
Análise SWOT

Forças, Fraquezas, 
Oportunidades e Ameaças
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ORIENTAÇÕES PARA AS ANÁLISES E IMPLEMENTAÇÕES

1) Defina explicitamente um objetivo de resultado.

2) Considerando os fatores internos, o que você/empresa já faz bem ou

relativamente bem para atingir esse objetivo – FORÇAS.

3) Considerando os fatores internos, o que você/empresa ainda não faz ou faz

aquém do desejado para atingir esse objetivo – FRAQUEZAS.

4) Considerando os fatores externos, o que poderia acontecer de modo a

contribuir para o sucesso desse objetivo – OPORTUNIDADES.

5) Considerando os fatores externos, o que poderia acontecer de modo a

prejudicar o sucesso desse objetivo – AMEAÇAS.

6) Crie AÇÕES para usar as forças, fortalecer e anular as fraquezas, aproveitar as

oportunidades e defender-se das ameaças.
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OBJETIVO DE RESULTADO

Explicar o RESULTADO buscado (base para a análise SWOT)
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SWOT PESSOAL ou EMPRESARIAL

FORÇAS (Use-as) FRAQUEZAS (Elimine-as)

• O que estou fazendo certo que me ajudará a
aproximar de onde quero chegar (objetivo)?

• Quais competências tenho hoje que me ajudam
neste caminho?

• O que vou continuar fazendo?

• O que não estou fazendo certo e que me
atrapalha a aproximar de onde quero chegar?

• Quais competências preciso desenvolver para
trilhar este caminho e resultado buscado?

• O que vou parar de fazer imediatamente?

OPORTUNIDADES (Aproveite-as) AMEAÇAS (Evite-as)

• O que está fora do meu controle e se acontecer
poderá ajudar o resultado buscado?

• Se isso acontecer, como vou me aproximar
daquilo que é mais importante?

• O que está fora do meu controle e se acontecer
atrapalhará o resultado buscado?

• Se isso acontecer, o que vou fazer para não
perder tanto tempo e energia?
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SWOT PESSOAL ou EMPRESARIAL

FORÇAS (Use-as) FRAQUEZAS (Elimine-as)
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SWOT PESSOAL ou EMPRESARIAL

OPORTUNIDADES (Aproveite-as) AMEAÇAS (Evite-as)
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AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO E MELHORIA

Crie AÇÕES para usar as forças, fortalecer e anular as fraquezas, aproveitar as 

oportunidades e defender-se das ameaças

1)

2)

3)

4)

5)

OBS: estabeleça entre 3 e 5 ações prioritárias. É melhor você implementar bem poucas ações do que implementar mal muitas ações.
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AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO E MELHORIA

Crie AÇÕES para usar as forças, fortalecer e anular as fraquezas, aproveitar as 

oportunidades e defender-se das ameaças

DETALHE A IMPLEMENTAÇÃO DE CADA AÇÃO CRIADA ANTERIORMENTE.


