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ORIENTAÇÕES SOBRE A UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA “FOFA”1 

 

 

1. ORIGEM E DEFINIÇÃO 

A Análise FOFA (SWOT em Inglês) é uma ferramenta utilizada para fazer análise de 
contexto (ou de cenários), sendo usada como base para gestão e planejamento estratégico 
de uma organização social ou empresa, mas podendo, devido a sua simplicidade, ser 
utilizada para qualquer tipo de análise de cenário, desde a criação de um blog à gestão de 
uma multinacional. 

A Análise SWOT é um sistema simples para verificar a posição estratégica da 
organização no ambiente em questão e identificar seus desafios estratégicos. A técnica é 
creditada a Albert Humphrey, que liderou um projeto de pesquisa na Universidade de 
Stanford nas décadas de 1960 e 19702. 

Sua importância no apoio à formulação de estratégias, deriva de sua capacidade de 
promover um confronto entre as variáveis externas e internas, facilitando a geração de 
alternativas de escolhas estratégicas, bem como de possíveis linhas de ação. 

2. APRESENTAÇÃO 

 
 

 
 

OPORTUNIDADES 

 
 

AMEAÇAS 
 
 
 

 
 

FORÇAS 

 
 

FRAQUEZAS 
 
 
 

 
FORÇAS: 
São as condições e capacidades internas à instituição que favorecem o acesso às 
oportunidades do ambiente externo e que contribuem para minimizar e/ou neutralizar 
as ameaças. 
 

                                                 
1 Preparado por Domingos Armani. 
2 Informações extraídas da Wikipédia. 
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FRAQUEZAS: 
São as fragilidades e incongruências internas à instituição que tornam a instituição 
mais vulnerável às ameaças do ambiente externo e menos propensa a aproveitar as 
oportunidades.  
 
 
OPORTUNIDADES: 
São as forças e processos incontroláveis pela instituição no ambiente externo e que 
podem favorecer a realização da missão e da visão institucionais. 
 
AMEAÇAS: 
São forças e processos do ambiente externo que criam obstáculos às ações 
estratégicas da instituição. 
 
DESAFIOS ESTRATÉGICOS; 
São desafios de caráter estratégico, os quais não podem deixar de ser enfrentados no 
curto e médio prazo sob pena de a instituição não conseguir posicionar-se 
estrategicamente em relação às tendências do contexto. 
 
 

3. ORIENTAÇÕES PARA UTILIZAÇÃO 

1°) APRESENTAÇÃO DA TÉCNICA 

 É importante que a técnica seja bem apresentada e que se dê exemplos de Forças e 
Fraquezas e de Oportunidades e Ameaças com base em situações corriqueiras da 
vida. 

É fundamental deixar claro que o que distingue o Ambiente Externo do Ambiente 
Interno é a existência ou não de governabilidade da instituição sobre os processos. 
 
2º) DEFINIÇÃO DOS TEMAS OU SITUAÇÕES A SEREM ANALISADOS 

A técnica FOFA pode ser utilizada para muitas situações diferentes, desde análise de 
contexto em processos de planejamento estratégico de organizações, até situações 
bem específicas tipo analisar a situação de um projeto ou de um aspecto de um 
trabalho. 
 
3º) ORGANIZAÇÃO DO GRUPO PARA FAZER A REFLEXÃO 

Há várias formas de segmentar um grupo para realizar a análise FOFA. Tudo vai 
depender do tamanho do grupo, do tempo disponível e do propósito da análise. Uma 
das possibilidades é criar 04 grupos, um por cada quadrante da matriz FOFA (Fo, Fr, 
Am e Op). Outra é fazer com que todos os grupos discutam todo o FOFA. Quando 
são muitos os projetos ou temas a serem analisados, pode-se ter um FOFA completo 
para cada grupo temático. 
 
4º)  DINÂMICA 
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A. Identificação pelos grupos das principais Fo, Fr, Am e Op (deve ser estipulado um 
número máximo para cada grupo). 

B. Apresentação dos grupos em plenária e discussão coletiva para (i) esclarecimentos 
e dúvidas, (ii) acordos sobre a validade do que o grupo indicou, e (iii) priorização 
dos principais elementos em cada um dos 04 quadrantes (Fo, Fr, Am e Op). 

C. Discussão coletiva para analisar a situação estratégica da organização e definir 
seus “desafios estratégicos”.  As perguntas a seguir devem ser respondidas em 
pequenos grupos (específicos por pergunta ou mistos): 

(i) Quais são as “capacidades de ação ofensiva”? 

Ações Ofensivas são aquelas que utilizam as principais Forças para 
aproveitar as principais Oportunidades do contexto. 

(ii) Quais são as “capacidades de ação defensiva”? 

Ações Defensivas são aquelas que utilizam as principais Forças para 
neutralizar as principais Ameaças. 

(iii) Quais são as “debilidades”? 

As Debilidades expressam a incapacidade da organização em aproveitar 
certas Oportunidades em função de suas Fraquezas. 

(iv) Quais são as “vulnerabilidades”? 

As Vulnerabilidades expressam a incapacidade da organização enfrentar 
certas Ameaças em função de suas Fragilidades. 

(v) Quais são então os “desafios estratégicos”? 

Os Desafios Estratégicos são os desafios de curto e médio prazo que a 
organização deve enfrentar sobre condição de perda de posicionamento, de 
capacidade de influência e de poder social de realizar sua missão 
plenamente. 

 

 OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

FORÇAS 1. Capacidade de ação 
ofensiva 

2. Capacidade de ação 
defensiva 

FRAQUEZAS 3. Debilidades 4. Vulnerabilidades 

 
 
  


