
Análise do Ambiente Interno e Externo Ferramenta SWOT  

 
A análise SWOT é um modelo para organizar e utilizar dados e informações abrangendo o 
ambiente interno e externo da empresa. 
 
O termo SWOT é uma abreviação das palavras em inglês: Strengths (Forças), Weaknesses 
(Fraquezas), Opportunities (Oportunidades) e Threats (Ameaças). Também é conhecida por 
matriz FOFA, onde as forças e fraquezas condizem ao ambiente interno e as oportunidades e 
ameaças estão relacionadas ao ambiente externo. 

 
É um método bem simples organizado como no quadro acima e traz vários benefícios, mas é tão 
simples que seu valor no planejamento é subestimado, e essa simplicidade pode levar a uma 
análise simplista sem foco ou mal conduzida. A análise SWOT por si não é produtiva ou 
improdutiva, a questão é como ela será usada, como será conduzida, e isso determinará o real 
benefício para o planejamento da organização. 

Seis critérios para uma Análise SWOT produtiva 
 

1 – Foco na análise 

O primeiro erro dos planejadores ao conduzir uma SWOT é fazer análises genéricas para tudo, 
fazendo a mesma ficar vaga e pouco úteis para reais ações. Quando se fala em análise SWOT na 
verdade dizemos análises SWOT, onde se tem um diagnóstico segmentado onde cada uma tem 
uma combinação específica de produto e mercado. A única situação em que apenas uma 
avaliação seria necessária é aquela em que só tem uma combinação de produto e mercado. 

2 – Análise ampla de concorrentes 

Informações sobre concorrentes ajudam a manter o foco da análise SWOT. E é importante que 
não se despreze nenhum concorrente, seja um rival atual ou que esteja despontando, prestando 
atenção nos produtos que podem ser substitutos, e aí as 5 forças de Porter (Concorrentes 
Tradicionais; Entrada de concorrentes; Poder de Negociação dos Fornecedores; Poder de 
Negociação dos Clientes; Aparecimento de Produtos Substitutos) farão todo o sentido. O 
diagnóstico deve ser focado e amplo. 

3 – Colaboração com as Outras Áreas Funcionais 

Um dos benefícios importantes dessa ferramenta é que a informação por ela gerada pode ser 
compartilhada entre várias áreas da organização, e isso deve fluir de forma que estimule a 



comunicação fora dos canais normais de departamento. Isso deve resultar numa fusão de 
informações de muitas áreas para que gere um ambiente favorável à criatividade e inovação. 

4 – Análise das Questões da Perspectiva do Consumidor 

Todas as questões que surgirem na análise devem ser examinadas da perspectiva do consumidor. 
Para começar, você pode fazer perguntas como essas: 

 O que os consumidores (e não consumidores) pensam sobre nós? 

 O que os consumidores (e não consumidores) pensam sobre a nossa qualidade em relação 
ao nosso concorrente? 

 Qual é a importância relativa dessas questões na ótica dos consumidores? 

Em cada segmento de consumidores, as percepções das questões externas como economia ou 
ambiente também são importantes, por exemplo, pouco importa se os gerentes pensem que a 
perspectiva econômica é boa se os consumidores restringiram seus gastos porque acham que a 
economia está fraca, então é importante tentar pensar como seu consumidor, isso enriquecerá 
sua SWOT. 

Decompondo clichês gerencias em forças e fraquezas orientadas para o consumidor 

Clichês Forças Fraquezas 

“Somos uma empresa 
antiga e já estabelecida” 

– Serviço pós-venda estável 
– Experiente 
– Confiável 

– Antiquada 
– Inflexível 
– Sem inovação 

“Somos um grande 
fornecedor” 

– Linha de produtos abrangente 
– Habilidade técnica 
– Fornecedor estável 
– Status elevado 

– Burocrática 
– Lida apenas com grandes 
contas 
– Impessoal 

“Temos uma linha de 
produtos abrangente” 

– Grande variedade 
– Fornecedor de fonte única 
– Conveniente 

– Pouco sortimento 
– Não fornece produtos 
diferenciados 
– Conhecimento superficial do 
produto 

“Somos o padrão do setor” 

– Ampla adoção do produto 
– Status e imagem elevados 
– Boa alavancagem de mercado 

– Vulnerável a mudanças 
tecnológicas 
– Visão limitada da concorrência 

     

    Fonte: FERREL (2006, p. 87) 

Essa variação da visão do cliente e da empresa deve ser trabalhada para ser reduzida definindo 
uma orientação realista do ambiente. 

5 – Procure Causas, Não Características 

Buscar entender a visão do consumidor é importante, mas isso na verdade vai trazer informações 
suficientes para criar problemas, onde detalhar muito nesse fator faz tudo ser muito descritivo, 
mas pouco construtivo.  O problema central está em relacionar forças, fraquezas, oportunidades 
e ameaças como descrições sem procurar causas consistentes das características, e essas 
causas podem ser encontradas nos recursos da organização ou concorrentes, já que todas 
possuem recursos tangíveis e intangíveis. Veja bem, os principais recursos são: financeiros, 



intelectuais, legais, humanos, organizacionais, informacionais, relacionais e de reputação. A 
presença ou ausência desses recursos são as causas das forças e fraquezas da empresa em 
satisfazer as necessidades dos clientes, e as mesmas determinam condições para lidar com 
oportunidades e ameaças. 

6 – Separe as Questões Internas das Questões Externas 

Já vimos que um dos segredos de uma análise SWOT construtiva é ir além da descrição e 
encontrar causas, mas é normal no meio da construção da análise misturar ou confundir questões 
internas com externas. Para diferenciar uma força ou fraqueza de uma oportunidade ou ameaça 
basta fazer a seguinte pergunta: “Essa questão existiria se a empresa não existisse?”. Se a 
resposta for sim, a questão é externa, se não, interna. 

A análise SWOT é uma extensão da frase de Sócrates: “Conheça-te a ti mesmo”. Esse conhecer 
deve ser sincero e realista com base nos consumidores e grupos essenciais considerando 
recursos da empresa no ambiente interno e externo. Expandindo essa visão, poderíamos dizer: 
conheça teu consumidor, conheça teus concorrentes, ou de forma geral, conheça seu ambiente. 

 

Análise SWOT: Entendendo as Forças e Fraquezas 
 

A principal função da análise SWOT é organizar as informações coletas na análise de situação e 
separá-las em questão internas ou externas, assim será possível ver se as informações indicam 
algo que vai ajudar a empresa alcançar seus objetivos (forças ou oportunidades) e quais os 
desafios a serem superados, ou minimizados, para chegar aos resultados desejados (fraqueza ou 
ameaça).  
 
Considerando a demanda do mercado e as características dos concorrentes, deve-se pensar no 
que a empresa pode fazer muito bem e onde está suas limitações. Forças e fraquezas existem 
pela presença ou falta de recursos ou do relacionamento entre a empresa e seus consumidores, 
fornecedores, colaboradores, parceiros (organizações exteriores, instituições financiadoras, 
órgãos do governo, empresas de apoio, etc). 

A análise SWOT deve ser focada no consumidor para obter o máximo de benefício, assim, 
uma força só obtém o máximo de relevância quando satisfaz uma necessidade do consumidor, e 
quando isso acontece, essa força torna-se uma capacidade. Assim, deve-se criar estratégias para 
alavancar essas capacidades para gerar vantagens competitivas. Da mesma forma, deve-se 
desenvolver estratégias para superar ou minimizar as fraquezas da empresa para diminuir os 
impactos negativos no mercado. 
 

Agora veremos exemplos de forças e fraquezas que criam vantagens ou desvantagens para 
atender as necessidades dos clientes. 

Economias de Escala e de Custo 

Antes do 11 de setembro, o setor de linhas aéreas do EUA já estava sofrendo dificuldades. 
Empresas como American, Delta, United e US Airways possuíam forças por serem grandes, terem 
volumes de passageiros e uma boa articulação de marketing, mas ao mesmo tempo tinham várias 
fraquezas associadas com eficiência interna, relações de trabalho e modelos de negócio que não 
conseguiam acompanhar as mudanças de preferência do consumidor. Essas fraquezas se 
intensificavam se comparadas com empresas aéreas de baixo custo (Southwest, America West e 
JetBlue), tanto que essas ofereciam serviços em linhas ignoradas pelas grandes companhias. Os 
equipamentos de baixo custo, eficiência interna, flexibilidade nas operações deram a essas 
empresas uma vantagem na economia de custo, o que fazia elas trabalharem com mais eficiência 
e custo reduzidos mudando a maneira dos consumidores de verem as viagens aéreas. 



Atualmente, a maioria dos consumidores consideram o preço como único fator realmente 
discriminador entre marcas concorrentes, o que “obriga” as grandes empresas a pensarem formas 
de operarem com menores custos para garantir sua sobrevivência no mercado. 

Recursos Dimensionais e Financeiros 

Inquestionavelmente o MacDonald’s é uma rede de fast food consolidada e com grande parte do 
público infantil fiel a ela, e com mais de 31.000 lanchonetes no mundo que só crescem em termos 
de faturamento. Mas na década de 90 mostrou sinais de que seu crescimento acelerado virou um 
obstáculo para manter o serviço eficiente, imediato e cordial. Os consumidores chegaram a avaliar 
o grau de satisfação do MacDonald’s até mais baixo que com o a Receita Federal. 

Apesar da concorrência no setor crescer constantemente, a maior parte dos problemas era interna. 
A empresa sofria com campanhas de marketing mal elaboradas, pouca inovação de produto e 
principalmente uma expansão sem precedente, o que potencializou as suas fraquezas resultando 
numa popularização dos seus concorrentes. A partir de então a MacDonald’s tenta controlar seu 
crescimento, restabelecer o domínio diminuindo o número de novas lojas e fechando aquelas com 
desempenho insatisfatório. O objetivo mudou para atrair mais consumidores para as lojas 
existentes melhorando a qualidade da comida, atendimento e introduzindo novos produtos. 

Recursos Intelectuais, Legais e Reputacionais 

Quando uma empresa sabe fazer um produto realmente de qualidade e essa qualidade é protegida 
por patentes e admirada por consumidores em todo mundo, torna-se uma combinação de grande 
vantagem competitiva. Um exemplo claro desse caso é a Steinway and Sons, fabricante dos 
melhores pianos do mundo. A fabricação de um piano, em Nova York, leva de nove a 12 meses 
para ficar pronto, montado manualmente com 12 mil peças, a maior parte feita à mão. A empresa 
tem 120 patentes técnicas e inovações que as diferenciam totalmente dos concorrentes. O 
interessante é que não é uma empresa consideravelmente grande, a Steinway detém somente 
2% das vendas de pianos nos Estados Unidos, mas obtém 35% do lucro do setor. Nesse caso, 
vantagens obtidas pela fidelidade de consumidores que apreciam a qualidade, beleza e reputação 
de ser a preferida em salas de concerto, são difíceis de superar, se tornando uma força inegável 
da organização. 

Análise SWOT: Entendendo as Oportunidades e Ameaças 
 

As oportunidades e ameaças existem fora da empresa, independente de forças, fraquezas ou 
opções internas. Elas ocorrem tipicamente dentro dos ambientes competitivo, do consumidor, 
econômico, político/legal, tecnológico e sociocultural. Identificando essas questões, é possível tirar 
proveito de oportunidades ou criar defesas para superar ou minimizar ameaças. 

 

Segue 3 exemplos de como isso acontece. 

 

Relativa falta de concorrências 

Quando Howard Schultz imaginou pela primeira vez, em 1983, em criar a Starbucks, ele não 
imaginava que ia criar um novo setor. Quando ele concebeu uma rede de coffee bars norte-
americanos não havia necessariamente uma concorrência em café, que era considerado uma 
commodity pela maioria dos consumidores. A demanda era visivelmente grande, pois só perdia 
para a água em termos de consumo no mundo, e só era encontrado em prateleiras dos mercados 
e restaurantes. A nítida falta de concorrência deu a Schultz o ímpeto de levar a Starbucks, de sua 
modesta origem em Seattle, Washington para o resto do país, e hoje o resto do mundo. 



 

Obsolescência Induzida por tecnologia 

Que a internet mudou a forma de consumo, trabalho e negócios não é novidade pra ninguém. Hoje 
a gente se depara com o consumidor 3.0 que tem um tipo de comportamento totalmente diferente 
do que se tinha a 20 ou 10 anos atrás. Isso trouxe uma dificuldade de sobrevivência de várias 
empresas e um exemplo disso é a indústria fonográfica internacional. Hoje a utilização de CD é 
obsoleta e justamente porque a distribuição eletrônica de música gravada é muito mais eficiente 
que a distribuição de músicas por meio do CD. Apesar de já existir mecanismos como compra de 
rádios e faixas de músicas online, até hoje, o setor tenta combater a pirataria online. Toda essa 
mudança no hábito do consumidor gerou várias ameaças para o segmento. 

 

Mudança nos Gostos e Preferencias do consumidor 

Muitos acreditam que Levi Strauss & Co praticamente introduziu a moda casual como tendência 
de vestuário muito aceita em locais de trabalho, porém, o que era uma benção também se tornou 
uma maldição na década 90, com o lançamento da linha de calças esportivas Dockers. As vendas 
de Dockers foram um sucesso, junto com as outras peças casuais, porém acabaram por perder a 
força central no jeans, fazendo eles perderem vendas no produto quando seus clientes 
começaram usar roupas esportivas e mais confortáveis, optando por marcas como Gap, Old Navy, 
Mudd e Hilfiger causando um impacto grande. De 31%, a participação do mercado da Levi’s caiu 
para 17% e teve que ficar mais enxuta e demitiu mais de 40% de seus funcionários. Para combater 
isso, a Levi’s lançou novos produtos e mudou sua estratégia de distribuição contando, em 2013, 
com o WalMart. 

 

Gerando ações a partir da Matriz SWOT 
 

Você já deve ter entendido até aqui que a Análise SWOT não é um exercício acadêmico, e nunca 
deve ser vista assim. Com a SWOT você tem que conseguir ver a diferença entre onde você está, 
onde os outros te enxergam e onde você quer chegar. 

 

Para fazer uma análise efetiva, precisamos identificar 4 questões: 

 

1 – Produtos, recursos e processos 

Ao avaliar forças e fraquezas, você não pode só pensar em produtos e recursos, mas precisa 
examinar os processos de negócios. Processos eficientes são capazes de satisfazer as 
necessidades do consumidor, e isso implica em oferecer soluções para problemas do cliente, e 
nem sempre uma solução é um produto específico. 

 

2 – Encontre valores 

Alcançar metas e objetivos é possível quando se consegue transformar forças em capacidades e 
potencializando-as com as oportunidades. Essas capacidades podem tornar-se vantagens 
competitivas se oferecerem aos consumidores valores melhores que os dos concorrentes. 

 

3 – Trabalhe em conversões 

 



Encontre caminhos para converter fraquezas em forças, ou até em capacidades, investindo de 
formas estratégicas em questões fundamentas, por exemplo, no atendimento ao consumidor, 
pesquisas, treinamentos. Até mesmo as ameaças podem se tornar oportunidades. 

 

4 – Identifique limitações 

Quando uma fraqueza não pode ser convertida, ela se transforma em uma limitação. Limitações 
que forem causar impacto muito grande no cliente devem ser estrategicamente minimizadas. 

 

 

  

Cada força, fraqueza, ameaça e oportunidade tem que ser trabalhada como um plano de ação, e 
você pode (e deve) utilizar recursos da Gestão da Qualidade para sistematizar estas ações. Para 
facilitar, por exemplo, a atribuição de responsabilidades e clareza das ações, utilize o 5w2h para 
cadastro das ações, o ciclo PDCA em cada uma das atividades garantindo a eficiência e eficácia 
do mesmo. 

 

Fonte: Adaptação Artigo Monise Carla  

 


