunidades ditam as realidades disponíveis no mercado nos

dias atuais, que possibilitem serem aproveitadas buscando a

geração de valor para o cliente, aumento do faturamento,

redução dos custos, dentre outros resultados desejáveis. Não

perca a análise SWOT de vista, pois ela poderá ser uma

ferramenta simples, prática e precursora de grande sucesso

organizacional.
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“Tudo o que acontece na sua vida 
é você que atrai. É fruto do que 
você pensa. Observe o que está 
passando pela sua mente. Você 

está atraindo tudo isso” 

Bob Proctor


