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RESUMO 

 

A Análise SWOT. também denominada análise FOFA. em português, é uma 

ferramenta estrutural da administração, utilizada na análise do ambiente interno e externo, 

com a finalidade de formulação de estratégias da empresa. Nesta análise identificam-se as 

Forças e Fraquezas da empresa, extrapolando então Oportunidades e Ameaças internas para a 

mesma. Portanto, objetivou-se com o seguinte trabalho identificar os pontos fracos em 

potencial de uma indústria de fabricação de alimentos para animais no município de Quixeramobim, 

a fim de tomar decisões acertadas para resolvê-los. O trabalho foi realizado por meio de 

aplicação de questionários aos funcionários da empresa, no qual foram feitos por meio de 

entrevistas com 45 funcionários. Para realização da entrevista foi utilizado um questionário de 

identificação de pontos fortes através da Matriz SWOT de pesquisa e análise. Os 45 

funcionários receberam esse questionário para que marcassem com um “x” a opção em que, 

na opinião deles, a empresa se enquadrasse. Em seguida, foram gerados gráficos setoriais e 

realizada análise descritiva dos mesmos. Foi observado que a maioria dos percentuais de cada 

pergunta teve uma resposta negativa (não). De acordo com os funcionários entrevistados, a 

referida empresa é referência em produção de alimentos para animais na Região Sertão 

Central do Ceará, e embora existam outras empresas do ramo no Estado. Entretanto, o gráfico 

referente a pouca habilidade de marketing na empresa, obteve o maior percentual positivo 

(sim). De acordo com os funcionários entrevistados, a empresa poderia utilizar outros meios 

para divulgação dos produtos como: redes sociais; participação mais frequente em eventos 

voltados para área de atuação da empresa dentre outros. Após a analise de todas as variáveis 

que foram definidas a maior fraqueza interna potencial da empresa esta relacionada a pouca 

habilidade de marketing apresentando um percentual de 56%, devendo investir e diversificar 

nos meios de comunicação para realização de um maior marketing do nome da empresa e dos 

seus produtos. 

 
Palavras chave: FOFA, imagem de mercado, orientação estratégica. 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Análise SWOT. também denominada análise FOFA. em português, é uma 

ferramenta estrutural da administração, utilizada na análise do ambiente interno e externo, 

com a finalidade de formulação de estratégias da empresa. Nesta análise identificam-se as 

Forças e Fraquezas da empresa, extrapolando então Oportunidades e Ameaças internas para a 

mesma. É uma sigla do idioma inglês, na qual representa: Forças (Strengths), Fraquezas 

(Weaknesses), Oportunidades (Opportunities) e Ameaças (Threats), sendo fundamentada por 

Kenneth Andrews e Roland Christensen (RIBEIRO NETO, 2011).  

De acordo com Chiavenato e Sapiro (2003) 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, assim as quatro zonas servem como 

indicadores da situação da organização. 

Com a aplicação dessa matriz, a organização consegue definir sua posição estratégica, 

podendo através dela controlar os pontos fortes e fracos, e avaliar as oportunidades e ameaças 

da organização (ANSOFF e MCDONNELL, 1993).  

O gestor deve começar a pensar em termos do que a empresa pode fazer bem e onde 

estão suas deficiências. 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).  

Os pontos internos têm por finalidade colocar em evidência as deficiências e 

qualidades da empresa que está sendo analisada. Segundo Oliveira (2001), estas informações 

estão dentro da organização e tem implicação imediata e específica na administração da 

organização. 

Segundo Chiavenato e Sapiro (2003), os critérios a serem avaliados no ambiente 

interno são: 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. 

As fraquezas são consideradas deficiências que inibem a capacidade de desempenho 

da organização e devem ser superadas para evitar falência da organização (MATOS et al., 

2007).  

Conforme Martins (2007) são aspectos mais negativos da empresa em relação ao seu 

produto, serviço ou unidade de negócios. Devem ser fatores que podem ser controlados pela 

própria empresa e relevantes para o planejamento estratégico.  

A fraqueza é uma condição interna da empresa totalmente desfavorável, portanto deve 

ser observada constantemente, melhorada ou eliminada para futuramente não dificultar a 

competitividade da empresa.  

Dessa forma, objetivou-se com o seguinte trabalho identificar os pontos fracos em 

potencial de uma indústria de fabricação de alimentos para animais no município de Quixeramobim, 

a fim de tomar decisões acertadas para resolvê-los. 

 

 

 



 

 

METODOLOGIA  

 

O trabalho foi realizado por meio de questionários aplicados aos funcionários da 

empresa, no qual foram feitos por meio de entrevistas com 45 funcionários. Para realização da 

entrevista foi utilizado um questionário da identificação de pontos fracos através da Matriz 

SWOT de pesquisa e análise, conforme o Quadro 1. Os 45 funcionários receberam esse 

questionário para que marcassem com um “x” a opção em que, na opinião deles, a empresa se 

enquadrasse. 

Este diagnóstico sobre as fraquezas internas potenciais de uma fábrica de ração na 

região do Sertão Central é o primeiro realizado, portanto, não existem, ou são raríssimas 

informações disponíveis sobre as fraquezas internas potenciais. 

Após obtenção dos dados, os mesmos foram tabulados em planilhas do programa 

Excel. Em seguida, gerados gráficos setoriais e realizado análise descritiva dos mesmos. 

 

Quadro 1 - Questionário com variáveis relacionadas com as fraquezas potenciais internas.  

 

FRAQUEZAS INTERNAS POTENCIAIS 

(XX) Falta de orientação estratégica  

(XX) Recursos financeiros limitados  

(XX) Pouco investimento em pesquisa e desenvolvimento  

(XX) Linha de produtos muito limitada  

(XX) Distribuição limitada  

(XX) Má localização  

(XX) Produtos ou tecnologia desatualizados  

(XX) Problemas operacionais internos  

(XX) Espaço da loja física limitado  

(XX) Imagem de mercado fraca  

(XX) Pouca habilidade de marketing  

(XX) Alianças com empresas fracas  

(XX) Habilidades gerenciais limitadas  

(XX) Funcionários mal treinados  

(XX) Outros  

Exemplificar:  

Fonte: adaptado Ferrell e Hartline (2009). 

 

 

 

 



 

 

RESULTADOS OBTIDOS  

 

Na Figura 1 encontram-se os dados referentes às fraquezas internas potenciais da 

empresa. 

 

Figura 1 – Fraquezas internas potenciais da empresa. 

 



 

 

 

 
 

Foi observado que a maioria dos percentuais de cada pergunta teve uma resposta 

negativa (não). De acordo com os funcionários entrevistados, a referida empresa é referência 

em produção de alimentos para animais na Região Sertão Central do Ceará, e embora existam 

outras empresas do ramo no Estado, a empresa se destaca pela qualidade de seus produtos e 

pela busca constante por melhorias das condições de trabalho, higiene nos processos 

produtivos, novas tecnologias e preocupação com os clientes.  

Entretanto, o gráfico referente a pouca habilidade de marketing na empresa, obteve o 

maior percentual positivo (sim). De acordo com os funcionários entrevistados, a empresa 

poderia utilizar outros meios para divulgação dos produtos como: redes sociais; participação 

mais frequente em eventos voltados para área de atuação da empresa; cartazes e outdoors nas 

ruas. Soluções simples que poderiam ser pensadas, tais como: a criação de uma página da 

empresa nas redes sociais para uma maior divulgação dos produtos, assim como a promoções 



 

 

desses produtos; maior participação em feiras e eventos agropecuários na Região Sertão 

Central; mensagens de felicitações nas redes sociais daqueles funcionários que se destacassem 

no mês, assim como à seus clientes e fornecedores. 

 

CONCLUSÃO 

 

Após a analise de todas as variáveis que foram definidas a maior fraqueza interna 

potencial da empresa esta relacionada a pouca habilidade de marketing apresentando um 

percentual de 56%, devendo investir e diversificar nos meios de comunicação para realização 

de um maior marketing do nome da empresa e dos seus produtos. 
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