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Com a pandemia da COVID-19, que atinge o mundo e assola 
economias, as empresas estão sendo pressionadas a se 
reinventar para garantir sua existência.

Nunca foi tão importante buscar alternativas para se manter 
competitivo, reduzir custos, rever contratos e estar próximo de 
seus clientes como atualmente, mas, utilizando algumas 
ferramentas simples de gestão, este caminho tende a ser mais 
fácil de ser enfrentado.

Diante de um cenário tão complexo, saber empregar algumas 
ferramentas estratégicas se torna essencial para a 
sustentabilidade do negócio, sobretudo aos micro e pequenos 
empresários, que nunca enfrentaram tantos desafios como
durante esta pandemia.

A gestão empresarial possui diversas metodologias, mas hoje 
falaremos um pouco sobre a Matriz SWOT ou, em português, 
Matriz FOFA.



MATRIZ SWOT

A análise SWOT é uma técnica utilizada para iniciar o planejamento estratégico de uma 
empresa ou empreendimento e tem como objetivo auxiliar pessoas ou organizações, 
permitindo enxergar e analisar os ambientes interno (forças e fraquezas) e externo 
(oportunidades e ameaças) de uma empresa para tomada de decisões, algo essencial nos dias 
de hoje.

Por ser uma ferramenta relativamente simples de aplicar, podemos utilizá-la desde a criação 
de um blog até a gestão de grandes corporações. A análise SWOT é tão versátil que você pode 
adaptá-la e modificá-la ao tipo do seu negócio, bem como ao seu objetivo principal.

Apenas relembrando, SWOT é um termo em inglês relativo às palavras Strengths (Forças), 
Weaknesses (Fraquezas), Opportunities (Oportunidades) e Threats (Ameaças). Traduzindo para 
o português, essa ferramenta é conhecida como FOFA.
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COMO INTERPRETAR A MATRIZ SWOT

As forças e fraquezas dizem respeito ao tomador de decisão, ou seja, a sua empresa. As 
oportunidades e ameaças referem-se aos fatores externos, que normalmente estão fora de 
seu controle, como a pandemia e o isolamento social que estamos vivendo neste momento. 
Podemos concluir que a análise SWOT nos permite conhecer e entender melhor os ambientes 
interno e externo e, partir daí, tomar as medidas e ações necessárias para continuidade da 
empresa.

Se para todas essas suas perguntas a resposta for não, levando em consideração o cenário em 
que vivemos, a falta de solidez, capacidade de trabalho remoto e conhecimento sobre o seu 
cliente pode se tornar um ponto fraco a ser melhorado na sua empresa. Se as respostas foram 
sim, essas serão suas vantagens frente a alguns de seus concorrentes.

Algumas perguntas que você pode fazer a si mesmo, utilizando a crise da COVID-19  como 
exemplo:

AMBIENTE INTERNO

Forças: São as vantagens que sua empresa possui frente aos seus 
concorrentes; em outras palavras, os diferenciais competitivos. Como 
exemplo, podemos citar: continuidade de suas atividades mesmo 
trabalhando remotamente, capacidade de utilizar as ferramentas digitais 
para comunicação, venda e resolução de problemas de seus clientes, 
capacidade de entrega no prazo, solidez da empresa, profissionais 
especializados etc.

Minha atividade é impactada diretamente por conta das regras de isolamento social aplicadas?

Minha empresa tem condições de executar o trabalho de forma remota durante o isolamento social?

Disponho de solidez financeira para enfrentar o período de isolamento social?

Tenho know-how para utilizar as tecnologias digitais para dar continuidade ao meu negócio?

Tenho mapeado o meu perfil de cliente para gerar novos serviços e estreitar nosso relacionamento 
durante a pandemia?

1.

2.

3.

4.

5.

Fraquezas: São as limitações e os pontos fracos da empresa. É importante 
que, ao analisar este item, você seja extremamente sincero, pois é 
fundamental conhecer suas dificuldades, possibilitando trabalhá-las e 
transformá-las em forças.
É claro que existem situações em que você não conseguirá mudar imediatamente, 
seja pela necessidade de desenvolvimento de novos processos ou pela falta de 
conhecimento técnico específico ou infraestrutura. Assim, contornar pontos 
fracos pode minimizar os impactos negativos da crise e, falando de um cenário 
mais saudável, alavancar os negócios.



 

AMBIENTE EXTERNO

Oportunidades: Nada mais são do que as forças externas que contribuem 
positivamente para sua empresa. É importante ressaltar que você não pode 
controlá-las, mas pode se beneficiar delas. Por exemplo, apesar de parecer 
antagônico, com a crise da COVID-19 alguns segmentos estão tendo 
crescimento ao invés de retração, como os setores de alimentos, 
medicamentos e insumos para esses setores. Outro exemplo bem claro é a 
mudança de políticas econômicas de governos, como redução de impostos e 
investimentos em infraestrutura e novas leis.

Ameaças: Ao contrário das oportunidades, são as forças externas que 
contribuem negativamente para a sua empresa. Portanto, é importante 
pensar nelas como situações que podem prejudicar os seus lucros, assim 
como o crescimento e a continuidade do negócio. Por exemplo, os segmentos 
de hotelaria e serviços como bares e restaurantes foram severamente 
afetados pela crise da COVID-19 e a necessidade de isolamento social.

Algumas perguntas que você pode fazer a si mesmo, utilizando a crise da COVID-19  como 
exemplo:

Muitas vezes, identificar uma fraqueza dentro dos nossos negócios pode se tornar uma 
oportunidade de desenvolvimento. Um exemplo é a quantidade de serviços que antes eram 
prestados apenas de forma presencial e que hoje se reinventaram.

Por que não estou conseguindo converter minhas prospecções em negócios?

Por que o meu concorrente foi escolhido em vez de mim?

Meus colaboradores são especializados para o desenvolvimento de suas atividades?

Por que não utilizo ferramentas digitais em meus negócios?

1.

2.

3.

4.

Algumas perguntas que você pode fazer a si mesmo, utilizando a crise da COVID-19  como 
exemplo:

Meu produto ou serviço pode ser comercializado online?

O que mais posso oferecer para o meu cliente neste momento?

É o momento de pensar em novos produtos e serviços?

Meu modelo de negócios é sustentável?

1.

2.

3.

4.



Para aplicar o conhecimento acima, siga alguns passos:

Algumas perguntas que você pode fazer a si mesmo, utilizando a crise da COVID-19  como 
exemplo:

Tenho escassez de mão de obra?

Catástrofes naturais afetam meu negócio?

Tenho risco de roubo de dados?

Tenho novos e melhores concorrentes?

1.

2.

3.

4.

1° Passo
É primordial identificar seu objeto de estudo, ou seja, o que você quer analisar.
Ex.: Devemos aderir ao Marketing Digital como forma de enfrentar a COVID-19?

2° Passo
Pesquise sobre o assunto, levante dados internos e internos a respeito do tema, faça um 
brainstorming para entender como os seus concorrentes atuam e compare-o com o seu 
modelo de negócio.

4° Passo
Revise os resultados do brainstorming após a finalização das discussões.
Elimine os achismos e considere os dados concretos e fatores que chamaram a sua atenção.

3° Passo
Faça um brainstorming com a equipe de profissionais que estão na linha de frente com seu 
cliente. Certamente eles terão informações valiosas e poderão contribuir com essa análise. 
Outra dica importante é que você utilize um esboço, quadro ou template da matriz FOFA para 
consolidar as respostas às seguintes perguntas:
• Forças podem alavancar quais oportunidades?
• Forças podem minimizar ou combater quais ameaças?
• Fraquezas podem prejudicar quais oportunidades?
• Fraquezas podem potencializar quais ameaças?

5° Passo
Pense e crie os próximos passos. Com o quadro ou matriz utilizado no brainstorming, você 
terá uma visão mais completa e clara de suas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças; 
dessa forma, será muito mais fácil planejar os próximos passos. Lembre-se: a análise SWOT 
não irá fornecer respostas prontas, mas dará uma visão do cenário analisado, permitindo que 
você crie soluções de acordo com sua realidade e necessidades.
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SAÚDE É RESPONSABILIDADE DE TODOS.
MANTENHA A CALMA E NÃO SE ESQUEÇA
DAS MEDIDAS SANITÁRIAS DE PREVENÇÃO.
JUNTOS, PODEMOS SUPERAR A COVID-19.
SE VOCÊ DESEJA FALAR CONOSCO PARA
TIRAR DÚVIDAS, AGENDE UM HORÁRIO COM
A EMPRESAS SURA PARA MARCARMOS
NOSSO ENCONTRO DE FORMA DIGITAL.

Para mais informações, acesse:
www.segurossura.com/empresas-sura


