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A análise SWOT é uma ferramenta utilizada para examinar uma empresa e os
fatores que afetam seu funcionamento. Este é o primeiro estágio de
planejamento, o que ajuda o empresário a focar nos pontos principais da
empresa. A sigla SWOT representa a primeira letra das palavras, em inglês:
strengths, weaknesses, opportunities e threats (pontos fortes, pontos fracos,
oportunidades e ameaças). Os pontos fracos e fortes são fatores internos da
empresa. Oportunidades e ameaças são fatores externos.
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a) Análise do ambiente interno: pontos fortes e fracos

Os pontos fortes diferenciam a organização, conferindo-lhe vantagens competitivas, e
os pontos fracos caracterizam itens a serem melhorados pela organização, podendo
gerar desvantagens, comprometendo o desenvolvimento dos negócios.
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b) Análise do ambiente externo: ameaças e oportunidades do
empreendimento

Ameaças são forças ambientais externas não controláveis pela organização que podem
criar obstáculos ao pleno desenvolvimento dos negócios. Já as oportunidades são
forças ambientais externas não controláveis pela organização que podem favorecer a
ação estratégica, desde que aproveitadas adequadamente.
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São resultados abrangentes com os quais a empresa assume um compromisso definitivo.
Devem funcionar como um potente motor, sendo capazes de impulsionar a empresa e as
pessoas que nela trabalham. Sem sua força orientadora, dificilmente a empresa se moverá na
direção certa. Para que um planejamento estratégico tenha êxito é necessário que os
objetivos estejam plenamente definidos, tanto os de longo prazo quanto os de curto prazo. O
principal motivo de se definir os objetivos de uma empresa é orientar a direção que deve ser
seguida a fim de que a empresa cumpra sua missão e vá ao encontro de sua visão.

Os objetivos indicam as intenções gerais da empresa e o caminho básico para chegar ao destino
desejado. Para alcançá-los, a empresa deve estar disposta a comprometer os recursos
necessários. Os objetivos devem ditar opções de negócios, orientando o processo decisório em
toda a organização. Eles também devem criar um elo indissolúvel entre as ações da empresa e
sua missão.

29



As metas são declarações específicas que possuem uma correspondência direta com
determinado objetivo, mostrando os passos que devem ser dados e quando. Não existe
meta sem que ela esteja associada a números e datas, pois dessa forma é possível
determinar se ela foi ou está sendo atingida.

Não devem existir metas isoladas; elas devem ser, sempre, consideradas em conjunto com
os respectivos objetivos para se ter clareza em seu entendimento. Uma maneira simples
de diferenciar objetivo de meta é relacionar o objetivo com palavras e a meta com
números. As metas são as etapas necessárias para se alcançar os objetivos e devem ser
SMART, ou seja, específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e temporais. As metas
devem se referir, sempre, a algo tangível e cada objetivo deve estar suportado por uma ou
mais metas.

30



Depois de identificados os pontos fortes e os pontos fracos e, analisadas as
oportunidades e as ameaças, pode-se obter através do cruzamento desses dados, um
levantamento dos fatores críticos de sucesso, fatores esses que se não acontecerem
podem comprometer o empreendimento. Este levantamento deve ser refeito
regularmente dependendo da velocidade com que seu ambiente, seu setor e sua
própria empresa mudam.

Para garantir que a empresa alcance seus objetivos, os fatores críticos de sucesso devem
ser obtidos tendo em vista a superação dos pontos fracos e a otimização dos pontos
fortes. Certifique-se de abordar cada uma das seguintes etapas em sua análise:
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• Descubra como eliminar possíveis pontos fracos da empresa, identificados em
áreas nas quais você enfrenta ameaças graves de seus concorrentes e tendências
desfavoráveis em um ambiente de negócios dinâmico.

• Identifique como capitalizar as oportunidades descobertas onde sua empresa
tem pontos fortes significativos.

• Trace metas que corrijam possíveis pontos fracos identificados em áreas que
contêm oportunidades potenciais.

• Crie ações para monitorar as áreas nas quais você identificou pontos fortes para
nãoser surpreendido no futuro por possíveis riscos latentes.
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Nesta aula, você estudou sobre o que é um plano de negócio e qual
sua utilidade. Além disso, viu como é estruturado o plano de negócio,
suas principais características e sua execução.
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1. O que é um plano de negócio?

2. Para que serve um plano de negócio?

3. Por que um plano de negócio deve ser elaborado com informações precisas e
reais?

4. O plano de negócio é mutável?Justifique.
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5. Elabore um Plano Estratégicode Negócio.

a) Definir o tipo de negócio (sua escolha) 

b) Análise de mercado: 
Onde abrir;
Público alvo; 
Concorrentes ?

c) Colocar cada passo para abrir uma empresa
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6) Responder as questões abaixo, que correspondem da 3ª pergunta.

a) Qual é o volume de capital que você pretende investir?

b) Qual é o retorno que você pensa ou precisa obter?

c) Qual é a natureza das atividades de trabalho envolvidas?

d) Quais são as suas experiências profissionais?

e) Quais são os seus objetivos?

f)Quais são as suas atitudes e opiniões a respeito de negócios?

g) Quais são as suas características de personalidade?
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h) Quais são os seus conhecimentos e habilidades?

i) Quanto tempo você pode ficar sem um salário mensal?

O primeiro passo é refletir a respeito de todas essas questões, elas
certamente influenciarão suas escolhas. Uma vez que você consegue
responder a todas elas, fica mais fácil escolher o negócio ideal. E,
certamente, as oportunidades para a abertura de um negócio.
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