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A análise SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats)

é a avaliação estratégica de quatro componentes de uma organização:

forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Ou seja, tem em conta os

fatores internos (forças e fraquezas) da organização e os que lhe são

externos (oportunidades e ameaças), imprescindíveis para que

consiga atingir os objetivos estratégicos. A análise SWOT pode ser

também aplicada a uma ação, a um produto, a um lançamento.
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O modelo de análise SWOT considera quatro quadros. No caso

de uma empresa, nos fatores internos, avalia-se, por exemplo,

a produção, o marketing, a organização, os recursos humanos

e as finanças. Nos fatores externos, pesam-se o setor onde a

organização atua, o mercado, o ambiente e a concorrência.



STRENGTHS
Forças

WEAKNESSES
Fraquezas

OPPORTUNITIES
Oportunidades

THREATS
Ameaças 
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Atributos ou pontos positivos que ajudam a alcançar
os objetivos, relacionados com:

Condições de utilização - liquidez, estabilidade financeira,
vendas, quotas de mercado, marca forte, reputação

Recursos humanos - gestão competente, liderança forte,
orientação estratégica

Recursos materiais - inovação, economias de escala, bons
equipamentos e boas práticas de sustentabilidade

STRENGHTS/ FORÇAS

S



Pontos fracos ou fatores que podem ser desfavoráveis para os
objetivos.

A falta de comunicação

Fatores internos identificados e/ou percecionados pelos
recursos humanos (as pessoas) e os clientes da organização e
que têm reflexo nos objetivos, como servem de exemplo:

Inexistência de diferenciação

 Fraca visibilidade

A pouca experiência
 

WEAKNESSES/ FRAQUEZAS
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Novos mercados

 

Condições externas que, embora não se controlem, podem
ser aproveitadas para melhorar ou fazer crescer a
organização. Fatores como:

Novidades no setor ou regulamentos que podem afetar
positivamente o objetivo da organização.

 

Mas também qualquer área de mercado onde se possa
alcançar uma vantagem competitiva: 

 

Um segmento novo e rentávelParcerias estratégicas

 

OPPORTUNITIES/ OPORTUNIDADES

Mercados em expansão
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Desafios que podem conduzir a uma evolução desfavorável e
pôr em causa o potencial ganho de resultados no exterior. 

 

Não é possível controlar estes aspetos, mas é importante
identificá-los e assim estar preparado para lhes dar resposta.
São exemplos de ameaças:

Uma crise económica (que, vista por um prisma
diferente, pode ser uma oportunidade para alguns)

A introdução de novas tecnologias 
 

Entrada de novos concorrentes no mercado

 

THREATS/ AMEAÇAS
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Existe ainda uma outra matriz, complementar à análise SWOT, designada como matriz
dinâmica ou cruzada. Esta permite delinear planos de ação com enfoque nas vantagens
competitivas da empresa em relação ao mercado e à concorrência, bem como perceber de que
forma as fraquezas e as ameaças influenciam as oportunidades e as forças. 

Uma conjuntura económica desfavorável (ameaça)
aliada a um produto inovador e de qualidade (força)
poderá resultar na realização de um evento online com
a presença de vários stakeholders, com o objetivo de
revelar os fatores que tornam o produto realmente
diferenciador. 

Por esse motivo, através da realização desta matriz, a empresa conseguirá estar mais apta a
tomar decisões estratégicas com vista a alcançar os seus objetivos.
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Por exemplo:




