
um exercício de muitas escolhas e muito posicionamento – isso é o que te espera. 
a análise SWOT  é como um espelho que você coloca na sua frente e vê refletir 
tudo o que tem aí dentro. você entra com o trabalho e o exercício te dá as análises 
e os insights certos que estavam faltando para o seu planejamento. se dedique às 
próximas calmas com calma e humildade, de preferência quando você tiver um 
tempinho livre sem interrupções para chamar de seu.

COM A ANÁLISE SWOT

planejamento



GEORGE B. SHAW

A VIDA NÃO É PRA VOCÊ SE ENCONTRAR,

a vida é para
você se criar



ESCREVA AÍ EM CIMA O QUE VOCÊ QUER PLANEJAR AGORA .

é um projeto grande e complexo, tipo "planejar a minha festa de casamento"?
é uma das suas áreas de foco do momento, como "trabalho e vida profissional"?

ou é algo mais amplo, como o seu momento atual de vida? 

vale tudo, menos deixar em branco :)

objetivo



FORÇAS: FRAQUEZAS:

OPORTUNIDADES: AMEAÇAS:



essas são as coisas que você já faz bem 
e que estão se apresentando na forma 
de boas chances batendo à sua porta. 

ESSAS DEVERIAM SER AS SUAS
PRIORIDADES NÚMERO 1

FORÇAS E
OPORTUNIDADES:



essas são as chances que você poderia 
estar aproveitando. se você tivesse 
uma certa habilidades ou facilidade, o 
seu objetivo estaria mais forte e seria 
mais facilitado e viável de acontecer.

FRAQUEZAS E
OPORTUNIDADES:



sinal amarelo. quais são as coisas que 
podem dar errado e que você já saberia 
como revidar? quais são os possíveis 
buracos no chão que você já sabe 
como desviar? essas coisas são as 
armas que você já tem para enfrentar os 
possíveis problemas do seu objetivo.

FORÇAS E
AMEAÇAS:



sinal vermelho. se essas ameaças real-
mente acontecerem você vai ser pego de 
calças na mão. qual é o pior cenário possível 
pra esse objetivo? algo que, se acontecer, 
vai te deixar totalmente disparatado, perdi-
do e confuso? essas são as coisas que 
você precisa ter no seu radar. elas são 
as que mais precisam de planejamen-
to.

FRAQUEZAS E
AMEAÇAS:
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