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Hoje quero dividir com vocês a experiência de utilizar a ferramenta SWOT, para o planejamento estratégico de um hospital, ou de uma unidade. Quando atuava como gestora no hospital, tive a oportunidade de conhecer essa ferramenta de gestão, que auxilia muito na tomada de decisões. Hoje, eu a ensino em sala de aula para os acadêmicos de
enfermagem. A matriz SWOT SWOT é uma ferramenta utilizada para fazer análises de cenário ou de ambiente, sendo usada como base para a gestão e o planejamento estratégico de uma organização. (DAYCHOUW, 2007). Foi criada nos anos 60 pelo pesquisador Albert Humphrey, da Universidade de Stanford. A sigla SWOT significa Strengths and
Weakness, Opportunities and Threats. Em português: Forças e Fraquezas, Oportunidades e Ameaças. Então, trata-se de uma ferramenta que permite relacionar pontos fortes e fracos das empresas, suas competências distintas, com as oportunidades e ameaças que enfrentam no mercado. A forma mais comum de se utilizar a ferramenta é representada
pelo modelo abaixo, uma matriz com quatro quadrantes: O primeiro quadrante, Forças, deve ser utilizado para listar todos os itens em que a organização, ou a unidade, são FORTES. No segundo quadrante, Fraquezas, listamos tudo em que a organização ou unidade é FRACA, ou FRÁGIL. No quadrante Oportunidades, listamos os aspectos positivos do
ambiente externo, que possam favorecer a organização ou unidade. E, no quadrante Ameaças, listamos aspectos negativos do ambiente externo, que possam comprometer as vantagens que organização, ou unidade, possui. Nos próximos parágrafos vou dar um exemplo real e um exemplo fictício, que vão te ajudar a compreender melhor como utilizar a
ferramenta. Um exemplo pessoal Atuando como gestora em um hospital, conheci e utilizei amplamente a análise SWOT. Por meio dela, eu e outros enfermeiros pudemos analisar e identificar, cada um no seu setor de trabalho, os pontos fortes e fracos e discutir as estratégias que poderíamos adotar, tanto para potencializar as forças (aquilo em que
realmente éramos bons –  como, por exemplo, ter equipe especializada e treinada), quanto melhorar as fraquezas (aquilo em que estávamos abaixo do desejado – como, por exemplo, falta de controle adequado de materiais e medicamentos). No meu setor, analisamos tudo em relação a recursos humanos e materiais, e identificamos algumas fraquezas:
número insuficiente de pessoal, falta de controle adequado de materiais e medicamentos, falta de controle de empréstimos de equipamentos, entre outros. Mas por outro lado, detectamos alguns pontos fortes: profissionais especializados e treinados para o atendimento à pacientes críticos, manuais com todas as técnicas e procedimentos descritos
detalhadamente, controle de satisfação do cliente externo – acompanhantes e pacientes, e interno – equipe de profissionais. Além disso, fazíamos reuniões frequentes com a diretoria do hospital para obter informações sobre fatos que ocorriam fora do hospital, representados pelas ameaças, que consistiam, por exemplo, em alterações propostas pela
Agência Nacional de Saúde, modificações na política econômica, e sobre oportunidades, como, implementação de algum serviço ou técnica nova na região. Nossa matriz SWOT ficou assim: Com esses resultados em mãos, propusemos e adotamos ações para: Potencializar as forças (aquilo em que realmente éramos bons) Melhorar as fraquezas (aquilo
em que estávamos abaixo do desejado) Monitorar e acompanhar as ameaças ou mudanças que poderiam afetar a obtenção de resultados e o estabelecimento de ações de proteção Aproveitar as oportunidades ao máximo, inclusive exigindo esforços e adicionais para o alcance da meta, por exemplo a Acreditação Hospitalar, que representou uma
oportunidade frente ao conhecimento e exigência do cliente (paciente e família) Lembre-se que, para aplicar o SWOT, primeiramente você deve questionar o seu próprio serviço, para encontrar as forças e as fraquezas. Para encontrar as forças O que nós fazemos muito bem para atender o nosso paciente e família? Quais são os recursos que temos na
unidade para atender bem o paciente e família? O que eu tenho melhor do que os outros hospitais com o mesmo perfil? Quais os motivos que fazem os pacientes escolherem o meu hospital? Para encontrar as fraquezas A minha equipe é capacitada e treinada para o atendimento da minha unidade? Quais os pontos que necessitam melhorias na minha
unidade? Porque os pacientes têm optado por internar em outros hospitais? Quais são os défcits de conhecimento da minha equipe de trabalho? Exercício Vamos observar a análise SWOT de uma instituição fictícia, o Hospital Ortopédico. Nesse hospital, a insatisfação da equipe era permanente, devido ao excesso de atividades, gerando grande número
de ausências e afastamentos. Os funcionários estavam desmotivados, procurando outras alternativas de trabalho. Além disso, crescia o número de reclamações de pacientes e acompanhantes, em relação ao tempo de espera no atendimento. Outro problema que trouxe transtornos para a equipe técnica (médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, etc) foi o
índice de Infecção Hospitalar, que havia obtido uma elevação considerável, principalmente nas áreas de atendimento intensivo, e não contava com o apoio do Serviço de Controle de Infecção do hospital. O setor ambulatorial estava sobrecarregado, mas não havia possibilidade de aumentar o número de consultórios e de salas de exames diagnósticos por
falta de área física. Também faltavam médicos para o atendimento, pois alguns não cumpriam a jornada de 20 horas semanais estabelecidas pela Cooperativa. Apesar dos recursos humanos estarem abaixo do número necessário, possuíam habilidade e destreza para aos pacientes internados, visto que os médicos e enfermeiros eram especialistas em
ortopedia e traumatologia, e o hospital contava com uma Divisão de Educação Permanente atuante e disponível. O que ajudava, em alguns dias da semana, era a presença de estagiários de Medicina, Enfermagem e Fisioterapia, vindos da Residência Médica, e de convênios com algumas Universidades. Mas, nos outros dias, a sobrecarga de trabalho era
visível. Como as lideranças (gerentes e supervisores) tinham perfil descentralizado e democrático, convidaram os enfermeiros das unidades para reuniões onde discutiram a possibilidade de utilizar alguma ferramenta de gestão que pudesse melhorar os resultados. E, a partir das discussões, resolveram aplicar a análise ambiental SWOT, para tornar mais
claro o cenário atual. Também discutiram como o ambiente externo estava refletindo positivamente e negativamente na instituição. Acreditavam que alguns fatores poderiam ser vistos como oportunidades, e não só ameaças, como a temida inauguração de uma unidade ortopédica no hospital concorrente, divulgada massivamente, clientes que não
reconheciam a qualidade do trabalho oferecido, além de novas regras da Agência Nacional de Saúde (ANS). Durante as reuniões, também apontaram a percepção de que os pacientes estavam cada vez mais exigentes e cientes dos seus direitos, e que era crescente o número de profissionais injetados no mercado ao término de cursos técnicos e de
graduação. Alguns enfermeiros alegaram que, além do hospital realizar atendimento clínico e cirúrgico, também situava-se em local privilegiado, próximo ao metrô e a vários pontos de ônibus, e tinha uma filosofia de modernidade, querendo sempre usar inovações tecnológicas para melhorar o seu desempenho. Com todas as informações registradas a
cada reunião, agruparam-se e realizaram a análise SWOT, montando a matriz a seguir: Cientes do cenário, começaram imediatamente a discutir as estratégias que deveriam adotar, aproveitando as forças (internas) e as oportunidades (externas) para melhorar os resultados e, ao mesmo tempo, corrigindo as fraquezas (internas) e monitorando as
ameaças (externas). Conclusão O segredo é não ficar com esses dados arquivados, mas sim tomar as medidas necessárias o mais breve possível. Então, para fazer o melhor uso da análise SWOT: Capitalize as forças ou pontos fortes Fortaleça ou corrija os pontos fracos ou fraquezas Monitore e aproveite as oportunidades Identifique e tente eliminar as
ameaças Espero que você utilize o conhecimento em sua instituição ou unidade de trabalho e o compartilhe com seus colegas e amigos em suas redes sociais. Obrigado! Doutora em Ciências (EEUSP), pós-graduada em Administração Hospitalar (UNAERP) e Saúde do Adulto Institucionalizado (EEUSP), especialista em Terapia Intensiva (SOBETI) e em
Gerenciamento em Enfermagem (SOBRAGEN). É professora titular da Universidade Paulista no Curso de Enfermagem, e professora do Programa de Especialização Lato-sensu em Enfermagem em Terapia Intensiva e Enfermagem do Trabalho na Universidade Paulista. Como fazer matriz SWOT sem mistérios: saiba como determinar as forças,
fraquezas, ameaças e oportunidades de sua organização e decidir ações práticas Muitos empreendedores e gestores quebram a cabeça em busca de um planejamento estratégico adequado. Isso porque querem definir ações, objetivos, metas e iniciativas para direcionar a operação de seus negócios. 3 planilhas para te ajudar a planejar a sua rotina
comercial E nessa busca por uma direção a dar para sua empresa, invariavelmente uma das ferramentas que surge em seu auxílio é a matriz SWOT. Nesse momento, logo vem à mente desses empreendedores e gestores palavras como: forças, fraquezas, ameaças, oportunidades, ambiente interno e ambiente externo. Afinal, praticamente todo mundo
sabe que esses são elementos presentes na análise SWOT de uma empresa. Está sem tempo para ler o conteúdo sobre o modelo SWOT? Gostaria de poder acompanhá-lo enquanto dirige, caminha ou realiza outra atividade? Então não perca tempo e ouça este artigo na íntegra. Basta clicar no play e, assim, descobrir de uma vez por todas como fazer
análise SWOT! Agradecemos o seu feedback nos comentários  Mas na hora de por tais conceitos em prática, muitas vezes percebem que não sabem realmente como fazer uma matriz SWOT. Na verdade, não existem grandes segredos em como fazer uma análise SWOT. Aliás, ela foi criada em forma de matriz exatamente para facilitar sua elaboração
e análise. Porque, dessa forma intuitiva e que segue certas regras de fácil aplicação, tudo se torna mais assertivo. Para ajudar você a entender cada uma das definições presentes na matriz SWOT e, além disso, descobrir como fazer seu planejamento estratégico com ajuda dessa poderosa ferramenta, escrevemos esta postagem de uma forma bem
esclarecedora. Assim, por meio da leitura você aprenderá a fazer uma Matriz SWOT, entenderá cada um de seus conceitos com explicações objetivas e saberá como analisar as informações, tirar suas conclusões e definir suas estratégias de negócio com a determinação de ações e iniciativas práticas. Veja a seguir um passo a passo de como fazer uma
análise SWOT, além da definição de seus principais conceitos. Outra importante atividade estratégica de um gestor ou empreendedor é saber operacionalizar suas vendas. Para saber ainda mais sobre este assunto, baixe nosso e-book: Guia: Como elaborar e implementar o processo de vendas. A análise dos ambientes interno e externo são fundamentais
na matriz SWOT O que é a matriz SWOT? Antes de montarmos o passo a passo de como fazer uma matriz SWOT, vamos entender os conceitos que são usados ao usar esta ferramenta de análise estratégica. Para começar, vamos traduzir a sigla SWOT: Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. 4 conceitos importantes da análise SWOT e
sua tradução: Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças Essas palavras em português significam, respectivamente: Forças Fraquezas Oportunidades e Ameaças Por isso, a matriz SWOT também é chamada de análise FOFA, correspondendo às iniciais das palavras acima! Agora é que vem o pulo do gato de como fazer uma análise SWOT e que
muitos não se atentam: A análise do ambiente interno é que determina suas forças e fraquezas. E a análise do ambiente externo é que possibilita a definição das oportunidades e ameaças. Ambiente interno: usualmente o ambiente interno é definido como aquele sobre o qual a empresa tem controle. Isto é, tem como agir sobre ele. É neste domínio que
você encontrará as forças e fraquezas de sua empresa. Vamos explicar isso de forma mais clara: como o próprio nome diz, o ambiente interno é tudo que “está dentro”, faz parte, se relaciona ou pertence a empresa. Entenda isso de uma forma ampla, uma patente, por exemplo: ela não está “dentro da empresa”, mas você tem controle sobre ela. Portanto,
todos os fatores sobre os quais é possível intervir são parte do ambiente interno, como seu pessoal, maquinário, políticas de vendas, tecnologias empregadas, softwares e sistemas de gestão, frotas de veículos, rede de filiais, carteiras de clientes, a cultura organizacional, capacidade de investimento etc. Forças elementos e características de seu
ambiente interno que representam uma vantagem sobre a concorrência. Por exemplo: um hotel que tem uma excelente localização de frente para o mar e com facilidade de acesso pode considerar isso como forças. Da mesma forma, um hospital que tem um corpo médico extremamente qualificado, assim como uma marca de roupas prestigiada e
desejada pelo público têm nessas características exemplos de forças. Fraquezas de forma análoga, as características e elementos de seu ambiente interno que desfavorecem sua empresa em relação à concorrência são suas fraquezas. Imagine uma fábrica de alimentos enlatados que se localiza muito distante dos grandes centros e por isso tem custos
de transporte elevados; ou uma empresa aérea que tem uma frota de aeronaves antiga e por esse motivo tem mais gastos de manutenção e problemas de atrasos em seus voos. Perceba que nesses dois exemplos a empresa tem controle sobre essas fraquezas e pode tentar mudar isso de alguma forma, mesmo que seja algo muito caro, como nesses
dois casos. O ambiente interno engloba fatores sobre os quais a empresa não tem controle, como o clima, taxa de juros, mudanças de legislação, câmbio, desastres naturais, políticas ambientais, guerras, embargos econômicos, crises econômicas, eleições etc. Oportunidades sempre que um fator externo cria um cenário favorável para a empresa, ele
representa uma oportunidade. Imagine um hotel durante as Olimpíadas no Brasil e mesmo a companhia aérea do exemplo anterior neste período dos Jogos. Isso é uma excelente oportunidade! Ameaças todos os elementos ou conjunturas que criam um ambiente desfavorável para a empresa (e sobre os quais a empresa não tem controle) são ameaças
para o negócio. No caso do hotel, uma temporada de fortes tempestades e clima ruim são ameaças, assim como o aumento do preço dos combustíveis e do dólar são ameaças para a companhia aérea. Sabe como fazer uma matriz SWOT com essas definições? Você deve determinar como suas forças podem defender sua empresa das ameaças ou
potencializar suas oportunidades. E, da mesma forma, que ações deve tomar para que suas fraquezas não potencializem ainda mais as ameaças ou prejudiquem suas oportunidades. Para isso, siga os passos abaixo. Como fazer a matriz SWOT? Defina suas forças. Determine suas fraquezas. Liste as oportunidades. Enumere as ameaças. Coloque os
dados nos locais da planilha conforme a figura. Faça as correlações entre os fatores da matriz e determine: Forças podem potencializar quais oportunidades. Forças podem combater quais ameaças. Fraquezas podem prejudicar quais oportunidades. Fraquezas podem potencializar quais ameaças. Modelo de Matriz SWOT. Fonte: blog.iset.com.br Imagine
o exemplo do hotel e que a análise do gestor encontrou o seguinte: Forças: Localização Infraestrutura interna com muitas atividades indoor Gastronomia nota 10 Fraquezas: Altos custos operacionais Atendimento precisa melhorar Oportunidades: Ameaças: Temporada de tempestades Precariedade do transporte público Veja um plano de ações derivado
desta matriz SWOT e como fazer a estratégia funcionar: Aproveitar a oportunidade da alta do dólar (reais mais baratos para estrangeiros!) para criar pacotes internacionais com preços que compensem a fraqueza dos altos custos operacionais. Aproveitar as forças da gastronomia e atividades indoor para atrair e encantar os hóspedes que se sentirem
prejudicados pelas ameaças do clima e do transporte precário. Criar um programa de capacitação dos funcionários para diminuir a fraqueza do atendimento e aproveitar melhor a oportunidade da Olimpíada. Como descobrir as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças? Para realmente saber como fazer análise SWOT é fundamental entender como
descobrir as forças e fraquezas, oportunidades e ameaças. Para isso, sugerimos uma série de perguntas que você pode fazer. Confira! Perguntas para descobrir forças e fraquezas Como a qualidade de nosso pessoal pode ser uma vantagem (ou desvantagem) competitiva? Como a nossa competência em gestão e qualidade dos líderes pode ser uma
vantagem (ou desvantagem) competitiva Como a nossa infraestrutura pode ser uma vantagem (ou desvantagem) competitiva? Como a nossa tecnologia pode ser uma vantagem (ou desvantagem) competitiva? Como a nossa localização pode ser uma vantagem (ou desvantagem) competitiva? Como a nossa marca pode ser uma vantagem (ou
desvantagem) competitiva? Como a nossa estrutura de capital pode ser uma vantagem (ou desvantagem) competitiva? Como a nossa cadeia de suprimentos pode ser uma vantagem (ou desvantagem) competitiva? Como a nossa cadeia de distribuição pode ser uma vantagem (ou desvantagem) competitiva? Veja alguns exemplos de respostas que são
forças ou fraquezas de sua empresa: Pessoal qualificado X pessoal desqualificado Fata de profissionais X  quadro de profissionais completo Líderes capazes e confiáveis x líderes que precisam melhorar seu desempenho Infraestrutura e maquinário moderno X infraestrutura e maquinário desatualizado e obsoleto Domínio das tecnologias necessárias para
a sustentabilidade do negócio X necessidade de aprimoramento tecnológico Transformação digital em andamento X necessidade de iniciar a transformação digital Localização privilegiada próxima dos centros de consumo x localização distante dos centros de consumo Localização privilegiada próxima das matérias primas x localização distante das
matérias primas Localização privilegiada próxima de hubs de transporte, como portos e aeroportos x localização distante de hubs de transporte Marca forte e conhecida X marca jovem e desconhecida Empresa bem capitalizada X empresa com necessidade de aporte de capital Cadeia de suprimentos ágil e confiável X cadeia de suprimentos lenta e pouco
confiável Cadeia de distribuição capilarizada e eficiente X cadeia de distribuição esparsa e pouco eficiente Perguntas para descobrir oportunidades e ameaças Normalmente as perguntas sobre oportunidades e ameaças giram em torno da chamada análise PESTEL. Ela tem esse nome porque engloba temas como estes: Fatores da análise PESTEL:
Políticos Econômicos Sociais Tecnológicos Ambientais (Environmental, em inglês) Legais Assim, as perguntas que você deve fazer são: Que fatores políticos podem significar uma ameaça para meu negócio? Que fatores econômicos podem significar uma ameaça para meu negócio? Que fatores sociais podem significar uma ameaça para meu negócio?
Que fatores tecnológicos podem significar uma ameaça para meu negócio? Que fatores ambientais podem significar uma ameaça para meu negócio? Que fatores legais podem significar uma ameaça para meu negócio? Veja alguns exemplos de respostas que são forças ou fraquezas de sua empresa: Governo estável X governo instável Reformas
positivas para o país em andamento X reformas paralisadas Real valorizado x real desvalorizado – dependendo do setor, um real valorizado pode ser tanto oportunidade (para quem importa matéria prima) como ameaça (para quem exporta ou trabalha com turismo interno) Juros baixos X juros altos Inflação baixa X inflação alta Diminuição de carga
tributária X aumento de carga tributária Queda do desemprego X aumento do desemprego Disponibilidade de crédito na praça X carência de crédito na praça Crescimento populacional X estagnação populacional Melhora na qualidade da educação X piora na qualidade da educação Tendência e modismos favoráveis ao seu negócio X Tendência e
modismos desfavoráveis ao seu negócio Chegada de novas tecnologias acessíveis ao seu negócio X chegada de novas tecnologias que seu negócio não está preparado para lidar País com bom nível de desenvolvimento tecnológicos X país com pouco desenvolvimento tecnológico Novas leis de proteção ambiental que afetam negativamente seu negócio
X leis de proteção ambiental que se enquadram nos valores das empresa e seu posicionamento matriz energética do país poluente X matriz energética do país limpa e sustentável Novas leis trabalhistas que encarecem a mão-de-obra X desregulamentação das leis trabalhistas 2 exemplos de matriz SWOT na prática 1. Banco Forças Marca forte e
reconhecida no mercado Ótimo time de analistas financeiros Fortemente capitalizado Fraquezas Plataforma tecnológica defasada Agências com localização ruim Poucos caixas eletrônicos Oportunidades Novo programa do governo para financiar investimentos em tecnologia Queda na taxa de juros nos EUA Alta demanda por financiamento na indústria
de construção Ameaças Volta da CPMF Turbulências políticas Atrazo nas reformas de infraestrutura no país 2. Empresa de software SaaS Forças Excelente plataforma tecnológica Time de fundadores capaz e motivado Tecnologia própria e difícil de ser copiada Fraquezas Marca jovem e ainda desconhecida Falta de um especialista em marketing na
equipe Pouco capital disponível para investimento Oportunidades Investidores anjos interessados em capitalizar a empresa Novo pólo de startups sendo criado na mesma cidade da empresa Alta demanda pela solução desenvolvida pela empresa Ameaças Alta iminente da taxa de juros Empresa multinacional com solução semelhante vindo para o Brasil
Déficit nio mercado de trabalho de profissionais que dominem as competências necessárias para o crescimento da empresa Esses são apenas alguns exemplos de como fazer uma análise SWOT. O importante é ter entendido os conceitos e principalmente como correlacionar adequadamente as forças e as fraquezas com as oportunidades e as ameaças.
Que achou da matriz SWOT? Já sabe como fazer a sua? Veja aqui mais informações que podem ajudar você: Tudo que você tem de saber sobre análise SWOT de uma empresa. analise swot artigos academicos. artigos sobre analise swot. artigos cientificos sobre analise swot. artigos cientificos analise swot
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