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RESUMO

Este  artigo  tem  o  objetivo  de  avaliar  a  percepção  quanto  as  forças  e  fraquezas
representadas  pelo  modelo  de  análise  da  matriz  SWOT  em  um  grupo  de  estudantes  de
engenharia de produção que estão cursando o 9º período do curso em um faculdade particular
de Campo Belo – MG. Utilizou-se um questionário com perguntas abertas sobre os pontos
fortes  e  fraquezas  tendo  como  base  de  referências  aspectos  pessoais  dos  estudantes.  Os
resultados demonstraram que os alunos tendem a declarar seus pontos fortes como aspectos de
qualidade com foco nos aspectos da personalidade como dedicação, determinação, etc. Com
relação às fraquezas, a maioria dos alunos referem-se a aspectos de competência com foco na
formação recebida e nos desafios profissionais enfrentados no dia-a-dia. 



INTRODUÇÃO

A importância do capital humano nas organizações é cada mais relevante no mundo
atual. A competitividade aliada ao desenvolvimento sustentável de uma empresa exigem uma
formação mais completa e complexa dos indivíduos que irão integrar-se a uma organização.

A matriz  SWOT sempre  foi  utilizada  para  analisar  os  pontos  fortes  e  fracos  e  as
oportunidades  e  ameaças  à  uma  empresa.  Tal  análise  permitiu  avaliar  o  planejamento
estratégico  e  redefinir  as estratégias  das empresas.  Adaptando-se a  matriz  SWOT para as
características pessoais dos indivíduos, pode-se realizar um exercício de reflexão a respeito
das qualidades, habilidades e competências dos indivíduos quanto à sua formação. Com isto,
deve-se questionar “Quais são as características que se destacam como forças e quais são as
características que se destacam como fraquezas no meu estágio de formação atual?”.  

2. REFERENCIAL TEÓRICO
Neste tópico serão abordados os itens relacionados à análise SWOT, a aplicação da

análise SWOT na vida pessoal e as habilidades pessoais na formação profissional.

2.1. Análise SWOT
A análise SWOT é uma ferramenta muito utilizada para avaliar as forças, fraquezas,

oportunidades e ameaças dos ambientes interno e externo das organizações. 
Andrade et al. (2008), define a matriz SWOT  da seguinte maneira:

“A sigla S.W.O.T., deriva da língua inglesa e traduz-se: Strenghts (forças),
Weaknesses  (fraquezas),  Opportunities  (oportunidades)  e  Threats
(ameaças). Esta análise procura avaliar os pontos fortes e pontos fracos no
ambiente  interno  da  organização  e  as  oportunidades  e  as  ameaças  no
ambiente externo.” (Andrade, et al. 2008)

Para Oliveira (2014, p. 37), os pontos fortes e fracos e as oportunidades e ameaças da
matriz SWOT são definidos da seguinte forma: 

1.Ponto  forte  é  a  diferenciação  conseguida  pela  empresa  –  variável
controlável – que lhe proporciona uma vantagem operacional no ambiente
empresarial (onde estão os  assuntos não controláveis pela empresa). 



2. Ponto Fraco é a situação inadequada da empresa – variável controlável
–  que  lhe  proporciona  uma  desvantagem  operacional  no  ambiente
empresarial. 
3. Oportunidade é a força ambiental incontrolável pela empresa, que pode
favorecer  sua  ação  estratégica,  desde  que  conhecida  e  aproveitada,
satisfatoriamente, enquanto perdura. 
4.Ameaça  é  a  força  ambiental  incontrolável  pela  empresa,  que  cria
obstáculos  à  sua  ação estratégica,  mas  que  poderá  ou  não ser  evitada,
desde que reconhecida em tempo hábil. 

Andion e Fava (2003, p. 43) afirmam que “Através da análise dos pontos fortes e
fracos, os gestores e suas equipes poderão determinar com mais clareza as prioridades em
termos de ameaças e oportunidades existentes no ambiente externo”. 

2.2 A aplicação da análise SWOT na vida pessoal
Castro (2011) elaborou algumas questões para aplicar a matriz SWOT na vida pessoal.
Para os pontos fortes, Castro (2011), elaborou as seguintes questões:

 O que você faz melhor que as pessoas à sua volta?;
 Qual característica sua geralmente é mais elogiada?
 Quais vantagens você tem que outras pessoas não tem?
 Quais valores você tem que os outros não conseguem ter?
 Você faz parte de um grupo informal? Se sim, como ele pode ser um ponto forte para

você?
 Qual experiência que você possui que ninguém possui?
 Quais os recursos que você tem acesso que mais ninguém tem?

Para as fraquezas, Castro (2011), elaborou as seguintes questões:

 Quais tarefas você evita no seu dia-a-dia e por quê?
 O que você não se sente confiante em fazer?
 Você se sente confortável com sua formação? Se não, qual detalhe dela que mais lhe

causa este sentimento?
 Existe alguma característica pessoal que você acha que te atrapalha? (Por exemplo,

você precisa falar em público e se sente tímido).



 As pessoas geralmente esperam algo de você e, por mais  que tente,  não consegue
atender as expectativas?

 Quais são seus vícios no trabalho que, geralmente, podem irritar outros colaboradores?
(Por exemplo, ficar estressado fácil, chegar atrasado).

2.3 Habilidades pessoais na formação profissional
Musetti  e  Silva  (2014)  avaliaram  as  qualidades,  habilidades  e  competências  do

engenheiro de produção frente aos desafios organizacionais e competitivos do século XXI.
Os  autores  constataram  que  o  ‘relacionamento  interpessoal’  e  a  ‘responsabilidade  ética’
apresentaram-se bastante  fragmentados  e  que havia  a  necessidade de  um aprofundamento
junto aos alunos, tendo em vista a importância destes quesitos no capital humano dentro da
organização.

Deve-se diferenciar qualidade de competência.   Qualidade é aquilo que qualifica o
individuo,  dando-lhe  uma  identidade  própria  e  única  (Souza,  2010).  Enquanto  que
competência  está  ligado  à  formação  das  pessoas,  ao  desenvolvimento  de  habilidades  e  à
estimulação de atitudes (Neri, 1999).

Torna-se importante acrescentar que, segundo Ruthes (2008), a competência não se
vincula, somente, ao saber-fazer, mas se relaciona, também, ao conhecimento e ao saber-agir,
ou  seja,  engloba  a  formação  educacional  (esfera  cognitiva),  as  respectivas  experiências
profissionais  (esfera  profissional)  e  as  características  comportamentais  humanas  (esfera
individual). 

Figura 1 - Gestão por Competência

Conhecimento SABER – Engloba os saberes aprendidos na faculdade,  nos cursos,
nas leituras, no trabalho e na escola da vida

Habilidades SABER  FAZER  –  É  a  dimensão  prática  que  desenvolvemos  na
medida em que empregamos o conhecimento adquirido

Atitudes QUERER  FAZER  –  É  a  predisposição  pessoal  em  fazer  ou  não
alguma ação. É o que nos leva a pôr em prática os conhecimentos e
habilidades.

Entrega FAZER – É executar efetivamente. Pôr em prática.
Fonte: Adaptado de Queiroz (2008, p. 22) citado por Musetti e Silva (2014)



Dutra (2008) citado por Musetti e Silva (2014) explica o conceito de habilidade como
um recorte conceitual  inerente à competência.  Para Dutra (2008),  a habilidade constitui  o
saber-fazer necessário à execução de determinado conjunto de atribuições e responsabilidades
no interior organizacional. 

Musetti e Silva (2014), apresentam, na figura abaixo, a síntese das cinco qualidades,
competências e habilidades utilizadas para avaliar os estudantes de engenharia de produção.
Esta síntese está  apresentada na figura 2 abaixo

FIGURA 2. Síntese das cinco qualidades, competências e habilidades
Qualidades Competências Habilidades
Valorização da diversidade
e multiculturalidade

Autogerenciamento Capacidade  de  análise  e
síntese

Capacidade  de
concentração/Disciplina

Adaptabilidade Planejamento  e  gestão  do
tempo

Capacidade de observação Educação
contínua/Domínio  da
tecnologia

Relacionamento
interpessoal

Energia Capacidade de trabalho em
equipe

Responsabilidade ética

Criatividade Visão globalizada Poder de decisão
Fonte: Musetti e Silva (2014)

3. METODOLOGIA
Neste  tópico  serão  descritos  o  tipo  de  pesquisa,  a  coleta  de  dados  e  análise  de

resultados do presente. 

3.1 Tipo de pesquisa
Desenvolveu uma pesquisa qualitativa sobre a percepção de estudantes de engenharia

de  produção  quanto  às  características  de  forças  e  fraquezas  pessoais  na  sua  formação
profissional.

Lakatos  e  Marconi  (1996)  explicam que a  abordagem qualitativa  se  trata  de  uma
pesquisa que tem como premissa, analisar e interpretar aspectos mais profundos, descrevendo



a  complexidade  do  comportamento  humano  e  ainda  fornecendo  análises  mais  detalhadas
sobre as investigações, atitudes e tendências de comportamento. Assim, o que percebemos é
que a ênfase da pesquisa qualitativa é nos processos e nos significados. 

3.2 Coleta de dados e análise de resultados
Aplicou-se um questionário com as perguntas elaboradas por Castro (2011) referentes

a  aspectos  da  vida  pessoal  aplicados  ao  modelo  de  análise  SWOT  onde  focou-se  nas
características  de  forças  e  fraquezas  pessoais.  Foram  respondidos  17  questionários  por
estudantes do 9º período do curso de engenharia de produção do Centro Mineiro de Ensino
Superior – CEMES da cidade de Campo Belo – MG.

Para  análise  dos  resultados  utilizou-se  os  conceitos  de  qualidade  (Souza,  2010),
competência (Neri, 1999) e habilidade (Souza, 2010) para a elaboração de tabelas contendo a
relação de quantidades de características descritas pelos estudantes e associadas à uma das
características descritas acima.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Este tópico concentrou-se em descrever e analisar, mais especificamente, a percepção

das “forças” pelos estudantes de engenharia da produção e a percepção das “fraquezas” por
estes mesmos estudantes.

4.1 A percepção das “forças” pelos estudantes de engenharia de produção

As respostas dos estudantes de engenharia de produção ao questionário entregue em
sala  de  aula  estão  descritas  na  Tabela  1.  Considerou-se  que  as  características  pessoais
declaradas  pelos  estudantes  seriam  classificadas  como  aspectos  de  “qualidade”,  as
características oriundas do conhecimento específico da profissional seriam classificadas como
“competência”  e  que  as  características  especiais  seriam classificadas  como  “habilidades”.
Dessa forma, foi possível elaborar a Tabela 1 contando as citações feitas às respostas das
perguntas e classificando-as conforme os critérios descritos anteriormente.



TABELA 1. A percepção dos estudantes quanto às forças  como habilidade,  qualidade  ou
competência.

Habilidade Competência Qualidade
O que você faz melhor que as pessoas à sua
volta?

4 6 7

Qual  característica  sua  geralmente  é  mais
elogiada?

2 3 11

Quais vantagens você tem que outras pessoas
não tem?

0 7 10

Quais  valores  você  tem que  os  outros  não
conseguem ter?

0 2 14

Você  faz  parte  de  um grupo  informal?  Se
sim, como ele pode ser um ponto forte para
você?

0 7 4

Qual  experiência  que  você  possui  que
ninguém possui?

0 10 2

Quais os recursos que você tem acesso que
mais ninguém tem?

0 9 3

Fonte: elaborada pelo autor com base nos dados da pesquisa

Observa-se  que  o  número  de  respostas  às  questões  é  menor  que  o  número  de
participantes  da  pesquisa.  Isto  é  resultado  da  dificuldade  dos  estudantes  em  associar  a
pergunta à sua realidade pessoal e profissional. 

Outra  questão  que  deve  ser  ressaltada  é  a  tendência  dos  estudantes  em avaliar  as
perguntas feitas no modelo SWOT sobre  suas “forças” evidenciando suas qualidades.  Ou
seja,  os estudantes  buscaram mais  suas qualidades  para interpretar  o cenário  que lhes foi
proposto do que suas habilidades ou competências na área de formação.

A primeira pergunta “o que você faz melhor que as pessoas à sua volta?” teve o intuito
de fazer com que os estudantes refletissem sobre o papel deles dentro de uma equipe e que
houvesse uma comparação entre a capacidade profissional ou pessoal deles com relação aos
outros  estudantes.  O  resultado  demonstra  que  houve  uma  tendência  em  declarar  desde
aspectos de qualidade, habilidade e competência sem destaque específico para um único item.

A  segunda  pergunta  “Qual  característica  sua  geralmente  é  mais  elogiada?”  já
demonstrou uma tendência de declarar aspectos de qualidade pessoal nas respostas. O mesmo



foi  verificado  nas  perguntas  “Quais  vantagens  você  tem que outras  pessoas  não tem?”  e
“Quais valores você tem que os outros não conseguem ter?”. Todas as respostas declaradas a
tais perguntas fizeram com que os estudantes olhassem suas qualidades como mais relevantes
em relação à competência ou habilidade que pudessem apresentar como pontos fortes.

As perguntas “Qual experiência que você possui que ninguém possui?” e “Quais os
recursos  que  você  têm  acesso  que  mais  ninguém  tem?”  fizeram com que  os  estudantes
declarassem aspectos relacionados à competência em suas respostas em relação aos aspectos
de qualidade ou habilidade.

4.2 A percepção das “fraquezas” pelos estudantes de engenharia de produção

A Tabela 2 apresenta a percepção dos estudantes quanto às suas fraquezas. O objetivo
foi  fazê-los  refletir  quantos  aos  aspectos  pessoais  e  profissionais  que  os  estudantes
apresentavam como característica mais relevante naquele estágio do curso.

TABELA 2. A percepção dos estudantes quanto às fraquezas como habilidade, qualidade ou
competência.

Habilidade Competência Qualidade
Quais tarefas você evita no seu dia-a-dia e
por quê?

1 10 1

O que você não se sente confiante em fazer? 4 7 3
Você  se  sente  confortável  com  sua
formação?  Se  não,  qual  detalhe  dela  que
mais lhe causa este sentimento?

0 10 3

Existe  alguma  característica  pessoal  que
você acha que te atrapalha? (Por exemplo,
você  precisa  falar  em  público  e  se  sente
tímido).

2 3 10

As  pessoas  geralmente  esperam  algo  de
você  e,  por  mais  que  tente,  não  consegue
atender as expectativas?

1 3 7

Quais  são  seus  vícios  no  trabalho  que,
geralmente,  podem  irritar  outros
colaboradores?  (Por  exemplo,  ficar

2 0 7



estressado fácil, chegar atrasado).
Fonte: elaborada pelo autor com base nos dados da pesquisa

Observa-se  que  os  estudantes  apresentaram  maior  dificuldade  em  associar  suas
fraquezas aos aspectos de qualidade ou habilidade, atribuindo a maioria de suas fraquezas aos
aspectos de competência.

As perguntas “Quais tarefas você evita no seu dia-a-dia e por quê?”, “O que você não
se sente confiante em fazer?” e “Você se sente confortável com sua formação? Se não, qual
detalhe  dela  que  mais  lhe  causa  este  sentimento?”  foram  relacionadas  a  aspectos  de
competência.

As demais perguntas tiveram respostas relacionadas aos aspectos de qualidade pessoal
do que aos aspectos de habilidade e competência.

Confrontando os dados das Tabelas  1 e  2 percebe-se uma tendência  a atribuir  aos
aspectos de qualidades pessoais as forças dos estudantes e aos aspectos de competência as
suas fraquezas, sugerindo haver responsabilidade da formação profissional na relação com as
suas fraquezas e atribuindo mais aos aspectos de qualidade as suas forças. A ampliação dessa
visão  seria  muito  importante  para  os  estudantes  de  engenharia  de  produção  para  que
conseguissem separar os aspectos de qualidade,  habilidade e competência e identificassem
quais mudanças seriam mais efetivas na melhoria de sua atuação profissional.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A tendência dos estudantes de engenharia de produção de destacarem características
pessoais  na  avaliação  de  quais  seriam  suas  “forças”  como  engenheiros  de  produção  e
características de competência quando avaliam suas “fraquezas” sugere que ainda há uma
dificuldade  em  associar  estas  duas  dimensões  com  o  contexto  da  formação  profissional
oferecida pela faculdade e o contexto do mercado de trabalho onde irão atuar.

Utilizar a ferramenta de análise “matriz SWOT” para diagnosticar essa dificuldade em
associar o aspecto pessoal ao aspecto profissional dos estudantes de engenharia de produção
mostra-se  útil  como  instrumento  de  reflexão  da  postura  pessoal  e  profissional  destes
estudantes.



Considerando-se a relevância do profissional de engenharia de produção e a posição
que ocupará em empresas de diversos setores, sugere-se maior aprofundamento num modelo
de  representação  que  diferencie  as  dimensões  de  qualidade,  competência  e  habilidade
descritas neste artigo.
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