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Introdução
Os tempos estão incertos para os negócios em todo o mundo. Se uma reflexão estratégica
sempre foi importante, atualmente são vários os fatores que fazem com que se tenha
tornado imprescindível a qualquer negócio. O aumento da exigência dos clientes e a sua
pouca fidelização, assim como o clima de desaceleração econômica são só alguns
exemplos. É, portanto, essencial dar muita atenção à análise da empresa no meio em que
ela está presente (interno e externo).
Basicamente, é isto em que se baseia a metodologia da análise SWOT.
Antes de começar a trabalhar com esta ferramenta são necessárias duas etapas:
1.

Descobrir os fatores críticos de sucesso: tratam-se das atividades e dos elementos
da gestão nos quais a empresa tem que ser excelente, tem que ter um desempenho
acima do dos concorrentes. Ou seja, a empresa tem que identificar com precisão quais
são as variáveis, dos produtos ou dos serviços, às quais os clientes dão mais
importância e que estão, ou não, presentes nas propostas dos concorrentes. Assim, é
necessário, nesta fase, responder a duas questões:
o Como e porque é que os clientes compram?
o Com que propostas se posicionam os concorrentes no setor?

2. Identificar as competências centrais da empresa: analisando a empresa, é
importante saber como são avaliadas pelos clientes as suas vantagens em relação
aos concorrentes. Por exemplo, se os produtos vendidos pela empresa têm uma
embalagem de alta qualidade mas os clientes não lhe dão importância, esta não é,
claramente, uma competência decisiva. Muitos são os itens a estudar. No entanto, há
três características essenciais que devem possuir as competências centrais:
o Devem contribuir para criar valor para os clientes
o Devem ser difíceis de imitar
o Devem permitir e até facilitar o acesso a novos mercados
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1. O que é a análise SWOT
A análise SWOT é uma forma muito difundida de fazer o diagnóstico estratégico da
empresa. Tem como objetivo reconhecer as limitações, maximizando os pontos fortes da
organização enquanto monitora oportunidades e ameaças.

O que se pretende é definir as relações existentes entre os pontos fortes e fracos da
empresa com as tendências mais importantes que se verificam no envolvimento global da
empresa, seja ao nível do mercado global, do mercado específico, da conjuntura econômica,
das imposições legais, etc.
SWOT é a junção das iniciais (em inglês) dos quatro elementos-chave desta análise
estratégica, a saber:
• Strenghts - pontos fortes: vantagens internas da empresa em relação às empresas

concorrentes
• Weaknesses - pontos fracos: desvantagens internas da empresa em relação às

empresas concorrentes
• Opportunities - oportunidades: aspetos positivos do ambiente externo com o potencial

de fazer crescer a vantagem competitiva da empresa
• Threats - ameaças: aspetos negativos do ambiente externo com o potencial de

comprometer a vantagem competitiva da empresa.

A idéia é a de avaliar, através de uma reflexão aprofundada na qual devem participar todos
os gestores de topo da empresa, quais são estes elementos.
Previamente, será necessário reunir uma série de informações:
• Internas, para os pontos fortes e fracos
• Externas, para as oportunidades e ameaças (aqui é necessário visão e bom-senso)
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A análise de SWOT indica os pontos fortes da empresa (por exemplo, os custos dos
produtos, recursos financeiros, imagem dos produtos, entre outros); os pontos fracos
(instalações, nível gerencial pouco qualificado, etc.); riscos de mercado (mudança no hábito
dos consumidores, novos substitutos, etc); e oportunidades de mercado (entrar em novos
negócios, ampliar a linha de produtos, etc.).
Finalmente, é necessário construir um quadro com estes quatro elementos: de um
lado os pontos fortes e fracos e do outro as oportunidades e ameaças.
Pontos Fortes

Pontos Fracos

Oportunidades
Ameaças

Em cada uma das intersecções do quadro deve a empresa colocar quais as sugestões
relevantes. Neste ponto, um reparo é importante: Muitos gestores confundem
oportunidades e pontos fortes ou ameaças e pontos fracos.
É preciso recordar que as oportunidades e as ameaças referem-se ao ambiente
externo enquanto que os pontos fortes e fracos têm a ver com a situação atual da
empresa e decorrem, portanto, de uma análise interna.
O diagnóstico estratégico efetuado deve estar organizado em termos funcionais. É útil
associar a cada ponto forte ou fraco um departamento ou área da empresa, tipicamente as
áreas funcionais seguintes:
• Produção
• Financeira
• Recursos Humanos
• Marketing / Comercial

Por isto mesmo que o grande talento ao se elaborar o plano de negócio não está atrelado
somente à elaboração da estratégia e sim em como transformar a estratégia em números
confiáveis.
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2. A formulação de objetivos

A elaboração do diagnóstico estratégico da empresa através do modelo SWOT deve levar à
formulação de objetivos estratégicos para a empresa. É óbvio que os objetivos que forem
definidos devem ser congruentes com as conclusões a que se chegou no ponto anterior.
Existem alguns princípios que não podem ser esquecidos quando se elaboram e escolher as
metas a atingir:
• Coerência horizontal: Os objetivos dos órgãos situados no mesmo nível organizacional

devem estar em consonância e ser coerentes entre eles para evitar conflitos e
incompatibilidades.
• Coerência vertical: Os objetivos de um nível organizacional devem ajudar à realização

dos objetivos do nível organizacional imediatamente superior.
• Comunicação total: Os objetivos globais da organização devem ser conhecidos e

compreendidos por todos os níveis hierárquicos da empresa.
Por outro lado, para ser eficaz e levar de fato a resultados úteis para a empresa, é
preciso que:
• Esteja definido um horizonte temporal: os resultados devem ter um timing preciso
• Seja escolhido um responsável
• Se defina uma unidade de medida para avaliar os avanços dos vários objetivos
• Os objetivos estejam quantificados.
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3. Como transformar uma ameaça em oportunidade?
Uma ameaça, portanto um fator externo que pode vir a afetar o funcionamento da empresa,
não é necessariamente uma má notícia.
De fato, ele pode provocar o aparecimento de um novo ponto forte na empresa.
Para isso, os gestores devem perceber como este novo fato (como por exemplo, imposições
legais mais restritivas sobre os produtos vendidos pela empresa) pode ser explorado pela
empresa de modo a retirar um benefício real.
O aparecimento de um novo produto inovador por parte de um concorrente, tipicamente uma
ameaça à quota de mercado, pode tornar-se num novo conjunto de capacidades da
empresa.
Normalmente são as empresas maiores que têm mais capacidade para reagir de forma
positiva às constantes ameaças que se colocam. No entanto, muitas empresas menores
também podem ganhar neste jogo.
Assim, quais as condições para que uma ameaça possa ser transformada em
oportunidade?
• A empresa tem que possuir visão estratégica para avaliar corretamente as ameaças

como sendo oportunidades escondidas
• A empresa precisa de possuir os recursos, financeiros, materiais e humanos para poder

executar as alterações necessárias (por exemplo, o lançamento de um novo produto)
• Finalmente, a empresa tem que reagir com rapidez. As empresas concorrentes podem

também ter visto a oportunidade latente.
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4. A nova análise SWOT

Retomando o que foi exposto anteriormente, é possível dizer que as ameaças (Threats), em
certos casos, não são mais do que oportunidades no futuro próximo. Assim, a nova análise
SWOT substitui o fator "ameaças" ("Threats") pelo fator "tempo" ("Time").
A componente temporal é cada vez mais importante na estratégia das empresas.
Muitas das ameaças, tipicamente a entrada de produtos concorrentes melhores no mercado,
podem ser equacionadas como uma avaliação de quando é que a empresa deve introduzir
novos modelos dos produtos já existentes, sejam eles evoluções dos modelos atuais ou
modelos substitutos.
A eliminação do fator ameaças do raciocínio estratégico leva a uma abordagem mais
positiva e também pró-ativa.
As organizações empresariais devem, antes do mais, fazer um esforço para melhorar
as suas competências.
Só desta forma estarão aptas a tirar o máximo proveito das oportunidades que vão surgir.
Tudo é uma questão de decidir qual é o timing mais apropriado para efetuar as alterações
necessárias aos produtos, ou aos serviços, propostos pela empresa aos seus clientes.
Refira-se que este timing é muito variável de setor para setor.
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Análise SWOT
(Strenghts, Weakness, Threats e Opportunities)
1. Quais são as ameaças e oportunidades no ambiente externo?
2. Quais são os nossos pontos fortes e pontos fracos internamente?
O quadro exposto anteriormente é assim alterado para o seguinte:
SWOT
Pontos
Fortes
Pontos
Fracos

Ameaças: Curto/Médio Prazo
Como usuar os pontos fortes para nos
defender?
CUIDADADO: Risco Alto!

Oportunidades: Curto/Longo Prazo
Maiores Possibilidades
Provavelmente deixar esta oportunidade para
outros

Repare que há também quem prefira a designação "oportunidades e risco" à abordagem
clássica de "oportunidades e ameaças".
Assim, a análise SWOT, ou seja, a análise dos pontos fortes e fracos da empresa, das
oportunidades e das ameaças, é um instrumento precioso para qualquer organização, não
necessariamente uma empresa.
Permite-lhe fazer o ponto da situação, com o grau de profundidade que pretende e
construir uma tabela de decisões estratégicas a tomar, no presente e no futuro.
Estas decisões devem necessariamente ser quantificáveis para que sejam elaborados
os estudos de viabilidade econômico-financeiros utilizando-se de técnicas confiáveis
de orçamento de capital, como o TIR, VPL, etc.
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6. Quando não sei onde estou, como saber aonde vou?

Essa questão, que aflige um sem-número de empresários e executivos financeiros nas
empresas de todo o Brasil e, certamente, de muitos outros países, tem impedido o
desenvolvimento da musculatura gerencial necessária para enfrentar os cenários de
mudanças e transformações que tanto afetam os negócios.
Existe uma saída: adotar um programa de posicionamento estratégico que considere nos
"Cinco Pontos Cardeais do Posicionamento Estratégico".
A metodologia não é nova, mas o conceito, apresenta resultados muito consistentes.
Quem conhece a história de Alice no País das Maravilhas, lembra-se da passagem em que
ela, ao ver-se perdida e diante de muitos caminhos para partir em busca do coelho que fugiu
com o relógio, trava o seguinte diálogo com o grande gato sobre a árvore, no entroncamento
dos caminhos:
-

Gatinho amigo, que caminho devo seguir?

-

Para onde você quer ir?

-

Para qualquer lugar...

-

Ah... Então qualquer caminho serve!

Quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve.
É essa a aflição de milhões de empresários, e que tem levado as empresas para caminhos
e situações que, conscientemente, não se cogitava ou imaginava chegar.
Pior, muitos empresários definem para onde querem ir e não consideram onde estão
ou como estão, e acabam perdendo-se no caminho porque não avaliaram
corretamente sua situação antes de empreender uma caminhada.
Para enfrentar essa questão, foi desenvolvido o conceito dos "Cinco Pontos Cardeais do
Posicionamento Estratégico", alinhados com um arsenal metodológico provavelmente eficaz
e que já foi testado e aprovado em diversas empresas, tendo apresentado resultados muito
consistentes e práticos, como deve ser tudo o que se desenvolve para as empresas.
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Veja o esquema:

Meta
Para onde vou?

SWOT
Controle
Monitorar
& Avaliar

Plano
O que fazer?
Como Estou?

Implantação
Como fazer?
O conceito dos cinco pontos cardeais utiliza o princípio oriental, que considera,
primordialmente, "onde eu estou", diferentemente do ocidental, que tem apenas quatro
pontos.
Esse ponto inicial denominado SWOT - Como Estou, é parte do conhecido método da
análise de forças do ambiente interno, dos pontos fortes (strong points), pontos fracos (weak
points), e do ambiente externo, das oportunidades (opportunities) e das ameaças (threats).
Incluí também uma avaliação importante do macro-ambiente, que cada vez mais
interferências gera nos negócios, apesar da pouca ação ou poder que as pequenas
empresas têm nessa área, que inclui decisões governamentais, situação dos mercados
financeiros, dos mercados nacionais e internacionais etc.
Mas, antes de mergulhar na análise SWOT, o empresário precisa avaliar profundamente seu
negócio diante dos quadrantes empresariais: Mercado/Clientes, Produtos/Serviços,
Recursos Materiais, Recursos Financeiros e Recursos Humanos.
Em seguida, deve avaliar sua posição no quadrante de posicionamento de mercado: preço,
serviço, qualidade e inovação.
Com todos os dados e informações que essas análises vão gerar, o empresário já pode
definir qual o posicionamento estratégico que deverá adotar, dentre de quatro alternativas:
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1. De sobrevivência (se prevalecerem pontos fracos e ameaças);
2. De manutenção (se prevalecerem pontos fortes e ameaças);
3. De crescimento (se prevalecerem pontos fracos e oportunidades); ou
4. De desenvolvimento (se prevalecerem pontos fortes e oportunidades).

Próximos passos:
• Definir um Plano de Metas (Para Onde Vou), que deve ser cuidadosamente

elaborado para alinhar toda a empresa e focalizar essencialmente o que se pretende
atingir, com data, valores, números, quantidades etc.
• Desenvolver o Plano de Ação (O Que Fazer), detalhando tarefas e ações, datas e

responsáveis.
• Elaborar o Plano de Implantação (Como Fazer), detalhando como as tarefas e

ações deverão ser efetivamente realizadas.
• Estruturar o Plano de Controle (Monitorar e Avaliar), que é constituído

essencialmente de indicadores de desempenho, relatórios, planilhas, gráficos e outros
instrumentos de avaliação de sistemas, processos e especialmente, pessoas.
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7. Conclusão

Sempre utilizo a figura da cabine de comando de um avião, para que o empresário
compreenda o ambiente e cenário que deve ser vivido na empresa.
Na cabine do avião estão todos os dados, referências, instrumentos e ferramentas para
comandar a aeronave. Diante disso, o empresário-piloto, antes de voar, deve ter um plano
de vôo e conhecer detalhadamente o que os instrumentos da cabine lhe indicam.
Se eu vou fazer um determinado vôo tenho necessariamente de quantificar a minha
receita (número de passageiros pagantes) e os meus custos e despesas (combustível,
mão-de-obra, comissaria de bordo, manutenção, etc.)
Mais ainda:
Devo definir um plano alternativo se na sua trajetória surgirem situações imprevistas
através de novos cenários quantificáveis variando do mais estressante (maiores
custos com menores receitas) até os mais otimistas.
É claro que este artigo sintetiza um programa intenso e forte, mas o objetivo foi apresentar
as suas principais linhas e chamar a atenção de empresários e formadores da opinião
empresarial, para algumas referências muito simples, sem qualquer sofisticação
metodológica, mas de eficácia comprovada para o resultado empresarial. Experimente.
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