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RESUMO 

 

 Com a aceleração econômica e as mudanças que ocorrem no mercado, as organizações buscam 

diversas formas e alternativas para se manter em um mercado cada vez mais competitivo. O 

trabalho tem como objetivo buscar a fundamentação teórica sobre a matriz SWOT, através da 

pesquisa bibliográfica analisando os principais benefícios que a ferramenta pode agregar para as 

organizações, tornando-as mais competitivas e auxiliando no planejamento estratégico. A 

percepção e o entendimento do ambiente futuro formam o desafio que se apresenta para todos os 

profissionais que estão à frente das organizações, e se preparar para uma arena comercial 

desconhecida é o ponto fundamental, considerando que as decisões de hoje influirão o 

desempenho futuro. Para atingir ao objetivo principal, foram utilizadas bases de dados e 

periódicos para realização da pesquisa utilizando a pesquisa bibliográfica com técnicas 

bibliométricas no período compreendido de 2016 a 2021. Através da pesquisa, constatou-se que 

das 63 publicações relacionadas como relevantes ao tema de estudo em língua portuguesa, 28% 

estão indexados na base de dados Google Acadêmico e 25 % na SPELL. Quanto ao período de 

maior publicação pode-se apurar que 2019 e 2020 obtiveram juntos 41% dos dados. As 

instituições de ensino público dos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina 

participam das publicações sobre a utilização da matriz SWOT como ferramenta de planejamento 

estratégico com relevância, em pesquisas bibliográficas e/ou documental seguidas pelos estudos 

de caso.  As organizações só irão se manter no mercado e obter crescimento, se estiverem aptas a 

se adequar de forma rápida às diferentes características de um ambiente dinâmico, que muda de 

forma constante. Utilizada em diversas áreas temáticas, pequenas e grandes empresas, tanto na 

área da saúde como na área administrativa, a análise SWOT mostrou-se por meio de exemplos na 

pesquisa que pode ser eficiente quando utilizada de maneira correta pela organização. Sua 

funcionalidade permite identificar riscos potenciais no mercado atuante da empresa, tanto no 

ambiente interno quanto no externo, fazendo com que se crie um plano de ação através dos dados 

obtidos pela matriz SWOT. 

 

Palavras-chave: Matriz SWOT, Matriz FOFA, Estratégia, Planejamento Estratégico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

With the economic acceleration and the changes that occur in the market, the organizations are 

searching for a variety of alternatives to stay at a market each day more competitive. The present 

writing aims to seek the theoretical foundation about the SWOT matrix, through bibliographic 

research analyzing the main benefits that the tool can add to organizations, making them more 

competitive and assisting in the strategic planning. The perception and understanding of the 

future environment creates the challenge that presents to all the professionals who are at the 

forefront of organizations, and getting prepared for an unknown commercial arena is the 

fundamental point, considering that today's decisions will have influence on future performance. 

To achieve the main goal, databases and periodicals were used to carry out the research using 

bibliographic research with bibliometrics techniques in the period from 2016 to 2021. Through 

the research, it was constitute that form the 63 publications related as relevant to the subject of 

study in Portuguese language, 28% are indexed in the Google Scholar database and 25% in 

SPELL. About the period of greatest publication, it can be verified that 2019 and 2020 together   

got 41% of the data. The Public Institution of Education in the states of São Paulo, Rio Grande do 

Sul and Santa Catarina participate of the publications abou use of the SWOT matrix as a strategic 

planning tool with relevance, in bibliographic and/or documentary research followed by case 

studies. The organization’s will only remain in the market and obtain growth if they are able to 

adapt quickly to the different characteristics of a dynamic environment that change constantly. 

sed in various thematic areas, small and large companies, both in the health and administrative 

area , the SWOT analysis has shown through examples in the research that it can be efficient 

when used correctly by the organization. Its functionality allows to identify potential risks in the 

company's active market, both in the internal and external environment, making it create an 

action plan through the data obtained by the SWOT matrix. 

  

Keywords: SWOT Matrix, Cute Matrix, Strategy, Strategic Planning. 
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1 INTRODUÇÃO                

 

 Este trabalho objetiva propor uma revisão bibliográfica sobre a Matriz SWOT, através da 

utilização das categorias da matriz SWOT forças e fraquezas, oportunidades e ameaças. O 

trabalho foi realizado de forma bibliográfica e documental. A análise SWOT é uma ferramenta 

clássica da Administração criada na década de 60 em Stanford, nos Estados Unidos. SWOT é 

uma sigla para Strengths (Forças), Weaknesses (Fraquezas), Opportunities (Oportunidades) e 

Threats (Ameaças). No Brasil é bem comum chamarem ela pela sigla em português, FOFA 

(MCCREADIE, 2008). 

 Nos conceitos apresentados da matriz SWOT e suas quatro variáveis, serve como uma 

ferramenta usada para a realização de análise de ambiente e utilizada de base para planejamentos 

estratégicos e de gestão de uma organização. A SWOT é utilizada para verificar a situação e a 

posição estratégica da empresa no ambiente em que atua (MCCREADIE, 2008). Percebe-se que a 

utilização de ferramentas estratégicas é considerada um fator importante no crescimento e 

desenvolvimento e planejamento organizacional. 

 Muito se estuda o planejamento estratégico e nas organizações de maneira geral ainda se 

pode encontrar uma serie de interpretações em relação a esta ferramenta de administração. O 

planejamento estratégico se tornou o foco da alta administração das organizações, voltando-se 

para medidas positivas que uma empresa pode adotar para enfrentar as ameaças e aproveitar as 

oportunidades que apareçam em seu ambiente (CHIAVENATO e SHAPIRO, 2003). 

 Segundo Matos, Matos e Almeida (2008), este ambiente incerto em constante mudança 

proporciona às organizações: oportunidades, vantagens e facilidades, que precisam ser 

aproveitadas; dificuldades, coações e ameaças, que precisam ser evitados ou neutralizados; 

contingências, que devem ser atendidas, mesmo sem poder ser previstas. 

 É deste ambiente que as organizações obtêm todos os seus recursos e tecnologias para 

processá-los e alcançar os seus objetivos, e também, é para este ambiente que elas ofertam os 

seus produtos ou serviços. Logo, as organizações enfrentam dois desafios principais que 

propagam a incerteza: o ambiente, com suas variáveis externas; e a tecnologia, com suas 

variáveis internas, uma vez que tecnologias embora úteis neste contexto de incerteza, se não 

capazes de lidar com as mudanças externas acabam resultando em problemas internos. 

 São as estratégias que asseguram o alcance dos objetivos, e, uma vez que seus objetivos 

geralmente se situam fora da organização, é necessária uma análise ambiental a fim de melhor 
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aproveitar as suas forças e fortalecer ou corrigir as suas fraquezas e assim, existir coesão entre o 

ambiente interno e externo (MATOS; MATOS; ALMEIDA, 2008). 

 Uma vez analisado o ambiente externo, é possível identificar as oportunidades e ameaças 

que devem ser, respectivamente, aproveitadas e amortecidas ou absorvidas. Quanto ao ambiente 

interno, quando analisado, permite que as organizações, através de comparação com outras do 

mesmo setor de atuação, identifiquem as suas forças e fraquezas. 

É nesse contexto que inseridas em um mercado competitivo, as empresas têm que 

constantemente suprir as necessidades dos consumidores, por isso, é muito importante estarem 

sempre atentas as mudanças e preparadas para atender as necessidades dos clientes. 

Kotler e Armstrong (2003, p. 474) ressaltam que a concorrência que as empresas 

enfrentam é a mais acirrada de todos os tempos. Para vencer no mercado de hoje, elas precisam 

transformar-se em peritas não apenas na construção de produtos, mas também na construção de 

clientes. A solução está em executar o trabalho de entregar valor e satisfação para o cliente 

melhor do que os concorrentes.  

Dessa forma, cabe citar que a estratégia apresenta muitas finalidades, dentre as mais 

importantes: orientar a tomada de decisão, promover a motivação organizacional, dar rumo à 

empresa, dar coerência às decisões internas, concentrar esforços na realização de metas e 

resultados, definir recursos e competências necessárias ao desempenho das atividades 

organizacionais, entre outras. 

 

1.1 PROBLEMA 

 

 Segundo Matos e Matos, Almeida (2008) um ambiente incerto em constante mudança 

proporciona às organizações: oportunidades, vantagens e facilidades, que precisam ser 

aproveitadas; dificuldades, coações e ameaças, que precisam ser evitados ou neutralizados; 

contingências, que devem ser atendidas, mesmo sem poder ser previstas. 

 É deste ambiente que as organizações obtêm todos os seus recursos e tecnologias para 

processá-los e alcançar os seus objetivos, e também, é para este ambiente que elas ofertam os 

seus produtos ou serviços. Uma vez analisado o ambiente externo, é possível identificar as 

oportunidades e ameaças que devem ser, respectivamente, aproveitadas e amortecidas ou 

absorvidas. Quanto ao ambiente interno, quando analisado, permite que as organizações, através 

de comparação com outras do mesmo setor de atuação, identifiquem as suas forças e fraquezas. 
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Assim, foi formulado o seguinte problema, a fim de manter a pesquisa em seu universo 

pretendido:  

Como o entendimento e a utilização da matriz SWOT, vem sendo utilizado como ferramenta de 

planejamento estratégico nas organizações em estudos publicados recentemente? 

 

1.2 OBJETIVOS 
 

1.2.1 Objetivo Geral  

 A pesquisa objetiva propor uma pesquisa bibliográfica sobre a utilização da matriz SWOT 

como ferramenta estratégica e tem como objetivo buscar a fundamentação teórica sobre a matriz 

SWOT, analisando os principais benefícios que a ferramenta pode agregar para as empresas, 

tornando-as mais competitivas. 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Realizar pesquisa sobre as ferramentas de gestão, sobre tudo a matriz SWOT; 

 Analisar os resultados que podem ser notados com a utilização da matriz; 

 Buscar um levantamento nas bases de dados Scielo, Capes, Spell, Google acadêmico e 

repositórios institucionais de trabalhos acadêmicos referentes à utilização da matriz Swot 

como ferramenta de gestão; 

 Apresentar a bibliometria das produções científicas e apresentar os resultados dessa 

análise; 

 

1.3   JUSTIFICATIVA 

 

 A matriz SWOT é uma ferramenta que insere o planejamento estratégico nas decisões que 

são tomadas durante a gestão empresarial da atualidade. A importância da sua utilização é 

retratada em diversas pesquisas, dissertações, teses, de forma a mostrar a importância de 

conhecer e utilizar a ferramenta na tomada de decisões da empresa.  

 Este trabalho se justifica pela necessidade de observar as alternativas para a aplicação da 

gestão estratégica em organizações, que atualmente apresentam uma defasagem quando tratam de 

estratégia organizacional, portanto, através da pesquisa bibliográfica pode-se relatar e demonstrar 
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a viabilidade da utilização de uma ferramenta que aproxime a gestão da empresa dos seus 

objetivos e do seu cenário atual e facilite e auxilie no crescimento do negócio. 

 A pesquisa bibliográfica procura explicar e discutir um tema com base em referências 

teóricas publicadas em livros, revistas, periódicos e outros. Busca também, conhecer e analisar 

conteúdos científicos sobre determinado tema (MARTINS, 2001).  

 Pode-se somar a este acervo as consultas a bases de dados, periódicos e artigos indexados 

com o objetivo de enriquecer a pesquisa. Este tipo de pesquisa tem como finalidade colocar o 

pesquisador em contato direto com tudo o que foi escrito, dito ou filmado sobre determinado 

assunto (MARCONI e LAKATOS, 2007). 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

   

O referencial teórico deste trabalho está dividido em cinco partes: a primeira apresenta a 

estratégia empresarial; a segunda parte apresenta alguns conceitos de administração estratégica; a 

terceira parte apresenta o planejamento estratégico, trazendo definições de planejamento, 

planejamento estratégico, bem como a evolução do conceito de planejamento estratégico; a quarta 

parte apresenta o ambiente organizacional, com suas dimensões externa e interna; e por fim, a quinta 

e última apresenta a análise ambiental, que subdivide-se em análise externa, análise interna, e a 

junção de ambas, através da matriz SWOT.  

 

2.1 ORGANIZAÇÕES 

 

Uma combinação de esforços individuais tem por finalidade realizar propósitos coletivos, 

ou seja, a organização de uma empresa fará com que cada integrante do grupo possam alcançar 

objetivo coletivo, necessários para se realizar uma atividade. 

Segundo Chiavenato (2004), organizações são unidades sociais, intencionalmente 

idealizadas e recuperadas, com finalidade de almejar objetivos exclusivos. E no alcance em que 

tais objetivos são almejados, as organizações se redefinem para encontrarem grandes objetivos e 

além disso procurar alcançá-los com mínimo de empenho e custo. 

 Para Filho (1999), é importante destacar a presença de uma pessoa exercendo a atividade 

de criação em um ambiente caracterizado como um sistema com organização social. O meio 

ambiente social exerce influência na atividade de criação do indivíduo, e o indivíduo exerce 

influência na organização social da qual faz parte. 

 

2.1.1 As pessoas e a organização 

 

Diante destas transformações é que o homem deixou de ser comparado a uma máquina 

para ser um fator indispensável à organização Chiavenato (2002). 

Na visão de Silva (2008), pessoa significa discorrer do maior patrimônio das 

organizações, podendo ser definido também como capital intelectual, os recursos humanos não 

tem lugar definido no balanço patrimonial como recursos financeiros e materiais, mas é através 
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do desenvolvimento e valorização desses que se pode operar toda a tecnologia a alcançar o êxito 

organizacional. 

Para Silva (2008) as características das pessoas devem ser desenvolvidas dentro das 

empresas pelos administradores, fazendo com que essas cheguem ao sucesso. Por isso, a 

importância das pessoas deixarem de serem vistos somente como recursos, mas como indivíduo, 

passando a serem observados como verdadeiros meios e fundamentais para se atingir os objetivos 

organizacionais e também pessoais. 

Com o passar do tempo as relações de trabalho foram evoluindo, uma combinação de 

esforços individuais tem por finalidade realizar propósitos coletivos, ou seja, a organização de 

uma empresa fará com que cada integrante do grupo possam alcançar objetivo coletivo, 

necessários para realizar uma atividade. 

 

2.2 ESTRATÉGIA EMPRESARIAL 

  

 Hitt, Ireland e Hoskisson (2011) definem as estratégias como um conjunto integrado e 

coordenado de ações e compromissos com a finalidade de explorar as competências essenciais de 

uma empresa e proporcionar vantagem competitiva. A vantagem competitiva ocorre quando uma 

empresa implementa uma estratégia que seus concorrentes não conseguem seguir. Os retornos acima 

da média, por sua vez, são retornos superiores aos que os investidores esperam obter com 

investimentos de risco semelhante (HITT; IRELAND; HOSKISSON, 2011). 

 Para Oliveira (2011, p. 5) estratégia é definida como “um caminho, ou maneira, ou ação 

estabelecida e adequada para alcançar os resultados da empresa, representados por seus objetivos, 

desafios e metas”. O autor também define o termo “estratégica”: 

Estratégica é a situação em que existe uma identificada, analisada e efetiva 

interligação entre os fatores externos – não controláveis – e interno – 

controláveis – da empresa, que visa interagir com as oportunidades e as 

ameaças ambientais ou externas perante os pontos fortes e fracos internos da 

empresa (OLIVEIRA, 2011, p. 7). 
  

 Porter (2004) utiliza o termo estratégia competitiva para as estratégias em nível de negócios e 

o define como ações ofensivas ou defensivas com a finalidade de criar uma posição defensável em 

um setor, o que permite que as empresas enfrentem com sucesso as cinco forças competitivas deste 

setor, e assim, obtenham um retorno sobre o investimento maior para a empresa. 
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 Mintzberg et al. (2006) definem a estratégia sobre cinco significados, os conhecidos 5 P’s, 

que não são excludentes, mas sim complementares. São eles:  

 Estratégia como plano= Consistem em um curso de ação, uma diretriz, um guia para lidar 

com certa situação. Neste sentido, as estratégias são preparadas previamente, e 

desenvolvidas conscientemente e deliberadamente.  

 Estratégia como pretexto= A estratégia neste sentido é representada como um truque, uma 

manobra que visa driblar o concorrente ou competidor.  

 Estratégia como padrão= Significa a consistência do comportamento ao longo do tempo, 

verificando o que a empresa realizou no passado e estabeleceu-se como padrão.  

 Estratégia como posição= consiste na forma de colocar a empresa no ambiente, ou seja, a 

estratégia assume a função de mediadora entre empresa e ambiente. Esta definição 

pressupõe a integração das demais, uma vez que a posição pode ser pré-selecionada 

através de um plano, ou através de um padrão de comportamento. Esta posição pode 

referir-se a um único competidor, a vários, ou ainda a mercados.  

 Estratégia como perspectiva= Significa para a organização o que a personalidade significa 

para um indivíduo. Além do conteúdo da estratégia consistir em uma posição escolhida, 

consiste também em uma maneira fixa de olhar o mundo.  

 Conforme o porte da organização e seus níveis hierárquicos, as estratégias apresentam 

características distintas, porém devem possuir consistência a fim de alcançar os objetivos da 

organização como um todo. Segundo Stoner e Freeman (1999) as estratégias podem ser 

classificadas como estratégias corporativas, estratégias de negócios, e estratégias funcionais. 

Autores como Thompson Jr. e Strickland III (2000) acrescentam também as estratégias 

operacionais.  

 As estratégias corporativas, ou em nível corporativo, são utilizadas por organizações que 

atuam em mais de um tipo de negócio. Essas estratégias são formuladas, segundo Stoner e 

Freeman (1999), pelo topo da corporação, com o objetivo de supervisionar os interesses e 

operações destes tipos de organizações e devem dar respostas acerca do ramo de negócio que a 

corporação deve se engajar, bem como os objetivos e expectativas para cada negócio, e como 

alcançar estes objetivos.  

 Segundo Thompson Jr. e Strickland III (2000), estas estratégias envolvem quatro tipos de 

iniciativas. São elas: realizar mudanças para executar a diversificação; iniciar ações que 
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reforcem o desempenho combinado dos negócios seguidos pela empresa; descobrir modos que 

assegurem a sinergia entre as várias unidades de negócio, transformando-a em vantagem 

competitiva; e direcionar recursos para as unidades mais atrativas, estabelecendo assim, 

prioridades de investimento. 

 Para Thompson Jr. e Strickland III (2000) a estratégias de nível de negócio asseguram a 

produção de vantagem competitiva, que é alcançada quando a estratégia adotada é capaz de: 

decidir sobre onde a empresa tem melhores chances de obter vantagem competitiva; desenvolver 

atributos em seus produtos/serviços capazes de despertar um forte interesse por parte do 

consumidor e colocar a empresa em posição de destaque perante seus concorrentes; e tornar 

neutras as mudanças competitivas das empresas concorrentes. 

 As estratégias também podem ser classificadas conforme a maneira como as organizações 

agem em relação ao ambiente externo. Robbins (2005) classifica as estratégias como internas e 

externas. Para este autor, as estratégias internas referem-se à reação das organizações em relação 

ao ambiente externo, ou seja, às adaptações e modificações feitas pelas organizações a fim de se 

ajustarem ao ambiente externo.  

 As estratégias externas dizem respeito à maneira “proativa” como as organizações agem 

em relação ao ambiente externo, ou seja, o uso deste tipo de estratégia busca modificar o 

ambiente a fim de ajustá-lo às organizações conforme as capacidades destas.  

 Independente da definição de estratégia empresarial nota-se a estreita relação que existe 

entre o uso estratégias e o conhecimento do ambiente organizacional, ou seja, para se utilizar 

estratégias, seja qual for o tipo, a análise ambiental é componente indispensável.  

 O uso de estratégias consiste em um processo contínuo, cíclico, que envolve todas as 

etapas do processo de administração – planejar, organizar, dirigir, controlar. Este processo pode 

ser compreendido através da administração estratégica, que será descrita na seção a seguir. 

 

2.2.1 Administração estratégica 

 

 Para Wright, Kroll e Parnell (2010) a Administração estratégica consiste em um conjunto 

de passos inter-relacionados que devem ser dados pela alta administração a fim de que os 

objetivos gerais sejam alcançados. Estes passos são: analisar as oportunidades e ameaças do seu 

ambiente externo; analisar os pontos fortes fracos existentes em seu ambiente interno; 
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estabelecer a missão organizacional e os seus objetivos gerais; formular as estratégias; 

implementar as estratégias; e efetuar o controle estratégico para garantir que os objetivos gerais 

sejam alcançados. Para os autores, o objetivo maior da administração estratégica é gerar riqueza 

para os investidores da empresa através da satisfação das necessidades e expectativas de 

stakeholders como clientes, empregados e fornecedores. 

 Oliveira (2011, p. 6) define administração estratégica como: 

[...] uma administração do futuro que de forma estruturada, sistêmica e intuitiva, 

consolida um conjunto de princípios, normas e funções para alavancar, 

harmoniosamente, o processo de planejamento da situação futura desejada da empresa 

como um todo e seu posterior controle perante os fatores ambientais, bem como a 

organização e a direção dos recursos empresariais de forma otimizada com a realidade 

ambiental, com a maximização das relações interpessoais. 
  

 Para Certo e Peter (1993) a administração estratégica é um processo cíclico que visa 

manter uma organização como um conjunto apropriadamente integrado a seu ambiente. Acentua 

que os gestores se dediquem a um conjunto de etapas ou a um processo ininterrupto. Devido às 

mudanças constantes dos ambientes organizacionais, as organizações devem se modificar de 

maneira adequada para assegurar que as metas organizacionais possam ser alcançadas.  

 A Administração Estratégica é definida, segundo Alday (2000) como um processo 

ininterrupto e interativo que tem como objetivo manter uma organização como um conjunto 

apropriadamente integrado a seu ambiente. 

 

2.2.2 Planejamento Estratégico 

 

 As organizações não devem funcionar ao acaso e nem operar baseadas na improvisação. 

Elas necessitam de planejamento em todas as suas operações e atividades, principalmente se o 

seu ambiente de atuação for dinâmico, complexo e competitivo. Esta função, além de iniciar o 

processo administrativo (planejar, organizar, dirigir, controlar), inclui a definição dos objetivos 

organizacionais e a seleção das políticas, dos métodos, e dos procedimentos para o alcance destes 

objetivos (GONÇALVES, 2006). 

 Segundo Barbosa e Brondani (2004) o planejamento significa formular de maneira 

sistemática os objetivos e as ações alternativas, que ao final, a escolha será sobre a melhor ação, 

além de dizer respeito às consequências futuras das decisões presentes, uma vez que o 
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planejamento é um processo de decisões recíprocas e independentes que visam alcançar os 

objetivos estabelecidos anteriormente. 

 O planejamento estratégico pode ser definido como uma ferramenta dinâmica de gestão 

que contém decisões antecipadas acerca da linha de atuação que a organização deve seguir para 

cumprir sua missão, uma vez que não é um documento estático (ALDAY, 2000). Para este autor, 

o planejamento estratégico trata de elaborar um plano que, através de etapas sequenciais e 

analíticas, formaliza a concepção da estratégia, existindo o envolvimento de pessoas na 

formulação de uma série de critérios objetivos, que com base racional, objetivam auxiliar os 

gestores na análise das alternativas estratégicas e tomadas de decisão. 

 O planejamento estratégico parte da alta administração, porém, mesmo que se inicie no 

topo da estrutura hierárquica organizacional, o planejamento estratégico deve integrar os demais 

níveis, ou seja, o tático e o operacional, para que seja possível o alcance dos objetivos 

estratégicos, através do planejamento e da coordenação da execução dos planos (ROJO, 2006). 

Neste sentido, o relacionamento existente entre as pessoas no processo de elaboração do 

planejamento estratégico pode ser em maior ou menor grau de participação, e isto irá depender da 

estrutura hierárquica da organização (LAUTERT, 2009). O planejamento estratégico ocorre no 

nível estratégico da organização e deve nortear o planejamento nos demais níveis hierárquicos 

(FERREIRA; REIS; PEREIRA, 1997). 

 Dentro do planejamento estratégico apresenta-se diferentes linhas de pensamento de 

formação estratégica, desde o seu início histórico até a atualidade, e conforme descreveu 

Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2009), existem dez escolas de pensamento estratégico que serão 

apresentadas na figura1 abaixo. 
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Figura 1- Escolas do pensamento estratégico 

 

Fonte: Mintzberg, Ahlstrand e Lampel, (2009). 

 

 De acordo com Mintzberg, Alhstrand e Lampel (2009), essas 10 escolas são divididas em 

2 grupos: prescritivas e descritivas. No primeiro grupo, os autores incluem três escolas (design, 

planejamento e posicionamento), responsáveis pelas abordagens mais ortodoxas da formulação 

estratégica e com ênfase nas questões de método e forma, no como deve ser a gestão estratégica. 

              No segundo grupo, encontram-se as sete escolas descritivas (empreendedora, cognitiva, 

aprendizado, poder, cultural, ambiental e configuração) que representam diferentes perspectivas 

mais orientadas para a compreensão de como são efetivamente formuladas e implementadas as 

estratégias.    

 

2.3 ANÁLISE AMBIENTAL 

  

 Conforme o que foi descrito anteriormente, percebe-se que o uso de estratégias nas 

organizações depende da análise dos ambientes externo e interno. Com isso, torna-se necessário 

neste trabalho, descrever acerca dos ambientes organizacionais, ou seja, sobre seu ambiente total.  

 Há autores que definem o ambiente organizacional apenas como ambiente externo. 

Segundo Oliveira (1991) o ambiente organizacional pode ser compreendido como o conjunto de 

todos os fatores externos à organização que de maneira indireta e direta, proporcionam ou 

recebem influência da organização. Definições como esta podem ser consideradas incompletas, 
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uma vez que a maneira de agir das organizações sofre influência de uma série de relacionamentos 

internos e externos do ambiente organizacional (LAUTERT, 2009). 

 Hitt, Ireland, e Hoskisson (2011, p. 34) o entendimento da empresa sobre o ambiente 

externo se soma ao conhecimento do seu ambiente interno para formar a sua visão, criar a sua 

missão e tomar medidas que resultem em competitividade estratégica e retornos acima da média.  

 Porter (2004) descreve que para uma empresa desenvolver um conjunto executável de 

metas e políticas ela deve considerar os seus limites externos, que são determinados pelo setor e 

pelas expectativas da sociedade, e considerar também os seus limites internos, que são 

determinados pela combinação dos seus pontos fortes e fracos com os valores pessoais da 

organização. 

 Para o entendimento do ambiente organizacional torna-se necessário realizar a análise 

ambiental, que representa uma das etapas do planejamento estratégico. 

 Certo e Peter (1993) definem a análise ambiental como sendo a etapa do processo de 

planejamento estratégico responsável em identificar as ameaças e oportunidades presentes e 

futuras, que podem influenciar na capacidade da organização em atingir seus objetivos. Estes 

autores consideram para a análise ambiental três níveis distintos do ambiente, o ambiente externo 

geral, o ambiente externo operacional, e o ambiente interno. 

 Com o uso do termo diagnóstico estratégico, Oliveira (1991) define análise ambiental 

como sendo a atividade que determina “como se está” ou “onde se está”, abrangendo as análises 

interna e externa, onde a análise interna verifica quais são os pontos fortes, fracos e neutros da 

organização, enquanto que a análise externa verifica quais são as ameaças e oportunidades 

presentes no ambiente externo e quais são as melhores maneiras de, respectivamente, evitar ou 

usufruir delas. 

 Segundo Vasconcelos Filho (1979), é através da análise ambiental que se pode conhecer a 

realidade ambiental para a formulação de planos estratégicos eficazes. Este autor define a análise 

ambiental como sendo um processo sistemático, que busca mapear, classificar e examinar as 

variáveis ambientais que residem no ambiente total da organização, ou seja, as variáveis do 

macro ambiente, do ambiente operacional, e do ambiente interno. 

 Oliveira (2011) divide a análise ambiental em análise interna, análise externa, e como 

extensão desta última, análise dos concorrentes, onde são identificadas as vantagens competitivas 

da própria organização e de seus concorrentes. 
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2.3.1 Ambiente externo das organizações 

 

 Segundo Sobral e Peci (2008) o ambiente externo consiste no contexto onde as 

organizações existem e operam, sendo formado pelos elementos que não se encontram dentro dos 

limites da organização. Para os autores, o ambiente externo é formado pelo ambiente contextual, 

o qual exerce influência sobre as organizações de forma indireta, e pelo ambiente operacional, 

formado pelos concorrentes que interagem de forma mais próxima e direta com as organizações. 

 Matos, Matos e Almeida (2008) descrevem como características do ambiente externo as 

seguintes:  

 Ameaças- representam as forças ambientais externas e não controláveis pela organização, 

que possuem caráter conjuntural, temporal, potencial e de mudança, que podem vir a 

prejudicar o ritmo de desenvolvimento da organização, porém podem ser evitadas, caso 

sejam conhecidas em tempo hábil;  

 Oportunidades- representam as forças ambientais externas e não controláveis pela 

organização, que possuem caráter conjuntural, temporal, potencial e de mudança, que 

podem vir a favorecer o ritmo de desenvolvimento da organização, desde que conhecidas 

e aproveitadas, enquanto existirem, conforme o interesse e as condições organizacionais;   

 Restrições- representam as características estruturais e permanentes do mercado de 

atuação da organização, que se constituem em fatores negativos a este mercado;  

 Propulsões- representam as características estruturais e permanentes do mercado de 

atuação da organização, que se constituem em fatores positivos a este mercado.  

 O conhecimento do ambiente externo é fundamental para se conseguir a adequada 

compatibilidade entre a organização e as forças externas que afetam de maneira direta ou indireta 

os propósitos, desafios, objetivos, políticas, metas, planos, estrutura, programas, projetos e 

procedimentos da organização, logo, a análise externa tem por objetivo estudar a relação 

existente organização-ambiente externo, em termos de oportunidades e ameaças, assim como a 

atual posição dos seus produtos no mercado e a sua prospectiva para o futuro. Além disso, as 

oportunidades e ameaças podem influenciar na expectativa de uma organização, uma vez que 

uma oportunidade devidamente usufruída pode proporcionar aumento na lucratividade, ao passo 

que uma ameaça não administrada pode resultar na diminuição dos lucros previstos, ou mesmo 

em prejuízos para a organização (MATOS; MATOS; ALMEIDA, 2008). 
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 Oliveira (2011) sugere que esta análise deve ser realizada por toda a organização, 

considerando fatores tanto do ambiente macro ambiental como do ambiente operacional: 

 

Esta análise é efetuada por toda a empresa, considerando uma série de fatores, entre 

os quais se podem destacar: mercado nacional, mercado regional, mercado 

internacional, evolução tecnológica, fornecedores, aspectos econômico-financeiros, 

aspectos socioeconômicos, aspectos culturais, aspectos políticos, entidades de classe, 

órgão governamentais, mercado de mão-de-obra e concorrentes. Esses fatores 

exemplificados devem ser subdivididos em tantos subfatores quanto necessário para 

otimizar a análise externa (OLIVEIRA, 2011, p. 79). 

 
A análise ambiental externa é utilizada tanto para a resolução de questões imediatas como questões 

futuras, conforme descreveu Matos, Matos e Almeida (2008, p. 131):  

 
A análise ambiental externa é usada sob dois enfoques, a saber: para resolver os 

problemas imediatos que exijam decisões estratégicas: neste caso a interação entre a 

organização e o ambiente é em tempo real; para identificar futuras oportunidades ou 

ameaças que ainda não foram percebidas claramente pela organização. 

 

2.3.2 Macroambiente 

 

 De acordo com Oliveira (2006), onde referência Kotler (2000), análise de macroambiente 

é a atividade de levantamento e análise dos principais fatores ambientais externos que afetam a 

empresa, de sua provável evolução e dos novos fatores que poderão ocorrer, causando impacto 

sobre as operações da organização. 

 Segundo Stoner e Freeman (1999) as variáveis sociais podem ser divididas em três 

categorias. A primeira delas é a demografia, que segundo Sobral e Peci (2008, p. 77) “refere-se à 

composição de dada população e define-se por variáveis como a estrutura etária, o gênero, a 

distribuição geográfica, o tamanho da família, o nível educacional, a ocupação profissional, entre 

outras”. A segunda são os estilos de vida, que em conjunto com a demografia, afetam, através de 

suas mudanças, a composição, a localização e as expectativas do suprimento de mão-de-obra e 

dos clientes referentes à uma organização. A terceira categoria são os valores sociais, que são 

capazes de influenciar todas as outras mudanças sociais, políticas, tecnológicas e econômicas e 

determinam todas as escolhas feitas pelas pessoas ao longo de sua vida, além de estabelecerem 

as linhas mestras que determinam como grande parte das organizações e dos administradores irá 

operar (STONER; FREEMAN, 1999). 

 Para Sobral e Peci (2008) as variáveis político-legais são resultado de todos os processos 

políticos, as quais se podem citar a estabilidade política, as políticas econômicas, a legislação 
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laboral, entre outras, bem como o conjunto total de regulamentações governamentais que 

controla, restringe ou incentiva comportamentos empresariais.  

 As variáveis econômicas influenciam as atividades de uma organização, proporcionando 

às organizações tanto oportunidades quanto ameaças, uma vez que mudanças no Produto Interno 

Bruto (PIB), nas taxas de juros, e no valor do dólar influenciam a demanda por produtos/serviços 

das organizações, enquanto que mudanças nas taxas de inflação influenciam as transações 

organizacionais, no que diz respeito à compra de matérias-primas, peças e ao pagamento de 

salários (WRIGHT; KROLL; PARNELL, 2010).  

 As variáveis tecnológicas exercem influência em menor ou maior grau na sociedade como 

um todo, ou em um setor específico, determinando em grande parte quais produtos e serviços 

serão produzidos, quais os equipamentos necessários para essa produção, e como as operações 

serão administradas (STONER; FREEMAN, 1999). 

 Outra variável, a variável natural, também deve ser levada em consideração. Segundo 

Kotler (2000) a exacerbada degradação ambiental é uma importante preocupação global, 

devendo ser levada em consideração também no contexto empresarial, uma vez que implica em 

escassez de matérias-primas, custos mais elevados de energia, níveis mais altos de poluição, e 

mudança no papel dos governos. 

 Matos, Matos e Almeida (2008) descrevem que as organizações possuem fontes primárias 

e secundárias para a obtenção de informações de maneira direta e indireta do ambiente externo 

como um todo, onde nas fontes primárias buscam-se informações através de pesquisas realizadas 

pela organização diretamente no ambiente externo, enquanto que nas fontes secundárias, buscam-

se informações do ambiente em agências e bancos especializados, como por exemplo, o IBGE, 

em universidades, bolsas de valores, sindicatos, sociedades de classe, entre outros.  

 Hitt, Ireland e Hoskisson (2011) sugerem etapas para análise do ambiente externo. O 

processo de análise do ambiente externo, segundo os autores, pode ser dividido nas seguintes 

etapas: 

 Escaneamento- Nesta etapa se faz necessário o estudo de todos os segmentos do macro 

ambiente, pelo qual é possível identificar os primeiros sinais de possíveis mudanças, bem 

como detectar as mudanças que estão ocorrendo no momento. O escaneamento possui 

extrema importância para empresas que atuam em ambientes altamente voláteis, uma vez 

que é possível identificar os primeiros sinais de mudança. Vale salientar que as atividades 
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devem estar coerentes com o contexto organizacional, devendo os sistemas de 

escaneamento ser desenvolvidos conforme o grau de estabilidade ou volatilidade de 

determinado ambiente.  

 Monitoramento- Através do monitoramento, as mudanças ambientais são observadas para 

verificar se está surgindo uma tendência importante entre as que foram detectadas no 

escaneamento. Para que ocorra de maneira eficaz, o monitoramento requer a 

identificação dos stakeholders da organização.  

 Previsão- A partir das mudanças e tendências detectadas através do escaneamento e do 

monitoramento, torna-se possível realizar previsões do que pode acontecer e com que 

rapidez pode acontecer.  

 Avaliação- Através do escaneamento, monitoramento e previsão, consegue-se entender o 

macro ambiente. O intuito da avaliação consiste em especificar as implicações deste 

entendimento para a organização, determinando o momento e a importância dos efeitos 

das mudanças e tendências na administração estratégica de uma organização. Após as 

demais etapas, torna-se necessário avaliar se uma tendência no ambiente representa uma 

ameaça ou oportunidade. 

 

2.3.3 Ambiente interno das organizações 

 

 Wright, Kroll e Parnell (2000) salientam que esse passo do processo estratégico a análise 

do ambiente interno exige que a administração determine a orientação que a empresa deve tomar 

dentro do seu ambiente externo. Bethlem (2004) menciona que essa análise da empresa como um 

todo seve para determinar a estratégia compatível com os recursos de que dispõe, servindo para: 

quantificar os hiatos existentes entre a disponibilidade atual de certos recursos que deveria ter, 

base para o plano de obtenção desses recursos e escalas de prioridade, e base para constantes 

revisões da estratégia escolhida. 

 Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000) salientam que, ainda que seja possível encontrar 

diversos critérios para se classificar e avaliar o conjunto dos componentes internos de uma 

empresa, há um núcleo comum que não varia. O que efetivamente pode ser diferente é o nível de 

sistematização, rigor, detalhes e sofisticação em geral, que uma proposta pode ter em relação à 

outra.  
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 Kotler (2000), cada negócio precisa de uma avaliação periodicamente de suas forças e 

fraquezas internas. Analisar as competências de marketing, financeiras, de fabricação e 

organizacionais e classificar cada fator como uma grande força, uma força, uma característica 

neutra, uma fraqueza ou uma grande fraqueza.  

 Forças e fraquezas existem por causa de recursos possuídos (ou não possuídos) pela 

empresa ou da natureza de seus relacionamentos entre a empresa e seus consumidores, 

empregados ou organizações exteriores (por exemplo, parceiros da cadeia de suprimentos, 

fornecedores, instituições financiadoras e órgãos do governo) (FERRELL e HARTLINE, 2009).  

 

2.3.4 Ambiente Setorial 

 

 Segundo Hitt, Ireland e Hoskisson (2011) este outro componente do ambiente externo, 

denominado pelos autores como o ambiente da indústria/setor, representa um conjunto de fatores 

que exercem influência direta sobre uma empresa e suas ações e reações competitivas, 

determinando também o potencial de lucro da indústria/setor. 

 O ambiente setorial, por sua vez, também oferece oportunidades para que algumas 

empresas consigam obter vantagens perante os seus concorrentes, bem como estabelecem 

restrições às operações das empresas, e refere-se a um ambiente mais específico, formado por 

empresas produtoras de mercadorias ou prestadoras de serviços concorrentes, onde a estrutura do 

setor exerce influência sobre o grau de competição entre as empresas que nele estão inseridas 

(WRIGHT, KROLL, PARNELL, 2010). 

 Para Porter (2004), as cinco forças competitivas- ameaça de novas empresas entrantes; a 

força da rivalidade entre os concorrentes; a ameaça de produtos substitutos; o poder de 

negociação dos compradores; e o poder de negociação dos fornecedores o objetivo desta análise- 

determinam a intensidade da concorrência do setor, a sua rentabilidade, sendo que a(s) força(s) 

mais acentuada(s) predomina(m) e torna(m)-se decisiva(s) do ponto de vista da formulação de 

estratégias, além do fato de que forças diferentes assumem a predominância na forma de 

concorrência em cada setor. 

 A figura 2 apresenta os fatores que definem a intensidade de competição e o potencial de 

lucro de um setor. 
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Figura 2- As cinco forças competitivas de Porter 

 

  

  Fonte: Porter, (2004) 

 

 A ameaça de novas empresas entrantes existe do desejo que estas possuem em abocanhar 

uma parcela do mercado e frequentemente recursos substanciais. O resultado disto são as quedas 

nos preços de determinado produto ou serviço comercializado pelos concorrentes já 

estabelecidos, e também os custos destes participantes pode ser inflacionado, reduzindo assim, a 

rentabilidade. A ameaça de entrada depende das barreiras à entrada imposta pelos concorrentes 

do setor, e também da reação que o novo concorrente espera da parte destes antigos concorrentes. 

Quando as barreiras são altas, provavelmente o recém-ingresso no setor sofrerá retaliação 

acirrada dos concorrentes como maneira de se defenderem, e logo, a ameaça de entrada torna-se 

pequena (PORTER, 2004). 

 A partir do momento em que uma ou mais empresas detecta alguma oportunidade para 

melhorar a sua posição dentro de um setor, ou quando sentem uma pressão competitiva vindo de 

outras empresas, passa a existir então rivalidade. A intensidade da rivalidade depende da 

interação de vários fatores estruturais. São eles: concorrentes numerosos ou equilibrados; 

crescimento lento do setor; custos fixos ou de armazenamento altos; ausência de diferenciação ou 

custo de mudança; capacidade aumentada em grandes incrementos; concorrentes divergentes, ou 

seja, diferentes quanto a suas origens, a sua personalidade, a suas estratégias; grandes interesses 

estratégicos; barreiras de saída elevadas, as quais podem ser fatores econômicos, estratégicos ou 

emocionais (PORTER, 2004). 
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 O poder de negociação dos fornecedores refere-se ao poder de negociação que estes têm 

sobre os participantes de um setor ameaçando reduzir a qualidade ou aumentar o preço dos 

produtos ou serviços fornecidos. Quanto maior o poder dos fornecedores, mais eles são capazes 

de extrair a rentabilidade de um setor que é incapaz de repassar os aumentos de custos em seus 

próprios negócios. Um grupo fornecedor é poderoso quando ocorre o seguinte: é dominado por 

poucas companhias e é mais concentrado do que a indústria a qual fornece; não está obrigado a 

enfrentar fornecedores de produtos substitutos; o setor não é um cliente relevante para o grupo 

fornecedor; o produto fornecido constitui um importante insumo para o negócio do comprador; os 

produtos fornecidos pelo grupo são diferenciados ou o grupo desenvolveu custos de mudança a 

serem enfrentados pelos compradores; o grupo de fornecedores constitui uma ameaça de 

integração para frente, ou seja, são capazes de tornarem-se seus próprios clientes. Vale destacar 

também o papel que a mão-de-obra também desempenha como fornecedor, uma vez que quanto 

mais a força de trabalho é organizada ou a oferta de mão-de-obra é escassa, maior o poder da 

mão-de-obra (PORTER, 2004). 

 Porter (2004, p. 6) descreve onde reside o objetivo da análise setorial: 

[...] o foco da análise da estrutura da indústria, ou “análise estrutural”, está na 

identificação das características básicas de uma indústria, enraizadas em sua 

economia e tecnologia, e que modelam a arena na qual a estratégia 

competitiva deve ser estabelecida. As empresas terão, cada uma, pontos fortes 

e pontos fracos peculiares ao lidarem com a estrutura da indústria, e esta pode 

mudar e realmente muda gradativamente ao longo do tempo. 

 

2.4 MATRIZ SWOT 

 

 A análise SWOT é uma ferramenta usada para a realização de análise de ambiente e serve 

como base para planejamentos estratégicos de gestão de uma organização. Utiliza-se esta 

ferramenta para verificar a situação e a posição estratégica da empresa no ambiente em que atua 

(MCCREADIE, 2008). 

 Criada por Albert Humphrey, consultor em gestão do instituto de pesquisas da 

Universidade de Stanford na década de 1960, a ferramenta mais utilizada para análise ambiental é 

a matriz SWOT, figura 3, onde as letras da abreviatura representam, respectivamente, as strenght 

(forças), weakness (fraquezas), opportunity (oportunidades), e threat (ameaças). Segundo Pereira 

(2010), a análise de SWOT representa a parte mais importante da análise ambiental, uma vez que 

faz a junção da análise externa com a análise interna. 
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 Segundo A. Silva; Batista; Henrique; N. Silva; e Barbosa (2011) o objetivo da análise de 

SWOT é definir estratégias para manter os pontos fortes existentes na organização, reduzir a 

intensidade de pontos fracos, assim como, aproveitarem as oportunidades e proteger-se das 

ameaças. Com a análise a organização tem uma visão melhor da situação em que se encontra 

podendo adotar diversas estratégias, como as que buscam crescimento e desenvolvimento ou 

atitude de manutenção e sobrevivência. 

 Devido principalmente à facilidade quanto ao uso desta ferramenta, Serra, Torres e Torres 

(2003) descrevem-na como uma ferramenta de sucesso, sendo utilizada por diversas empresas de 

todos os tamanhos, que trabalham com diversos produtos e serviços, de diversos países. Além 

disso, estes autores também descrevem que é dada grande importância a esta ferramenta nos 

cursos de administração, onde ela é ensinada como uma ferramenta fundamental. 

 

Figura 3- Matriz SWOT 

 

Fonte: Matos, Matos e Almeida (2008) 

 

 Segundo Matos, Matos e Almeida (2008) a realização da análise ambiental através da 

matriz SWOT possui como principal objetivo identificar quais rumos deve ser seguido pela 

organização, e quais os passos necessários para o alcance dos objetivos estratégicos. Com isso, 

estes autores descrevem que através da matriz SWOT, os gestores são auxiliados quanto ao 

desenvolvimento de quatro tipos de direcionamentos estratégicos (figura 2) para a organização, a 

saber: 
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 Direcionamento estratégico SO- Utiliza os pontos fortes internos, com o intuito de tomar 

vantagem nas oportunidades externas (pontos fortes versus oportunidades);  

 Direcionamento estratégico WO- Busca melhorar os pontos fracos internos para tomar 

vantagens nas oportunidades externas (pontos fracos versus oportunidades);  

 Direcionamento estratégico ST- Utiliza os pontos fortes internos, com o intuito de reduzir 

ou evitar os impactos das ameaças externas (pontos fortes versus ameaças);  

 Direcionamento estratégico WT- Força a organização a buscar a ordem necessária para 

sair desta situação de caos emergente (pontos fracos versus ameaças).  

 Estes direcionamentos são resultados do relacionamento entre as oportunidades e ameaças 

do ambiente externo, com pontos fortes e fracos internos às organizações. Serra, Torres e Torres 

(2003) denominam estas interações da seguinte maneira: positiva ou alavancadora, quanto à 

relação entre forças e oportunidades; limitação, quanto à relação entre pontos fracos e 

oportunidades; vulnerabilidade, quanto à relação entre as forças e ameaças; e negativa ou 

problemática, quanto à relação entre fraquezas e ameaças. 

 Matos, Matos e Almeida (2008) descrevem, através de dois passos, como é realizada a 

matriz SWOT: 

 Passo 1- Analisa-se o ambiente externo, através de foco no futuro, identificação das 

oportunidades disponíveis, e identificação das ameaças potenciais.  

 Passo 2- Cruzamento do ambiente externo com o ambiente interno, ou seja, analisa-se 

cada item identificado no passo 1 e verifica-se como está preparada a organização para 

enfrentar cada item identificado. Quando a organização está preparada para enfrentar cada 

item, isto se constitui em um ponto forte, caso contrário, se ela não estiver preparada, 

constitui-se em um ponto fraco.  

 Segundo Chiavenato e Sapiro (2003), sua função é apontar as oportunidades e as ameaças 

externas à organização com seus pontos fortes e fracos. A avaliação estratégica realizada a partir 

da matriz SWOT é uma das ferramentas mais utilizadas na gestão estratégica competitiva. Trata-

se de relacionar as oportunidades e ameaças presentes no ambiente externo com as forças e 

fraquezas mapeadas no ambiente interno da organização. As quatro zonas servem como 

indicadores da situação da organização. 
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 Para Martins (2006), a análise SWOT é uma das práticas mais comuns nas empresas 

voltadas para o pensamento estratégico, é algo relativamente trabalhoso de produzir, contudo a 

prática constante pode trazer ao profissional uma melhor visão atual de negócios, afinal de 

contas, os cenários onde a empresa atuam estão sempre mudando. 

 Para a constar as forças e fraquezas, oportunidades e ameaças advêm sempre dos 

resultados de uma análise combinada, na qual as condições internas devem ser sobrepostas e 

comparadas com as situações do ambiente de negócio da empresa (YANAZE, 2007). 

 Sua funcionalidade é compreender fatores influenciadores e apresentar como eles podem 

afetar a iniciativa organizacional, levando em consideração as quatro variáveis citadas (forças, 

fraquezas, oportunidades e ameaças), com base nas informações obtidas a empresa poderá 

elaborar novas estratégias competitivas. 

 Ainda que a matriz SWOT seja uma ferramenta de sucesso muito utilizada, isto não 

impossibilitou que sofresse críticas. Estas críticas se devem principalmente no que diz respeito à 

subjetividade da análise SWOT em fazer julgamentos sobre o que de fato são pontos fortes e 

pontos fracos, o que depende muito de uma análise comparativa entre as forças e fraquezas da 

concorrência (SERRA; TORRES; TORRES, 2003). 

 

2.4.1 Análise do Ambiente Interno (Forças e Fraquezas) 

 

 Kotler (2000), cada negócio precisa avaliar periodicamente suas forças e fraquezas 

internas. Analisam-se as diversas competências de marketing, financeiras, de fabricação e 

organizacionais e classifica cada fator como uma grande força, uma força, uma característica 

neutra, uma fraqueza ou uma grande fraqueza. 

 O gestor precisa estudar quais os pontos que a organização está bem e onde estão suas 

deficiências. Chiavenato e Sapiro (2003) diz que os critérios a serem avaliados no ambiente 

interno podem ser: recursos financeiros, liderança e imagem de mercado, condicionamento 

competitivo que gera barreiras à entrada de novos competidores, tecnologia, vantagens de custo, 

propaganda, competência e inovação de produtos, enfim tudo que está locado no trabalho interno 

da organização. 

 



33 
 

2.4.2 Força 

 De acordo com Rezende (2008), as forças ou pontos fortes da organização são as variáveis 

internas e controláveis em si, pois propiciam condições favoráveis para a organização em relação 

ao seu ambiente. Elas são características ou qualidades da organização, que podem influenciar 

positivamente o seu desempenho. Os pontos fortes devem ser amplamente explorados pela 

organização, na busca por melhorias mais assertivas. 

 Consideramos uma grande força da organização o know how da empresa na sua área de 

atuação. É fator importante dentro do ambiente competitivo, ele diferencia a empresa de seus 

concorrentes e de possíveis novos entrantes. Soma-se a isto o rápido poder de mobilização 

operacional, o que permite que a empresa responda rapidamente às necessidades atuais do 

mercado (PEREIRA, et al., 2002). 

Quadro 1 - Forças internas potenciais 

FORÇAS INTERNAS POTENCIAIS 

 Recursos financeiros abundantes  

 Nome da marca conhecido  

 Nº 1 do setor  

 Economias de escala  

 Tecnologia própria  

 Processos patenteados  

 Imagem da companhia/produto/ marca respeitada  

 Talento gerencial elevado 

  Melhor habilidade de marketing 

  Produto de qualidade superior  

 Alianças com outras empresas 

  Boa capacidade de distribuição 

  Empregados comprometidos 

Fonte: adaptado Ferrell e Hartline (2009, p. 134-135). 

 Para Martins (2007), são os aspectos mais positivos da empresa em relação ao seu 

produto, serviço ou unidade de negócios, fatores esses mais relevantes que podem ser controlados 

pela própria empresa e para o planejamento estratégico. 
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2.4.3 Fraquezas 

 Segundo Chiavenato (2003), ao contrário das forças, as fraquezas apontam as desvantagens da 

sua organização e do que ela oferece, principalmente em comparação aos seus concorrentes. As 

fraquezas são consideradas deficiências que inibem a capacidade de desempenho da organização e 

devem ser superadas para evitar a falência da organização (MATOS, MATOS e ALMEIDA, 2007). 

 As fraquezas são consideradas uma condição desfavorável para a empresa que devem ser 

acompanhadas e analisadas constantemente, para que a organização no fique em defasagem perante 

os seus concorrentes. 

 

Quadro 2-  Fraquezas Internas Potenciais 

FRAQUEZAS INTERNAS POTENCIAIS 

 Falta de orientação estratégica 

  Recursos Financeiros Limitados 

  Pouco ou nenhum investimento em pesquisa e desenvolvimento 

  Linha de produtos limitada 

  Distribuição limitada 

  Produtos ou tecnologia desatualizados 

  Problemas Operacionais Internos 

  Fraca imagem de mercado 

  Mão de obra desqualificada 

  Habilidades gerenciais limitadas 

Fonte: adaptado Ferrell e Hartline (2009, p. 134-135). 

 

 Segundo Daychouw (2007, p.13) “as fraquezas são os pontos mais vulneráveis da 

organização em comparação aos mesmos pontos dos competidores atuais ou em potencial”. 

 "As fraquezas ou pontos fracos da organização são as variáveis internas e controláveis que 

propiciam condições desfavoráveis para a organização em relação ao ambiente”. (REZENDE, 

2008, p.69). 
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2.4.4 Análise do Ambiente Externo (Oportunidades e Ameaças) 

  

 Para a análise do ambiente externo deve-se analisar por exemplo, a mudança de hábitos do 

consumidor, surgimentos de novos mercados, diversificação, entrada de novos concorrentes, 

produtos substitutos e barreiras competitivas (CHIAVENATO e SAPIRO, 2003). “As 

oportunidades e ameaças são previsões do futuro e estão intimamente ligadas a fatores externos”. 

(NETO, 2011, p.17). 

 Uma organização pode ser considera um organismo vivo, ações internas podem afetar em 

resultados externos, assim como, ações de origem externa podem influenciar diretamente nos 

fatores internos da organização. (A.SILVA; BATISTA; HENRIQUE; N. SILVA; BARBOSA, 

2011). 

 Oportunidade acontece quando um fator externo acaba atingindo a organização de forma 

positiva, quando ocorrem situações sejam naturais ou influenciadas pelo fator externo, que dão uma 

oportunidade a empresa de expandir seus negócios de acordo com um determinado evento ocorrido. 

 

2.4.5 Oportunidades 

 No caso das oportunidades são as situações, tendências ou fenômenos externos, atuais ou 

potenciais, que podem contribuir para a concretização dos objetivos estratégicos (CALLAES, 

BÔAS, GONZALES,2006). 

 Para Martins (2007), oportunidades são pontos mais positivos do produto/serviço da 

empresa em relação ao mercado onde está ou irá se inserir. São fatores que não podem ser 

assegurados pela própria empresa e relevantes para o planejamento estratégico. 

 

Quadro 3 - Oportunidades Externas Potenciais 

OPORTUNIDADES EXTERNAS POTENCIAIS 

 Rápido crescimento de mercado 

  Empresas rivais são complementares 

  Abertura de mercados externos 

  Revés de empresa rival 

  Novas descobertas de produtos 
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  Boom econômico 

  Desregulamentação governamental 

  Nova tecnologia 

  Mudanças demográficas 

  Outras empresas buscam alianças 

  Queda na venda de produtos substitutos 

  Mudança nos métodos de distribuição 

Fonte: adaptado Ferrell e Hartline (2009, p. 134-135). 

 

 Martins (2006) considera as oportunidades como chances que uma empresa tem para 

atender sua demanda, suprindo uma ou mais necessidades não satisfeitas pelo mercado, 

analisando as possibilidades de êxito do novo negócio. As oportunidades estão ligadas a 

lucratividade da empresa, pois podem ampliar sua receita. 

 

2.4.6 Ameaças 

 Ameaças são aspectos mais negativos dos produtos/serviços oferecidos pela empresa em 

relação ao mercado onde está ou irá se inserir. São fatores que não podem ser controlados pela 

empresa e são importantes para o planejamento estratégico. São atividades que podem levar a 

empresa para uma redução de receita ou até mesmo a sua falência. Estão ligadas aos concorrentes 

e novos cenários, desafiando a atual estratégia do empreendimento. Para evita-las devem ser 

analisados seus graus de possibilidade de ocorrerem e níveis de gravidade que se encontram. 

(MARTINS, 2007). 

 Para Morais (2008), as ameaças são as forças externas que podem influenciar no sucesso 

da empresa, tal como a competição, a capacidade operacional e os custos. 

 

Quadro 4 - Ameaças Externas Potenciais 

AMEAÇAS EXTERNAS POTENCIAIS 

 Entrada de concorrentes estrangeiros 

  Introdução de novos produtos substitutos 

  Ciclo de vida do produto em declínio 
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  Mudanças nas necessidades do consumidor 

  Declínio da confiança do consumidor 

 Empresas rivais adotam novas estratégias 

  Maior regulamentação governamental 

  Queda na atividade econômica 

  Mudança demográfica 

  Barreiras no comercio exterior 

  Fraco desempenho de empresa aliada 

  Fonte: adaptado Ferrell e Hartline (2009, p. 134-135). 

 

 Por ser de origem externa as ameaças não estão no controle das organizações, logo, as 

empresas não conseguem intervir, mas precisam ser monitoradas e tratadas com cuidado. 

(GRALATO, 2012). 

 

2.5 MATRIZ DA ANÁLISE SWOT 

 

 O cruzamento entre os quatro quadrantes de análise, forças, fraquezas, oportunidades e 

ameaças, prove uma moldurada onde a empresa pode analisar melhor suas possibilidades e 

desenvolver melhor seu planejamento estratégico (DAYCHOUW, 2007). 

 Durante a construção da matriz, as quatro variáveis são sobrepostas, gerando 

possibilidades e rumos a serem tomados pelas organizações. Segundo Daychouw (2007) na 

correlação entre o ambiente externo e o ambiente interno, são identificados quatro tipos de 

situações: 

 Oportunidade (externo) X Ponto forte (interno) – Gera uma ação de alavancagem, isso se 

dá quando uma oportunidade de origem externa se encontra com um ponto forte de 

origem interna da organização.  

 Oportunidade (externo) X Ponto fraco (interno) – Geram uma ação de restrição, ou seja, a 

organização não pode aproveitar a oportunidade por conta de seus pontos fracos.  

 Ameaça (externo) X Ponto forte (interno) – Gera uma ação de defesa da organização, pois 

se apresenta em um quadro de vulnerabilidade, isso se dá quando há uma ameaça do 

ambiente externo, porém a organização tem força para se defender da ameaça.  
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 Ameaça (externo) X Ponto fraco (interno) – Gera um problema para organização, pois há 

uma ameaça do ambiente interno e a organização por ter pontos fracos internos está 

sujeita a possíveis problemas. 

 

2.5.1 Postura Estratégica Através da Swot 

 

 Segundo César (2010), a postura estratégica de uma organização, é limitada por alguns 

aspectos, sendo a missão da organização, a relação, positiva ou negativa existente entre as 

oportunidades e ameaças que a empresa possui em determinado momento e também a relação, 

positiva ou negativa, entre os pontos fortes e fracos, o elemento psicológico que envolve os 

valores e as atitudes, as motivações e os anseios dos funcionários e acionistas da organização. 

 A postura de sobrevivência é uma situação crítica na organização, há uma predominância 

ameaças e pontos fracos, nessas situações as organizações buscam redução de custos, 

desinvestimentos e até mesmo uma liquidação do negócio (PAGANO, 2000). 

 Segundo Oliveira (2004), quando se adota uma postura de manutenção há uma 

predominância de ameaças, porém a organização possui pontos fortes para que a empresa brigue 

pela posição conquistada, as organizações investem em estratégias de estabilidade, 

especialização, nicho entre outras que busquem manter se no mercado. 

 Uma postura estratégica de crescimento é quando o ambiente está favorável para a 

organização, ou seja, há uma predominância de oportunidades, mesmo havendo dentro das 

organizações pontos fracos, nestes casos as organizações buscam estratégias de inovação, joint 

venture, internacionalização e até mesmo de expansão (PAGANO, 2000). 

 Quando há uma predominância de oportunidades e pontos fortes a postura estratégica 

adota é a postura de desenvolvimento, o ambiente externo é favorável e é há um complemento 

com pontos fortes internos a organização (OLIVEIRA, 2004). 

 Tifany, Peterson, (2000, p. 146) descrevem que a escolha da estratégia segue o que se 

apresenta na figura seguinte e explicações subsequentes: 
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Figura 4 - Matriz Estratégica segundo avaliação SWOT 
 

 

Fonte : adaptado, SILVA(2009) 

a) Estratégias de Sobrevivência: refere-se à adoção de medidas que visam à redução de custos 

(água, telefone, colaboradores etc.), ao desinvestimento (utilização dos recursos financeiros em 

atividades não relacionadas à finalidade da empresa) ou à liquidação do negócio; 

b) Estratégias de Manutenção: refere-se à adoção de estratégias de estabilidade (voltadas para a 

busca do equilíbrio financeiro), de nicho (foco em grupo específico dentro de um setor 

econômico) ou de especialização (com o incentivo ao desenvolvimento de alta tecnologia); 

c) Estratégias de Crescimento: refere-se às estratégias voltada para a inovação, a 

internacionalização e para a formação de Joint Ventures; e, 

d) Estratégias de Desenvolvimento: refere-se às estratégias voltadas para o desenvolvimento de 

novos mercados, à geração de novos produtos e serviços, à diversificação de atividades e ao 

desenvolvimento da capacidade tecnológica das organizações. 
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3 METODOLOGIA 

 

 Segundo Dmitruk (2004), neste momento da pesquisa devem ser apresentados a natureza 

ou tipo de pesquisa, indicadas as fontes selecionadas, o universo de pesquisa e os recursos 

técnicos para a coleta e análise dos dados coletados. Dessa forma, a pesquisa foi norteada por 

meio do processo metodológico exploratório, descritivo, com abordagem quantitativa, utilizando 

a estratégia de levantamento (survey). Também foi utilizado o carácter do método análise 

sistêmica e bibliométrica adaptando a metodologia utilizada por Ferenhof e Fernandes (2016) e 

também utilizado por Porsch (2020), conforme Figura 5. 

Figura 5 - Descrição dos Passos da Revisão Sistemática e Bibliometria 

 

Fonte: Porsch (2020, adaptado de FERENHOF & FERNANDES, 2016) 

 Esta pesquisa descreve como a matriz SWOT tem relevância na busca por estratégias 

empresariais. O estudo permite uma investigação holística para reter as características 

significativas dos eventos organizacionais, possibilitando a realização de levantamento 

situacional e diagnóstico estratégico. Com a finalidade de demonstrar qual os benefícios e o 

quanto a matriz SWOT pode auxiliar a empresas nas tomadas de decisões, analisar o ambiente 

interno e externo, utilizar a matriz SWOT como ferramenta de tomada de decisão estratégica, 

detectar quais as estratégicas competitivas são mais relevantes e são de mais valia para as 
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organizações. Com o desenvolver do trabalho e o entendimento dos pontos principais, busca-se 

respostas para o problema de pesquisa.  

Para a etapa inicial no desenvolvimento deste estudo, com objetivo de reunir as 

informações e dados que serviram de base para a construção da investigação e da elaboração de 

um referencial teórico, foi realizada uma pesquisa bibliográfica em material publicado e de 

relevância para o tema em estudo. Posteriormente, na definição do protocolo de pesquisa 

bibliométrica tem-se primeiramente a estratégia de busca que abrange um conjunto de 

procedimentos que definem os mecanismos de busca e a recuperação de informações online. 

Seguido pela consulta em bases de dados, onde o pesquisador pode elaborar a indexação de 

informações e aumentar o alcance de suas pesquisas em bases tanto nacionais quanto 

internacionais. 

Outra fase, é a organização das bibliografias, neste ponto da pesquisa, a padronização da 

seleção dos artigos é outra fase importante no protocolo de pesquisa, é nesta fase que ocorre a 

leitura dos títulos, resumos e palavras-chaves, para tanto se criam grupos temáticos para 

organizar os artigos pesquisados para filtragem e seleção. 

Finalmente faz-se a composição do portfólio de artigos, que abrange a leitura na integra 

de todos os artigos selecionados, permitindo uma última filtragem de artigos que não mostrem 

agregar valor científico para o tema pesquisado ou objetivo proposto. Após essa fase, tem-se a 

análise na consolidação dos dados e por último na síntese destes dados em forma de relatório 

apresentado em gráficos e tabelas. 

Inicialmente, foi feita a busca por artigos a respeito da temática nas bases de dados Scielo, 

Periódicos Capes, SPELL e repositório da UFRGS e Google Scholar que disponibilizam artigos, 

resumos online e trabalhos de conclusão de curso. Uma vez definidas as bases de dados, 

determinar-se-á o algoritmo de busca. Serão utilizadas as expressões “matriz Swot” or “matriz 

Fofa” or “planejamento estratégico”. Utilizando os filtros de apenas publicações de 2016 à 2021 e 

artigos nacionais. Os artigos científicos foram selecionados e arquivados com auxílio do software 

Excel em planilhas para posterior filtragem pelo título, resumo e palavras-chave, dentro da 

temática pesquisada para formar primeiramente a população e posteriormente a amostra. 

Dessa forma, expondo os indicadores bibliométricos de qualidade científica e de impacto 

científico de cada artigo como o Fator de Impacto SJR e o índice H. Após essa fase, tem-se a 

análise na consolidação dos dados e por último na síntese destes dados em forma de relatório 
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apresentado em gráficos e tabelas, apresentando a discussão dos resultados para expressar os 

dados bibliométricos dos artigos científicos selecionados. Assim, verificando a utilização da 

matriz SWOT como ferramenta estratégica e seus principais benefícios agregadores para as 

empresas, tornando-as mais competitivas. 

Para a realização deste trabalho levou-se em consideração as principais leis 

bibliométricas: Lei de Bradford, (produtividade de periódicos), Lei de Lotka (produtividade 

científica de autores) e Leis de Zipf (freqüência de palavras). 

 A figura 6, a seguir, representa espacialmente as três principais leis bibliométricas e seus 

respectivos focos de estudo; considerando-as inseridas em um sistema de informação científica e 

tecnológica e este, num sistema de comunicação científica e tecnológica. 

Figura 6 - Representação espacial das três principais leis bibliométricas 

 

Fonte: Guedes e Borschiver (2005) 

 Verifica-se na Lei de Bradford, que permite estimar o grau de relevância de periódicos 

em dada área do conhecimento, que os periódicos que produzem o maior número de artigos sobre 

dado assunto formam um núcleo de periódicos, supostamente de maior qualidade ou relevância 

para aquela área. A Lei de Lotka considera que alguns pesquisadores, supostamente de maior 

prestígio em uma determinada área do conhecimento, produzem muito e muitos pesquisadores, 

supostamente de menor prestígio, produzem pouco. Nas Leis de Zipf, que permitem estimar as 
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frequências de ocorrência das palavras de um determinado texto científico e tecnológico e a 

região de concentração de termos de indexação, ou palavras-chave, que um pequeno grupo de 

palavras ocorre muitas vezes e o número de palavras é de pequena frequência de ocorrência. A 

tabela 1 apresenta suas relações com os sistemas de comunicação e de informação científica e 

tecnológica. 

Tabela 1- Principais leis da bibliometria e seus focos de estudo 

Leis Medidas Critérios Objetivo Principal 

    

Lei de Bradford Grau de atração do 

periódico 

Reputação do 

periódico 

Identificar os 

periódicos mais 

relevantes e que dão 

maior vazão a um 

tema especifico. 

Lei de Zipf Frequência de 

palavra-chave 

Lista ordenada de 

tema 

Estimas os temas 

mais recorrentes 

relacionados a um 

campo de 

conhecimento. 

Lei de Lotka  Produtividade autor Autores Levantar o impacto 

de um autor em uma 

área de 

conhecimento. 

 Fonte: adaptado de Guedes e Borschiver (2005) 

  O Acoplamento Bibliográfico (retrospectivo) consiste na união de artigos, citando o(s) 

mesmo(s) documento(s), e a Co-citação (prospectivo), na união de artigos, citados pelos mesmos 

documentos. Na opinião de Marshakova (1981), o Acoplamento Bibliográfico mede o grau de 

ligação entre dois ou mais artigo, segundo o número de documentos idênticos citados por esses 

artigos, e Co-citação mede o grau de ligação de dois ou mais artigos, pelo número de documentos 

onde esses artigos são citados, simultaneamente. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 Nesta etapa são apresentados todos os dados coletados durante esta pesquisa realizada 

sobre a problemática proposta. Para obtenção das informações e dados levantados foi realizada 

uma pesquisa de punho bibliográfico em diversas bases de dados formando a análise 

bibliométrica e posteriormente será apresentado a análise de conteúdo. 

4.1 ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA 

  Os registros para as palavras chaves “Matriz Swot”, “Matriz Fofa” e “Planejamento 

Estratégico”, nos períodos das publicações compreendidos de 2016 a 2021, pesquisados nas bases 

de dados estão relacionados no quadro 5, evidenciou-se que quantificavelmente a base de dados 

Google Acadêmico foi a que apresentou maior publicações representando 81% da população e 

seguida na base da Capes com 15% das publicações encontradas. 

 

Quadro 5- Período da pesquisa realizada 

BASE DE DADOS 

Nº PUBLICAÇÕES 2016 - 2021 

MATRIZ 

SWOT 

MATRIZ 

FOFA 

PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO 
Total % 

GOOGLE 

ACADÊMICO 

4.700 1.430 15.300 21.430 81% 

UFRGS 83 13 453 549 2% 

SCIELO 2 3 131 136 1% 

CAPES 319 56 3697 4.072 15% 

SPELL 1 0 266 267 1% 

TOTAL 5.105 1.502 19.847 26.454 100% 

Fonte: autora (2022) 

 

 Após a primeira filtragem, analisou-se as publicações por meio do tema de pesquisa e 

título. No quadro 6 estão relacionados essa segunda filtragem da pesquisa, auxiliando para se 

obter um maior êxito e conteúdo no assunto pesquisado. As bases de dados Google Acadêmico e 

Capes tiveram maior relevância no resultado da filtragem, contribuindo com maior número de 

publicações.  
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Quadro 6- Relevância segundo tema de pesquisa e do título 

BASE DE DADOS 

TÍTULO/TEMA 

MATRIZ 

SWOT 

MATRIZ 

FOFA 

PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO 
Total % 

GOOGLE 

ACADÊMICO 
1.967 1.080 3.765 6.812 70% 

UFRGS 62 13 147 222 2% 

SCIELO 1 1 4 6 0% 

CAPES 141 39 2431 2.611 27% 

SPELL 1 0 43 44 0% 

TOTAL 2.172 1.133 6.390 9.695 100% 
Fonte: autora (2022) 
 

 Seguidamente foi realizado a terceira filtragem dos dados, por meio das palavras-chave. 

Assim foram considerados relevante sobre os temas pesquisados e apresentados no quadro 7, 

como resultado da pesquisa onde 41,30% das publicações estão indexados na base de dados do 

Capes, 31,06% no Google Acadêmico e 19,88% nos repositórios da UFRGS. 

 

Quadro 7- Relevância segundo palavras-chave 

BASE DE DADOS 

PALAVRAS-CHAVE 

MATRIZ 

SWOT 

MATRIZ 

FOFA 

PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO 
TOTAL % 

GOOGLE 

ACADÊMICO 
85 6 9 100 31,06% 

UFRGS 23 5 36 64 19,88% 

SCIELO 1 1 1 3 0,93% 

CAPES 48 11 74 133 41,30% 

SPELL 1 0 21 22 6,83% 

TOTAL 158 23 141 322 100,00% 

Fonte: autora (2022) 
 

 Para a composição da amostra, foi realizada uma quarta filtragem, analisando as 

publicações por meio da análise do resumo, forma dessa forma, selecionados como relevantes aos 

objetivos da pesquisa 63 publicações. Verificou-se que 28% dos artigos estão indexados na 
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plataforma de dados Google Acadêmico, 25% na SPELL, 20% no repositório da UFRGS, e 

CAPES, seguidos por 5% na CAPES (Quadro 8). 

 

Quadro 8– Amostra das publicações com maior relevância para a pesquisa. 

BASE DE DADOS 

RESUMO/RELEVANTES 

MATRIZ 

SWOT 

MATRIZ 

FOFA 

PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO 
Total % 

GOOGLE 

ACADÊMICO 
10 2 6 18 28% 

UFRGS 6 2 5 13 20% 

SCIELO 1 1 1 3 5% 

CAPES 4 1 8 13 20% 

SPELL 1 0 15 16 25% 

TOTAL 22 6 36 63 100% 

Fonte: autora (2022) 

 

 As bases de dados são onde localizam-se as revistas científicas e seus respectivos artigos. 

Desta forma, não é necessário pesquisar em vários sites. Os portais de periódicos são plataformas 

que reúnem bases de dados, neles encontram-se uma variedade de bases de dados, onde é 

possível pesquisar o conteúdo de diversas áreas, conteúdo esse de fontes seguras. 

As bases de dados utilizadas em nossa pesquisa encontram-se entre as mais seguras e 

utilizadas na área científica; 

1. Scielo:  A plataforma Scientific Electronic Library 

Online (SciELO) (http://www.scielo.br/) é um modelo para a publicação eletrônica 

cooperativa de periódicos científicos na internet. Permite a pesquisa e acesso a textos 

completos de periódicos científicos da Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, 

Cuba, Espanha, Portugal, México e Venezuela. Desenvolvida pela Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) e a Centro Latino-Americano e do Caribe de 

Informação em Ciências da Saúde (Bireme), essa ferramenta conta com o suporte do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 

2. Portal de Periódicos Capes: O portal de periódicos da Capes 

(http://www.periodicos.capes.gov.br/) indexa as mais variadas e relevantes fontes de 

http://www.scielo.br/
http://www.periodicos.capes.gov.br/
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pesquisa científica do mundo. Para ampliar ainda mais o alcance dos conteúdos – 

ofertados gratuitamente para usuários de mais de 400 instituições participantes – é sempre 

importante relembrar as principais ferramentas internacionais mais buscadas pelos 

pesquisadores e que fazem parte do acervo. 

3. Lume-Repositórios da UFRGS: O Lume (www.lume.ufrgs.br) é o portal de acesso às 

coleções digitais produzidas no âmbito da Universidade e de outros documentos que, por 

sua área de abrangência e/ou pelo seu caráter histórico, sejam de interesse da Instituição 

centralizar sua preservação e difusão. Reúne conteúdo confiável e permanente aos 

documentos acadêmicos, científicos, artísticos e administrativos gerados na Universidade, 

bem como às suas coleções históricas, e a outros documentos de relevância para a 

Instituição, que fazem parte de suas coleções, embora não produzidos por ela, 

maximizando a visibilidade e uso desses recursos. 

4. O Google Acadêmico: O Google Acadêmico (https://scholar.google.com.br/) é uma 

ferramenta de pesquisa do Google que permite pesquisar em trabalhos acadêmicos, 

literatura escolar, jornais de universidades e artigos variados. A ferramenta tem uma 

interface simples e objetiva, apresentando resultados de buscas de forma clara e prática. 

5. O Spell- Scientific Periodicals Electronic Library: Com o objetivo central de promover 

o acesso, organização, disseminação e análise da produção científica de distintas áreas do 

conhecimento, o Spell cumpre com uma dupla missão: organizar, numa única base de 

dados, um significativo acervo de conhecimento e proporcionar acesso livre a usuários 

interessados na produção científica. Iniciado em 2012, o Spell concentra, inicialmente, a 

produção científica das áreas de Administração, Contabilidade e Turismo, publicadas a 

partir de 2008. 

Quanto ao período das publicações, ao observar a figura 7, nota-se que das pesquisas 

analisadas publicadas no período compreendido de 2016 a 2021, os anos de 2019 e 2020 

participaram da amostra com 41% das publicações.  

 

 

 

 

 

http://www.lume.ufrgs.br/
https://scholar.google.com.br/
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Figura 7- Ano de publicação dos artigos encontrados na pesquisa 

 

Fonte: autora (2022) 

 Outro elemento a ser analisado, se refere às instituições de ensino superior (IES) com 

maior produção, classificadas em Instituições públicas ou privadas/comunitárias. Verificou-se 

que das produções selecionadas na amostra 68% estão relacionadas as IES públicas e 32% 

privadas/comunitárias (figura 8). 

Figura 8 - Classificação do tipo das universidades onde foram publicados os artigos encontrados 

na pesquisa. 
 

    

  Fonte: autora (2022) 
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 Segundo Nogueira (2011), a publicação de um artigo científico ou técnico é uma forma de 

transmitir à comunidade técnico-científica o conhecimento de novas descobertas, e o 

desenvolvimento de novos materiais, técnicas e métodos de análise nas diversas áreas da ciência. 

 O ato de publicar é muito importante tanto para a vida acadêmica do estudante, como para 

a vida profissional de um pesquisador ou professor, além de dar visibilidade às instituições 

envolvidas direta ou indiretamente no desenvolvimento do estudo. Assim sendo, é de relevante   

importância que as Instituições de Ensino, de pesquisa e de fomento científico de qualidade, 

apoiem a publicação periódica dos trabalhos científicos produzidos por seus professores, 

pesquisadores e estudantes.  A figura 9 evidencia a participação de 64% das Universidades 

Federais e 5% das Universidades Estaduais como importantes produtoras do conhecimento 

científico, de forma gratuita. 

Figura 9 – Quanto as Instituições de Ensino Superior  

 

Fonte: autora (2022) 

Para Scariot (2011) percebe-se um crescimento no campo das pesquisas científicas e sua 

publicação considerado recente e dependente da existência de universidades e programas de pós-

graduação, sendo 70% delas realizadas em instituições públicas, o que ressalta a importância das 

universidades públicas em relação a suas pesquisas. “As Instituições de Ensino Superior 

brasileiras são constituídas sobre o tripé ensino, pesquisa e extensão, incentivando seus membros 
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a incrementarem cada vez mais sua produção científica, alicerçadas nas exigências das agências 

de avaliação e fomento da pesquisa acadêmica” (DA SILVA, 2011). 

O terceiro elemento foi identificar o número de produções relevantes ao tema, que fizeram 

parte da amostra, em relação ao estado. Na figura 10 está apresentado de qual estado se localizam 

as publicações analisadas, percebe-se que com maior número de publicações relevantes à 

pesquisa, estão São Paulo, depois Rio Grande do Sul e em seguida Santa Catarina, com somatório 

de aproximadamente 54%, subsequente os demais estados.  

 

Figura 10- Levantamento dos estados onde foram realizados os trabalhos encontrados na 

pesquisa. 

 

                  Fonte: autora (2022) 

 

 O próximo item a ser verificado foi a frequência de palavras-chave encontradas nos 

artigos que compuseram a amostra. Para analisar esse elemento, foi necessário verificar a 

utilização de expressões similares, desde que se tratassem do mesmo conceito. 

A importância das palavras-chave em uma pesquisa é evidenciada no momento da busca 

por trabalhos/artigos em periódicos e nas bases de dados onde estão indexados. Um dos critérios 

mais utilizados para selecionar de forma eficaz os artigos, que mais estão relacionados ao assunto 

de interesse é a busca por meio das palavras-chave.  

Na pesquisa, observa-se que poucas são as expressões que se repetem, mas a grande 

maioria com 57% assemelha-se em áreas de pesquisa, com familiaridade no tema abordado, e 

outras utilizadas abordam outros temas intermediários, no âmbito geral todas tem embasamento 
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no tema central da pesquisa, entretanto é evidente a frequência com que o planejamento 

estratégico é utilizado como palavra-chave. Para melhor entendimento segue abaixo a figura 11 

com os dados encontrados na pesquisa. 

 

Figura 11- Palavras-chave utilizadas para a construção dos trabalhos encontrados na pesquisa 

 

Fonte: autora (2022) 

 

 Ainda cabe ressaltar que da amostra foram analisados o percentual de artigos publicados 

em periódicos e demais publicações, como, trabalhos de conclusão de cursos. Assim, 35% das 

publicações são artigos publicados em periódicos e 65% são outras publicações, esse dado 

informa que a grande maioria dos trabalhos de conclusão de curso, pouco é publicado (figura 12). 

Figura 12 – Relação artigos de periódicos e outros documentos 

 

             Fonte: autora (2022) 
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Segundo Da Silva (2011) os trabalhos de conclusão de curso deveriam ser redigidos na 

forma de artigo científico, percebendo-o como um importante resultado em termos de produção. 

Dessa forma, ampliando as possibilidades de que a publicação em periódicos, livros ou anais 

congressuais, sejam facilitadas, ampliando a difusão dos conhecimentos gerados, combinada com 

as cobranças acadêmicas das instituições fomentadoras de pesquisa no Brasil. 

Ainda para a análise bibliométrica, a relação ao tipo de pesquisa, também foi considerado. 

A Tabela 2 evidencia o tipo de pesquisa e a coleta de dados utilizados nos artigos que compõem a 

amostra do estudo. Observou-se que a pesquisa bibliográfica e/ou documental foi predominante, 

presentes em 38,1% das pesquisas, seguido pelo o estudo de caso, com frequência de 31,7%. 

 

Tabela 2- Tipo de pesquisa 

Tipos de pesquisas Total % 

Pesquisa-ação 4 6,3 

Pesquisa bibliográfica e/ou documental 24 38,1 

Levantamento por meio de questionário 3 4,8 

Levantamento por meio de entrevista 12 19,0 

Estudo de caso 20 31,7 

Total 63 100,0 

Fonte: autora (2022) 

 

 É a pesquisa bibliográfica que oferece o suporte a todas as fases de qualquer tipo 

de pesquisa, uma vez que auxilia na definição do problema, na determinação dos objetivos, na 

construção de hipóteses, na fundamentação da justificativa da escolha do tema e na elaboração do 

relatório final (FONTANA, 2018, p. 66). 

As informações obtidas tiveram uma abrangência em diversos temas e importantes áreas 

temáticas de estudo, demonstrando que as publicações abordam a utilização da ferramenta SWOT 

em diversas áreas e tipos de organizações. Segue na tabela 3 os dados de abrangência de cada 

área e sub áreas que essa ferramenta foi utilizada e aplicada, ressalta-se que a utilização da matriz 

SWOT como ferramenta de planejamento é empregada em diversas áreas temáticas desde 

ciências sociais, da saúde, ambienta, da tecnologia, agrárias e humanas, mostrando-se eficiente e 

amplamente utilizada. 
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Tabela 3- Área de temática encontrada nas publicações utilizadas 

AREA DE 

TEMÁTICA 

 

QUANTIDADE 

 

SUB ÁREAS 

 

 

QUANTIDADE 

DE 

PUBLICAÇÕES 

Ciências Sociais 

Aplicadas 

 

32 Adm. Portuária/Captação 

de Clientes/Gestão 

Industrial/ Alinhamento 

Estratégico/Adm. E 

Analise Empresarial/ 

Micro Empresa/ 

Sociologia/ Gestão 

Pública/ 

Pesquisa E Ação/ 

Industria/Assessoria/ 

Gestão 

Empresarial/Sucessão 

Familiar/Gestão de 

Negócios/ Canal de 

Vendas/ Adm. 

Empresarial 

Metalmecânico/Pesquisa 

E Inovação/Adm. 

Publica/  

Serviços Contábeis/ 

Analise De Finanças 

Praticas/ Patrimônio 

Histórico/ Turismo 

Brasileiro 

 

 

Micro Empresa 

(3)  

Gestão Pública 

(3) 

Sucessão (2) 

Gestão De 

Negócios 

 (2)  

Adm. Pública  

(3) 

 Gestão 

Empresarial  

(2) 

 

Ciências da Tecnologia 

 

3 Tecnologia e 

Informação/Sistemas de 

Informação/ Parque 

Eólico 

 

3 

Ciências da Saúde 

 

8 Assistência Farmacêutica/ 

Adm. Hospitalar/ 

Assistência Social/ 

Gestão em Laboratório/ 

Adm. Publica Serviço de 

Saúde/ Saúde Pública/ 

Fluxo de Medicamentos/ 

Políticas e Serviços 

8 
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Ciências Humanas 

 

 

12 

Educação Universitária/ 

Pesquisa/Serviços 

Públicos/ Gestão 

Educacional 

Pública/Cenários-

Publicidade 

Pesquisa (7) 

 

 

 

Ciências Ambientais 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

Sustentáveis/Mapeamento 

Ambiental/ Recursos 

Hídricos / Recursos 

Sólidos Recursos 

Hídricos/ Reciclagem De 

Lixo 

 

 

7 

 

 

 

 

Ciências Agrárias 

2 

 

 

 

Agrotóxicos/Agronegócio                 

 

 

2 

Total 63  63 

Fonte: autora (2022) 

 

 Outro ponto relevante ao estudo é o fator de impacto dos periódicos. Como os 

pesquisadores dependem de fontes atualizadas para pesquisa bibliográfica, conhecer os índices 

bibliométricos torna-se de importância estratégica. Cada índice bibliométrico têm limitações e a 

utilização em conjunto é uma forma mais eficiente e confiável, porém um índice qualitativo e 

quantitativo não deve ser utilizado de forma isolada (THOMAZ et al. 2011). 

A avaliação da qualidade dos periódicos, meio pelo qual acontece a divulgação do 

produto da pesquisa científica, é utilizada como um dos fatores de impacto. Dessa forma, os 

autores o consideram para escolher o periódico que venha a dar maior visibilidade ao seu 

trabalho.  

Na tabela 4 estão relacionados os dados dos periódicos que compuseram a amostra 

utilizada para o desenvolvimento da pesquisa. A avalição da qualidade da produção intelectual de 

cada revista foi analisada tendo como reverência a classificação Qualis como fator de impacto. 

Para entender melhor a classificação Qualis, pode-se constatar os seguintes aspectos de cada 

indicativo: A1 e A2 – Excelência internacional; B1 e B2 – Excelência nacional; B3, B4 e B5 – 

(relevância média); C – baixa relevância. 

 

Tabela 4- Fator de impacto nas revistas científicas 

PERIÓDICOS INSS Qualis 
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Revista Brasileira de Gestão de Negócios 1806-4892 A2 

Liinc em Revista 1808-3536 B1 

Physis Revista de Saúde Coletiva 0103-7331 B1 

REGEPE – Revista de Empreendedorismo e Gestão de Pequenas 

Empresas 
2316-2058 B1 

Revista Contemporânea de Economia e Gestão 2178-9258 B1 

Revista Eletrônica de Extensão 1807-0221 B1 

Research, Society and Development 2525-3409 B2 

Revista Eletrônica de Estratégia & Negócios 1984-3372 B2 

Revista Gestão e Planejamento 2178-8030 B2 

RGO – Revista Gestão Organizacional 1983-6635 B2 

RMPE - Revista da Micro e Pequena Empresa  1982-2537 B2 

Revista Gestão & Tecnologia 2177-6652 B2 

Revista Jovens Pesquisadores 2237-048X B3 

Revista Caderno Profissional de Administração 2237-5422 B3 

RACE - Revista de Administração, Contabilidade e Economia   2179-4936 B3 

Revista Inovação, Projetos e Tecnologias - IPTEC 2318-9851 B3 

Revista Interface 2237-7506 B3 

Revista Brasileira de Planejamento e Desenvolvimento 2317-2363 B3 

Revista Observatório 2447-4266 B3 

Revista Tendências 1677-9460 B5 

Congresso Nacional de Excelência em Gestão 1984-9354 C 

Fonte: autora (2022) 

 

 Constata-se que na amostra, um periódico se classifica como de excelência internacional, 

onze dos periódicos estão na faixa de excelência nacional, oito com relevância média e apenas 

um periódico de baixa relevância.  

Outro indicador bibliométrico é o Índice H ou H-Index. O quadro 9 a seguir apresenta a 

identificação das revistas utilizadas na pesquisa pelo índice H-INDEX, ele é calculado pela 

relação do número de trabalhos publicados e suas citações, com a intenção de quantificar a 

produção científica a partir das citações dos trabalhos. 

Quadro 9– Índice H ou H-Index dos periódicos 

PERIODICO INSS 
H-

INDEX 

Revista Brasileira de Gestão de Negócios 1806-4892 14 

Physis Revista de Saúde Coletiva 0103-7331 18 

https://portalperiodicos.unoesc.edu.br/race/index
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REGEPE – Revista de Empreendedorismo e Gestão de 

Pequenas Empresas 
2316-2058 19 

Revista Contemporânea de Economia e Gestão 2178-9258 20 

RGO – Revista Gestão Organizacional 1983-6635 7 

RMPE - Revista da Micro e Pequena Empresa 1982-2537 8 

RACE - Revista de Administração, Contabilidade e Economia  2179-4936 7 

IPTEC - Revista Inovação, Projetos e Tecnologias  2318-9851 6 

Fonte: autora (2022) 

 

 

 Ao apurar a produção dos autores, utilizou-se como referência o indicador bibliométrico 

índice H ou H-Index, que pode ser definido com a relação entre o número de artigos publicados 

pelo pesquisador, os quais obtenham citações maiores ou iguais a esse número. No quadro 10 

estão relacionados os pesquisadores/autores que compuseram a amostra da pesquisa com H-Index 

igual ou superior a 10. 

Quadro 10– Índice H ou H-Index dos autores 

AUTORES IES H-INDEX 

Marcos Fava Neves USP 34 

Christian Brannstrom Texas A&M University 29 

Alberto Luiz Albertin FGVEAESP 29 

Marco Aurélio Marques Ferreira UFV 26 

Emerson Antonio Maccari UNINOVE 25 

Valmir Emil Hoffmann UNB 22 

Ana Paula Capuano da Cruz USP 19 

André de Oliveira Baldoni UFSJ 17 

Airton Cançado UFT 16 

Darci Schnorrenberger UFSC 15 

Luiz Marcelo Antonialli UFLA 15 

Cláudio Antonio Rojo UNOESTE 14 

Rogério Leandro Lima da Silveira UNISC 13 

Ana Patrícia Pereira Morais UECE 13 

Cibele Barsalini Martins UFSC 13 

Simone Soares USP 12 

Waldecy Rodrigues UFT 12 

Rosalia Aldraci Barbosa Lavarda UFSC 11 

Ângela Rozane Leal de Souza UFRGS 11 

Marcia Regina Silva USP 10 
Fonte: autora (2022) 

 

https://portalperiodicos.unoesc.edu.br/race/index


57 
 

Do ponto de vista da instituição de origem dos autores, cabe ressaltar que, apesar da 

ampla maioria dos autores se encontrarem afiliados a IES, também foi verificado que alguns são 

provenientes de outros órgãos, como secretarias públicas ou instituições sem fins lucrativos, o 

que sugere uma estreita aproximação entre IES e outras entidades da sociedade. Ainda sobre os 

autores, verificou-se a nacionalidade, embora os artigos tenham sido publicados em língua 

portuguesa, foi identificado um autor norte-americano (EUA).  Na tabela 5 está apresentado o 

resumo da análise bibliométrica. 

Sobre o a produção mundial do conhecimento a classificação segundo o Science and 

Engineering Indicators 2020, da National Science Foundation (NSF, EUA), mostra a contagem 

de artigos científicos por país de 2000 a 2018 (figura 13), os artigos foram contabilizados 

integralmente para cada país representado pelos autores. Dessa forma, o Brasil passou de 18º em 

2000 para 14º em 2018, quando pesquisadores do país se incluíam entre os autores de 73.073 

trabalhos (FAPESP, 2020). 

 

Figura 13 – Ranking do número de publicações por países entre 2000 e 2018 

 

Fonte: (FAPESP, 2020). 
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Buscando o refinamento do ranking da produção e das publicações científicas por países, 

filtrados na área de negócios, gestão e contabilidade durante o ano de 2021, verificou-se que em 

1º posição estão os EUA, seguido pelo Reino Unido e pela China. O Brasil se encontra na 12º 

posição em número de publicações na área (figura 14). 

 

Figura 14– Ranking dos países na produção científica na área de negócios, gestão e contabilidade 

 

 
Fonte: Scimagoir, (2022) 

 

  A pesquisa contribui para a geração de conhecimento e para o desenvolvimento da 

humanidade, assim é fundamental incentivar a divulgação da produção científica. Os 

investimentos em pesquisa e inovação nos países de em desenvolvimento são ferramentas 

necessárias para propiciar sua independência em termos de inovação tecnológica e 
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empreendedora. A ciência auxilia na compreensão da natureza, ela é necessária para a evolução e 

manutenção da vida, estando diretamente relacionada à qualidade de vida, como exemplo pode-se 

citar que é por meio da ciência que muitas doenças foram eliminadas. 

Como resultado da análise bibliométrica, tem-se um panorama geral que pode ser 

observado na tabela 5. Onde, das 63 publicações relacionadas como relevantes ao tema de estudo 

em língua portuguesa, 28% estão indexados na base de dados Google Acadêmico e 25 % na 

SPELL. Quanto ao período de maior publicação pode-se apurar que 2019 e 2020 obtiveram 

juntos 41% dos dados. As instituições de ensino público dos estados de São Paulo, Rio Grande do 

Sul e Santa Catarina participam das publicações sobre a utilização da matriz SWOT relacionando 

o planejamento estratégico e análise SWOT com grande intensidade, em pesquisas bibliográficas 

e/ou documental seguidas pelos estudos de caso. Em grande parte, são trabalhos de conclusão de 

curso. Entretanto os artigos publicados em periódicos de excelência internacional e nacional são 

verificados na amostra que sobretudo estão relacionados na área temática das ciências sociais 

aplicadas.  

Tabela 5 - Resumo da análise bibliométrica 

Elemento analisado Relevante 

Base de dados Google acadêmico (28%) e SPELL (25%) 

Período das publicações 2019 (23%) e 2020 (18%) 

Seguimento das IES Públicas 

IES Universidades Federais (64%) 

Publicações por estado São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina 

Palavras-chave 
Planejamento estratégico (19,01%), análise 

SWOT (17,61%) 

Tipo da publicação TCC e outros (65%) 

Tipo de pesquisa 
Pesquisa bibliográfica e/ou documental 

(38,1%) e Estudo de caso (31,7%) 

Área da temática Ciências sociais aplicadas 

Periódicos fator de impacto Excelência internacional e nacional 

Fonte: autora (2022) 

Nessa ótica, os estudos bibliométricos são recursos necessários para a formulação de 

sínteses sob uma perspectiva maior e variada de autores, contextos e ponderações que, em seu 
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conjunto, auxiliam nas conclusões de pesquisa pela combinação dos resultados derivadas de 

múltiplas fontes. 

A Administração tem se voltado aos estudos bibliométricos. Em sua pesquisa, Pereira et 

al. (2019) mostraram que o número de estudos nessa temática, publicados na segunda década 

estudada teve um aumento significativo. As áreas de publicações, dentro do escopo da 

Administração também sofreram mudanças consideráveis quando se compararam os períodos 

analisados (1998 e 2017), demonstrando um crescimento de publicações entre 2008 e 2017 nas 

áreas de planejamento e gestão. 

  

4.2  ANÁLISE QUALITATIVA DOS MATERIAIS SELECIONADOS 

 

 A Análise SWOT mostrou que pode ser uma importante ferramenta da qualidade aplicada, 

pois todos os aspectos que ela aborda foram alcançados nos resultados, onde vários problemas 

chave foram levantados e através disso diferentes planos de ações foram combatidos. 

 Diante da pesquisa bibliográfica realizada em trabalhos já publicados, pode-se afirmar que 

a análise SWOT é uma importante ferramenta para avaliar o posicionamento estratégico de uma 

organização. Ela gera resultados expressivos na formulação do planejamento estratégico. O 

estudo desenvolvido mostrou que embora a técnica tenha uma aplicação relativamente simples, é 

uma técnica eficaz e muito utilizada pelas empresas. 

 Percebe-se que as publicações analisadas têm retorno positivo com a utilização da matriz 

SWOT como ferramenta estratégica, cada uma utilizando-a com grande auxilio na estruturação e 

nos resultados encontrados com a sua utilização. 

 Diante os resultados relacionamos no Apêndice A, relacionando a área de pesquisa, os 

objetivos e o ano das publicações utilizadas para realização desta pesquisa, todas estas 

publicações independentes da área ou setor utilizaram a matriz SWOT como ferramenta de 

grande potencial para seu planejamento estratégico. 

 Das publicações analisadas (APÊNDICE A), pode-se citar algumas, assim, verificou-se 

que o planejamento estratégico é um tema recorrente, Martins (2018) demonstrou a importância 

do Plano Estratégico para empresas de pequeno e médio porte, como apoio aos executivos em 

cada etapa da implementação. Já, Mauad Jr et al. (2018) mostrou a relação vantajosa para dois 

setores envolvidos na utilização da ferramenta matriz SWOT ao propiciar campo de atividade 

prática a seus discentes, e se beneficiar das inovações e discussões teóricas que enriquecem a 
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prática. Falqueto (2019), avaliou o processo de planejamento estratégico implantado em uma 

universidade pública brasileira. Buscou identificar as barreiras e os facilitadores, assim como o 

alcance da eficácia do planejamento estratégico.  

No mesmo sentido, Fernandes e et al. (2018), demonstrou a importância da análise SWOT 

(Stengnts, Weaknesses, Opportunities e Theats) no planejamento estratégico nas organizações, 

auxiliando os administradores a tomarem decisões mais coerentes. E Almeida e et al.(2017) 

retratou os efeitos da matriz SWOT como uma ferramenta sobre o desempenho das organizações 

na conquista de seus objetivos. Aparecida Maia et al. (2021), trabalhou na identificação da 

utilização da matriz SWOT como ferramenta estratégica, permitindo que a empresa autopeças se 

mantenha competitiva no mercado.  

Em seu estudo Rafael Alexandre Meira(2021), buscou identificar as vantagens e 

desvantagens da mudança da gestão portuária do Porto de Santos com o emprego da análise 

SWOT. Já, Menezes e et al.(2021), objetiva propor uma releitura da análise SWOT, apresentando 

um modelo adequado às demandas e transformações das organizações modernas, focando em 

uma definição mais robusta e específica das categorias da matriz SWOT – forças fraquezas, 

oportunidades e ameaças. Para Moura e et al. (2020), o artigo buscou a fundamentação teórica 

sobre a matriz SWOT, analisando os principais benefícios que a ferramenta pode agregar para as 

empresas, tornando-as mais competitivas.  

Ainda como elemento da pesquisa, Costa Souza e et al.(2017), teve como propósito 

refletir sobre o modo de pensar o planejamento na estratégia organizacional de forma a 

maximizar os resultados. Já Mendonça et al.(2016), discutiu as necessidades do planejamento 

estratégico e as formas de organização, identificando as ferramentas importantes para o gestor, 

através do uso da matriz SWOT. Em, Vergara Rodrigues et al.(2018), objetivou compreender o 

cenário que o arranjo está inserido utilizou-se da matriz SWOT como ferramenta gerencial. 

Ainda, Ravanello e et al. (2018), examinou o ambiente interno e externo sob à ótica da matriz 

SWOT; para levantar informações sobre o gerenciamento dos custos de produção e propor um 

plano de ação com base na análise do ambiente. 

 Verificou-se a aplicabilidade da ferramenta em diversas áreas de atuação, desde ciências 

sociais aplicadas, da tecnologia, da saúde, humanas, ambientais e agrárias. Perante esse 

levantamento de dados os resultados da análise SWOT são desdobrados em metas gerais e depois 

em específicas para cada setor, afirmando-se que o planejamento estratégico está alinhado com a 
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matriz SWOT. Desta forma, a sua utilização afirma uma potencial ferramenta estratégica que 

auxilia na busca de importantes informações de forma relevante. 

 Portanto, a elaboração da análise SWOT tende a reduzir ao máximo a ocorrência de erros 

na realização de ações estratégicas no ambiente empresarial. Ela pode ser útil para a sua 

organização das mais variadas maneiras: 

- Possibilita um estudo aprofundado da situação interna e dos aspectos externos que podem 

ameaçar o crescimento da empresa; 

- Permite uma análise criteriosa da concorrência; 

- Indica possíveis ações a serem tomadas; 

 A análise SWOT ou matriz FOFA pode facilmente ser aplicada por empresas de pequeno, 

médio ou grande porte devido a sua grande facilidade e praticidade de aplicação, ou seja, vale 

tanto uma Análise SWOT de posto de combustível como de uma hidrelétrica.  É uma 

metodologia que pode ser aplicada em qualquer processo que envolva a tomada de decisão. Por 

fim, a SWOT auxilia as organizações a se destacar da concorrência, já que obtém uma visão mais 

completa do seu negócio, o que nem sempre é feito pelos outros empreendedores. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Ao fim desse trabalho foi possível perceber que a aplicação da matriz SWOT é um 

recurso viável, alinhado com o planejamento estratégico e a busca por estratégias 

organizacionais, mostrando-se uma ferramenta facilitadora e eficiente nesse contexto.  

Com um filtro no período de publicação definido em cinco anos foram selecionadas 63 

publicações mais relevantes para a problemática inicial. As técnicas e métodos aplicados foram 

analisados e apresentados, juntamente com o local e as áreas utilizadas na implementação e uso 

da matriz SWOT, bem como o fator de impacto. 

Durante a realização deste estudo, percebeu-se que a análise SWOT, além de ser uma 

ferramenta estratégica, gera maior desempenho no planejamento, potencializa o foco, direciona 

os resultados e agrega credibilidade às informações obtidas pelas equipes de auditoria na busca 

de resultados. 

Foi constatado por meio da pesquisa que a matriz SWOT tem papel fundamental na 

definição das estratégias e planos de ação, pois visa apontar os pontos fortes e fracos, 

oportunidades e ameaças, levando em consideração o ambiente interno e externo. Na análise 

nota-se que a matriz SWOT tem o intuito de demonstrar fatores influenciadores e apresentar qual 

o grau em que podem afetar a iniciativa organizacional com base nas quatro variáveis, forças, 

fraquezas, oportunidades e ameaças.  

A partir dessas informações os gestores das empresas podem tomar decisões e formular 

estratégias competitivas a curto, médio e longo prazo, tornando a empresa mais competitiva no 

mercado ou até referência no segmento que atua. A eficácia da aplicação da SWOT no contexto 

da pesquisa não esgota as inúmeras possibilidades de aplicação desta ferramenta em diversas 

atividades da administração, porque contribui de maneira fundamental para as atividades de 

planejamento estratégico, na medida em que se busca a ampliação das capacidades analítica e 

investigativa na organização. 

 A análise SWOT mostrou por meio de exemplos que pode ser eficiente quando utilizada 

de maneira correta pela organização. Sua funcionalidade permite identificar riscos potenciais no 

mercado atuante da empresa, tanto no ambiente interno quanto no externo da empresa, fazendo 

com que a mesma crie um plano de ação através dos dados obtidos pela matriz SWOT. 
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 Com base no conteúdo encontrado na pesquisa conclui-se que a utilização da matriz 

SWOT como ferramenta estratégica permite sim que as organizações se mantenham competitivas 

no mercado através da visão da situação real que ela propõe a empresa. Deve-se ainda destacar 

que a SWOT não é a única ferramenta para se obter vantagem competitiva, a empresa pode 

utilizar de outras estratégias para potencializar seu desempenho, ela sim pode auxiliar no 

direcionamento para ações de planejamento.   

 Na realização desta pesquisa notou-se que a análise SWOT promove contribuições nos 

âmbitos empresarial, tecnológico, ambiental e acadêmico, pois auxilia no planejamento 

estratégico das organizações e ainda demostra a aplicação da matriz SWOT utilizada como 

referência em trabalhos e pesquisas, demonstrando-se como uma ferramenta importante para o 

planejamento estratégico e indicada a sua utilização em pesquisas cujo objetivo é equivalente ao 

apresentado nesse estudo. 

 Através da pesquisa, constatou-se que as organizações só irão se manter no mercado e 

obter crescimento, se estiverem aptas a se adequar de forma rápida às diferentes características de 

um ambiente dinâmico, que muda de forma constante. Desta forma, a utilização da matriz SWOT 

nas organizações, permite suporte para minimização das incertezas e ameaças internas e externas, 

possibilitando de forma contínua um crescimento sustentável.  

 Acredita-se que este artigo possa servir de ponto de partida para vários outros trabalhos de 

pesquisa que investigue sobre as ferramentas de estratégias, que avalie como os métodos de 

estratégias disponíveis vêm sendo utilizados nas organizações de forma a ampliar os seus 

negócios e, também, auxiliar na busca de melhorar as suas ações com um retorno assertivo. 

  A pesquisa limitou-se a um determinado período entre as publicações de 2016 a 2021, 

utilizou-se de importantes ferramentas de pesquisa por meio de filtros, atingindo apenas as 

publicações da área de estudo neste espaço de tempo, conforme o anexo 1. Para trabalhos futuros 

há a possibilidade de ampliação da pesquisa, para que possamos abranger um maior número de 

registros para posteriormente realizar a análise bibliométrica. Sugere-se igualmente a utilização 

de outras bases de dados bibliográficos como também outros meios de análise bibliométrica. 

Outros formatos de textos também poderão ser considerados durante a pesquisa para que 

diferentes tipos de materiais sejam contemplados durante a pesquisa. 
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 Então, a partir disso, pode-se dizer que este estudo atingiu o seu objetivo principal, pois 

identificou, com base no estudo bibliométrico, as funcionalidades e a importância da matriz 

SWOT como utilização de uma ferramenta estratégica no planejamento das organizações. 
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APENDICE A 

 

Quadro A – Relação da área da pesquisa com objetivos e autores  

ÁREA DE PESQUISA OBJETIVOS AUTOR/ANO 

DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL 

Objetivo analisar a construção e implementação 

dos Planos Estratégicos de Desenvolvimento que 

foram realizados/atualizados pelos 28 COREDEs 

nos anos de 2009/2010. 

KUMMER, D. C., & 

SILVEIRA, R. L. L. 

(2016) 

ESTRATÉGIAS DE 

GESTÃO 

Examinar o ambiente interno e externo sob à 

ótica da matriz SWOT; levantar informações 

sobre o gerenciamento dos custos de produção; 

propor um plano de ação com base na análise do 

ambiente. 

RAVANELLO, J.; 

SOARES, C. S.; 

CONCARI, A. P. G. 

(2018) 

POTENCIALIZAR AS 

VENDAS 

Objetiva propor uma releitura da análise SWOT, 

apresentando um modelo adequado às demandas 

e transformações das organizações modernas, 

focando em uma definição mais robusta e 

específica das categorias da matriz SWOT – 

forças fraquezas, oportunidades e ameaças.  

DA COSTA JÚNIOR, 

João Florêncio et al 

(2021) 

CONSTRUÇÃO DO 

PLANO DE AÇÃO 

O objetivo é responder ao questionamento feito, 

que consiste em como trazer mais clientes à 

empresa, tendo em vista que há dois anos ela 

trocou uma estrutura de 70m² por uma sede de 

500m², e ainda precisa alavancar a procura pelos 

seus serviços. 

LIMA, P. H. R. do P. 

(2017) 

POSICIONAMENTO 

ESTRATEGICO E DE 

MERCADO 

A pesquisa busca responder a seguinte questão: 

como as ferramentas de gestão estratégica podem 

servir de apoio ao planejamento estratégico no 

atual contexto? Para tal, foram coletados dados 

visando a utilização de ferramentas estratégicas 

para construção de um plano de ação  

 

SCHIMITT, C. (2020) 

POSICIONAMENTO 

DE MERCADO 

O objetivo deste estudo é construir cenários para 

um escritório de arquitetura.  

 

PIACENTINI, Rafael 

Venturin; ROJO, 

Cláudio Antonio  (2021) 

ANÁLISE DE 

GESTÃO 

 O objetivo deste trabalho foi o de se identificar 

as vantagens e desvantagens da mudança da 

gestão portuária do Porto de Santos com o 

emprego da análise SWOT. 

MEIRA, R. A (2021) 
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AVALIÇÃO 

HOLISTICA 

Este é um estudo do cenário da epidemia do 

COVID-19 no Brasil utilizando os instrumentos 

de análise da matriz SWOT.  

DOLIVEIRA, S. L. D. et 

al.(2020) 

ANÁLISE 

ESTRATÉGICA 

O presente trabalho teve como objetivo principal 

a elaboração de uma proposta de planejamento 

estratégico para o crescimento da Padaria, 

Confeitaria e Café Pão Quente. 

PEREIRA, L. N (2018) 

PONTECIALIDADES 

O presente estudo teve por objetivo realizar uma 

análise estratégica do Mercadão Municipal de 

Naviraí-MS com vistas ao desenvolvimento de 

estratégias para potencialização do uso do 

espaço. 

PEREIRA, C. H. et al. 

(2018) 

DIAGNÓSTICO 

AMBIENTAL 

 O objetivo do presente artigo foi analisar as 

potencialidades e os desafios da implementação 

de consórcios intermunicipais para a gestão de 

resíduos sólidos urbanos. 

VENTURA, K. S.; 

SUQUISAQUI, A. B. V. 

(2019) 

PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO 

 O objetivo do presente trabalho é a aplicação de 

duas ferramentas para realizar atividades de 

educação e diagnóstico ambiental junto à 

comunidade de quatro municípios do Pontal do 

Triângulo Mineiro. 

 

BRANCO JR, Armando 

Castello et al. (2021) 

DIAGNÓSTICO DE 

VIABILIDADE 

 O objetivo da pesquisa foi analisar, de forma 

participativa, a introdução de um projeto de 

parque eólico offshore em águas litorâneas da 

costa oeste cearense.  

XAVIER, T. W. de 

F.; CAETANO, A. G. 

N.; BRANNSTROM, 

C.  (2020) 

ANÁLISE 

ESTRATÉGICA 

O objetivo deste estudo é usar o SWOT como 

ferramenta para análise estratégica de um porto 

privado.  

MARINHO, E. Z.  et 

al.(2019) 

FERRAMENTA 

ESTRATÉGICA 

O trabalho teve o objetivo de apresentar, 

tomando como exemplo a Cooperativa de 

Resíduos Eletrônicos de Niterói – Coopertroni. 

NUNES, M. Ede 

L.(2016) 

ANÁLISE SETORIAL 

Este artigo tem o objetivo de analisar o 

fenômeno BTS, como grupo e marca, a partir da 

Matriz SWOT.  

DOS SANTOS, 

Fernanda Alves (2019) 

ANÁLISE DE 

CENARIO 

 Para compreender o cenário que o arranjo está 

inserido utilizou-se a Matriz SWOT como 

ferramenta gerencial.  

RODRIGUES, Caroline 

Vergara et al.(2018) 
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ANÁLISE DE 

MERCADO 

  O objetivo da pesquisa foi analisar a atividade 

turística de Aquidauana por meio da matriz 

SWOT. 

 PORTO, B. M. et 

al.(2019) 

FERRRAMENTA 

ESTRATÉGICA 

O presente trabalho teve como principal 

objetivo, de identificar se a utilização da matriz 

SWOT como ferramenta estratégica, permite que 

a empresa autopeças se mantenha competitiva no 

mercado.  

 MAIA, J. A. et al. 

(2021) 

ANÁLISE DE FLUXO 

 Neste estudo foram utilizadas ferramentas do 

planejamento estratégico, com objetivo de 

analisar o fluxo de medicamentos oncológicos de 

uma clínica privada de médio porte do interior 

do estado do Rio de Janeiro.  

AZEVEDO, Verônica 

Ferrão de.(2016) 

ANÁLISE 

AMBIENTAL 

Este artigo tem como objetivo geral analisar a 

utilização da Matriz Swot como ferramenta 

estratégica na empresa Facite. São objetivos 

específicos deste trabalho: realizar uma análise 

ambiental, identificando pontos fortes e pontos 

fracos, ameaças e oportunidades; identificar 

missão, visão e valores; propor ações 

estratégicas para a empresa Facite. 

NEVES, J. A.; 

MOREIRA, A. P. C. 

(2019) 

ANÁLISE DE 

PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO 

Não há a devida compreensão sobre o conceito e 

aplicação do planejamento estratégico. Foram 

também avaliadas, utilizando matriz FOFA, as 

fortalezas, fraquezas, oportunidades e ameaças, 

cabendo destaque a rotatividade dos servidores e 

a sazonalidade dos governos como fraquezas 

apontadas 

FENILI, R.; CORREA, 

C. E. G.; BARBOSA, 

L.(2017) 

DIAGNÓSTICO DE 

AÇÃO 

O tema do presente projeto refere-se à 

valorização do patrimônio histórico cultural 

através das atividades turísticas com a finalidade 

de resinificar o bairro da Ribeira.  

MORAYS, H. L. (2019) 

ESTRATÉGIAS DE 

GESTÃO 

O objetivo deste trabalho é avaliar em que 

medida o planejamento estratégico do Ministério 

da Saúde é aderente a uma estratégia de gestão 

por resultados, com foco especialmente nas 

escolhas estratégicas que orientam a 

organização, ou seja, nos resultados perseguidos. 

PAULO, L. F. A.(2016) 
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PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO 

O presente artigo tem por objetivo ressaltar a 

crescente disponibilidade de conhecimentos e 

boas práticas de gerenciamento de projetos, 

fazendo com que sua aplicação esteja cada vez 

mais ampla no mundo dos negócios, 

proporcionando assim benefícios visíveis e 

mensuráveis. 

RODRIGUES, R.; 

PAIXÃO, C. H. (2016) 

 FERRAMENTAS DE 

GESTÃO 

Este trabalho discutiu as necessidades do 

planejamento estratégico e as formas de 

organização, identificando as ferramentas 

importantes para o gestor.  

DE MENDONÇA, S. A. 

T. et al.(2016) 

PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO 

 Visa retratar os efeitos dessa ferramenta sobre o 

desempenho das organizações na conquista de 

seus objetivos. 

ALMEIDA, J. S. C.; 

OLIVEIRA, S. S. (2017) 

ESTRUTURA 

ORGANIZACIONAL 

Este artigo tem por objetivo analisar a relação 

entre o processo de planejamento estratégico e a 

estrutura organizacional na realidade de uma 

organização complexa: o Ministério Público de 

Santa Catarina. 

NEIS, D. F.; PEREIRA, 

M. F.; MACCARI, E. 

A.(2016) 

PRÁTICAS DE 

PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO 

O objetivo deste estudo foi analisar saberes e 

práticas do planejamento estratégico, na 

perspectiva dos profissionais e gestores da 

Atenção Primária à Saúde.  

TELES, I. D. F. et al. 

(2020) 

PLANO DE AÇÃO E 

GESTÃO 

EMPRESARIAL 

Este artigo demonstra a importância das boas 

práticas do planejamento estratégico para a 

gestão eficaz de uma organização. 

COLTRO, A.; 

SANTOS, E. F. P. 

(2016) 

PLANO DE NEGÓCIO 

 Este trabalho pretende mostrar a importância do 

desenvolvimento do planejamento estratégico 

nas organizações e a implementação de um plano 

de negócios adequado que proporcione 

estabilidade e sucesso em suas atividades, 

reduzindo o risco gerado pelos mercados atuais 

FERNÁNDEZ 

HURTADO, S. R.; 

MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ, L. Á.; 

NGONO FOUDA, R. 

A.(2019) 

PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO 

 O tema cujo objetivo é apresentar como o 

conceito projeto contribui para o processo de 

integração da estratégia de negócios da empresa 

com a estratégia da TIC. 

FALSARELLA, O. M.; 

JANNUZZI, C. A. S. 

C.(2017) 

PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO 

Este artigo tem por objetivo demonstrar a 

importância do planejamento como um 

instrumento de Gestão Estratégica de Negócios 

em uma empresa sendo de pequeno, médio ou 

grande porte, para que ela possa alcançar suas 

metas.  

ELIAS, SUELLEN DE 

MELO; RUIZ, 

THAFARELL 

RICARDO.(2016) 
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ANÁLISE DE 

DESEMPENHO 

Analisar e identificar as configurações capazes 

de promover o alto desempenho organizacional, 

a partir da relação entre comportamento 

inovador, assunção de riscos, pro atividade, e 

planejamento estratégico e orçamento 

FRARE, A. B. et al.  

(2021) 

PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO 

Descrever como a cultura organizacional 

influenciou no processo de elaboração do 

Planejamento Estratégico Participativo (PEP) de 

uma universidade estadual multicampi na região 

centro-oeste do Brasil. 

FERREIRA, L. E.et 

al.(2020) 

GESTÃO DE 

COMPETÊNCIAS 

Este estudo objetiva identificar as competências 

necessárias dos membros do Colegiado Pleno do 

Programa de Pós-Graduação em Administração 

Universitária da UFSC para a realização das 

ações previstas em seu planejamento estratégico. 

DA SILVA MARTINS, 

L. B.; DOS SANTOS, 

N. R.; DALMAU, M. B. 

L. 2020) 

PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO 

 Este relato técnico-científico teve como objetivo 

analisar a abertura de um novo canal de venda 

diante do planejamento estratégico e do contexto 

competitivo de uma empresa estabelecida na 

cidade de Cascavel, no Paraná. 

SANDRI, E. C. et 

al.(2021) 

PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO 

O objetivo deste artigo é verificar a presença da 

Pós-Nova Gestão Pública (Pós-NGP) na gestão 

educacional pública brasileira, um setor 

historicamente caracterizado por problemas 

crônicos e estruturais.  

DE CARVALHO 

JUNIOR, J. R. A.; 

FERREIRA, M. A. 

M.(2021) 

PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO 

O objetivo proposto é avaliar a o processo de 

implementação do Planejamento Estratégico do 

Tribunal de Justiça de Rondônia a partir do 

conceito de percepção.  

DA COSTA GOMES, 

M. et al.(2021) 

PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO 

O presente artigo tem como objetivos apresentar 

o Planejamento Estratégico Situacional (PES) 

realizado do Centro de Tratamento de 

Queimados (CTQ) do Hospital Monsenhor 

Walfredo Gurgel em Natal-RN.  

MAIA, R. D. et 

al.(2020) 

ALINHAMENTO 

ESTRATÉGICO 

O objetivo desta pesquisa foi desenvolver o 

alinhamento estratégico de um escritório de 

contabilidade que passa por sucessão familiar a 

partir de um painel de desempenho baseado no 

BSC. 

RENGEL, R. et 

al.(2020) 
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MENSURAÇÃO DE 

RESULTADOS 

Este relato técnico tem como objetivo apresentar 

a proposta de implantação do Balanced 

Scorecard em um escritório contábil para 

monitoramento do planejamento estratégico que 

está sendo implementado e consequentemente 

mensuração de resultados.  

LUGOBONI, L. F. et al 

(2020) 

PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO 

Analisar o atual cenário e propor um 

planejamento estratégico para o Núcleo de 

Inovação Tecnológica (NIT) da Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), com 

vistas a aprimorar a gestão interna do mesmo. 

DE FREITAS, I. Z.; 

LAGO, S. M. S.; 

BULHÕES, R.(2020) 

PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO 

O objetivo deste artigo é aprimorar o método do 

planejamento estratégico e da gestão das cadeias 

de alimentos e do agronegócio. 

NEVES, M. F. et al 

2019) 

ANÁLISE 

POTENCIAL 

 O artigo busca analisar os potenciais conflitos 

de agência em uma empresa familiar em 

expansão e apresentar as possibilidades de seu 

equacionamento por meio de uma 

macroestrutura de planejamento estratégico. 

BENETTI, T. et 

al.(2019) 

PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO 

O objetivo deste trabalho é identificar as 

contribuições da adoção do Planejamento 

Estratégico Municipal na prefeitura de Poxoréu-

MT na geração de valor compartilhado com base 

na percepção dos secretários e servidores.  

 

CHAGAS, G. L. M.; 

CARDOSO, A. L. 

J.(2018) 

PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO 

O objetivo proposto neste estudo de caso foi 

diagnosticar e apresentar propostas de 

intervenção por meio de consultoria que 

contribua para a formatação de um planejamento 

estratégico para uma empresa atuante no ramo de 

boutique de calçados e acessórios femininos 

localizadas no oeste do estado do Paraná.  

GAFURI, R. A. P.; 

ROJO, C. A.; MIURA, 

M. N.(2017) 

FERRAMENTAS 

ADMINISTRATIVAS 

. Este trabalho aborda dois indicadores (gestão 

de pessoas e planejamento estratégico) que 

podem ser utilizados como instrumento 

complementar para que as organizações avaliem 

suas atividades, identifiquem pontos prioritários 

e estabeleçam políticas e diretrizes que sejam 

capazes de otimizar os seus resultados. 

PINTO, L. B. et 

al.(2016) 
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PROCESSO 

DECISÓRIO 

ORGANIZACIONAL 

Utilização de métodos de pesquisas 

complementares para a compreensão de um 

fenômeno que apesar de contribuir para o 

processo decisório das organizações, geralmente 

não é implementado pelas empresas prestadoras 

de serviços contábeis, sobretudo as de pequeno 

porte. 

KELLER, G. F. et 

al.(2019) 

PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO 

O objetivo deste estudo é destacar a importância 

do planejamento estratégico e BSC na gestão de 

pequenas organizações. 

PAZ, Stephani da Silva. 

(2016) 

PLANO 

ESTRATÉGICO 

O estudo demonstra a importância do Plano 

Estratégico para empresas de pequeno e médio 

porte, e apoia os executivos em cada etapa da 

implementação. 

MARTINS, E. D. (2018) 

PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO 

 A união entre ensino e serviço mostra-se 

vantajosa para os dois setores envolvidos: o 

primeiro, por propiciar campo de atividade 

prática a seus discentes, e o segundo, por se 

beneficiar das inovações e discussões teóricas 

que enriquecem a prática 

MAUAD JR, A. M. et 

al.(2018) 

PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO 

O presente artigo objetivou avaliar o processo de 

planejamento estratégico implantado em uma 

universidade pública brasileira. Buscou-se 

identificar as barreiras e os facilitadores, assim 

como o alcance da eficácia do planejamento 

estratégico.  

FALQUETO, J. M. Z. et 

al.(2019) 

PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO 

Como objetivo do presente trabalho tem-se a 

verificação, na identificação de práticas de 

greenwashing nas propagandas das empresas, no 

período 2017/ 2018. 

RAZZOLINI FILHO, 

E.; LEINIG, A. G 2019) 

PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO 

 O presente trabalho se propõe a analisar a 

posição de Curitiba neste ranking e sua evolução.  

LOCATELLI, S. A. D.; 

VICENTIN, I. C.(2019) 

PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO 

o propósito deste ensaio é refletir sobre o modo 

de pensar o planejamento na estratégia 

organizacional de forma a maximizar os 

resultados.  

SOUSA, J. C.; DE 

CAMARGO 

DIAS.(2017) 

DIAGNÓSTICO 

ESTRATÉGICO 

Nesta pesquisa foi desenvolvido (teoricamente) e 

testado (empiricamente) um instrumento que 

possibilita avaliar a influência da gestão de 

riscos corporativos no planejamento estratégico.  

ARRUDA, C. L.; 

MENCHINI, F.; 

RUSSO, P. T.(2019) 
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PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO 

SITUACIONAL 

O objetivo deste artigo é discutir uma 

metodologia de planejamento estratégico, o 

Planejamento Estratégico Situacional (PES), 

tendo por referência a utilização desta em um 

caso concreto – a gestão da Pró-Reitoria de 

Extensão e Cultura da Universidade Federal do 

Tocantins (UFT)  

RODRIGUES, W. et 

al.(2017) 

INCERTEZA 

AMBIENTAL 

Investigou-se sobre a lente da teoria da 

Contingência e da Prática, como o SIS habilita a 

efetividade do PE na dimensão da prática sobre a 

influência da incerteza ambiental.  

YOSHIKUNI, A. C.; 

ALBERTIN, A. 

L.(2018) 

FERRAMENTAS DE 

MERCADO 

O presente artigo tem como objetivo buscar a 

fundamentação teórica sobre a matriz SWOT, 

analisando os principais benefícios que a 

ferramenta pode agregar para as empresas, 

tornando-as mais competitivas. 

MOURA, A. V. M.; 

AZEVEDO, B. C. 

(2020) 

PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO 

Este artigo mostra a importância da análise 

SWOT (Stengnts, Weaknesses, Opportunities e 

Theats) no planejamento estratégico nas 

organizações, auxiliando os administradores a 

tomarem decisões mais coerentes. 

 FERNANDES, I. G. M. 

et al.  (2018) 

ANÁLISE 

ESTRATÉGICA 

Este estudo se propõe a aplicar a metodologia de 

análise estratégica SWOT em um site de uma 

biblioteca universitária, com a intenção de 

identificar os principais pontos fortes, pontos 

fracos, ameaças e oportunidades do serviço de 

referência virtual.  

DAMIAN, I. P. M.; 

SILVA, M. R. (2017) 

Fonte: autora (2022) 


