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ANALIZA SITUAȚIONALĂ SWOT 

 

 

Managerii trebuie să ştie unde se află în prezent pentru a putea decide încotro se îndreaptă. 

 

Analiza SWOT implică examinarea stării interne de sănătate a organizaţiei şi a mediului extern 
în care funcţionează aceasta. 

 

Managerii pot folosi ANALIZA SWOT pentru a face bilanţul poziţiei interne a firmei; SWOT este 
acronimul de la urmatorii termeni: Puncte tari (Strenghts), Puncte slabe (Weaknesses), 
Oportunităţi (Opportunities), Ameninţări (Threats). 

 

Componenta analizei Exemple de intrebări pe care ni le 
adresăm 

Exemple de răspunsuri 

STRENGHTS 

Puncte tari – acele competenţe distincte în cadrul 
unei organizaţii sau în ceea ce priveşte organizaţia 
şi/sau produsul care stau la baza avantajului 
competitiv. 

 

La ce suntem cei mai buni? 

Ce drepturi de proprietate intelectuală 
(patente) deţinem? 

Ce aptitudini specifice are forţa de muncă? 

De ce resurse financiare dispunem? 

Ce legături şi alianţe avem?  

Care este puterea noastră de negociere cu  
furnizorii şi cu intermediarii? 

Exemple S-W (Puncte tari-Puncte slabe) 

Dimensiunea/specializarea echipei proprii de vânzări 
versus competiţie, gradul de certificare a parsonalului 
tehnic, infrastructura logistică, infrastructura IT, 
sistemele informaţionale șamd. 

Exemple puncte tari pentru PRODUS: 

Fiabilitate; Specificaţii tehnice (evaluate prin tehnicile C-A-B / B-A-
C, unde C=caracteristici; A=avantaje; B= beneficii). Accesoriile care 
vin gratuit; Condiţii de garanţie standard şi opţiuni de extindere a 
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WEAKNESSES 

Puncte slabe – acele competenţe sau avantaje în 
ceea ce priveşte organizaţia şi/sau produsul care 
lipsesc. 

 

 

La ce suntem cei mai slabi? 

Patentele noastre sunt învechite? 

Ce fel de instruire le lipseşte angajaţilor 
noştri? 

Care e poziţia noastră financiară? 

Ce legături şi alianţe ne-ar trebui, dar nu le 
avem? 

 

garanţiei; Condiţii de service; Preţul (competitivitatea preţului dar 
si politica de preţ dpdv al grilelorde  discount / rebate etc,); 
Condiţii de plată (termene, facilităţi financiare șamd.); 
Soluţii/servicii conexe (soluţii cu produse complementare, servicii 
after-sales șamd.); Cota de piaţă mare; Valoarea brand-ului; 
Notorietate produs (testat, premiat, studii de caz publice șamd.)  
Exemple puncte tari pentru COMPANIE: 
Dimensiunea companiei (şi structura, în special a departamentului 
vânzăriz-marketing-tehnic); Infrastructura (aplicaţii ERP, CRM 
șamd.);Reputaţia companiei; Bugetul promoţional adecvat; 
Serviciile oferite; Portofoliul de produse; Echipa tehnică de suport; 
Forţa de vânzări motivată (sistem de evaluare si motivare a forţei 
de vânzări); Forţa de vânzări educată profesional; Reţea de 
distribuţie (acoperire, structura șamd). 

OPPORTUNITIES 

Oportunităţi – din punctul de vedere al 
marketingului, o oportunitate reprezintă o 
dimensiune în afara organizaţiei care poate acţiona 
ca un catalizator pentru atingerea obiectivelor 
companiei. 

 

 

Ce schimbări ale mediului extern putem 
exploata?  

Ce puncte slabe putem ataca la concurenţă?  

La ce tehnologie nouă am putea avea acces?  

Ce pieţe noi ni s-ar putea deschide? 

 

Exemple de O-T (Oportunităţi-Ameninţări): 

Segment de piaţă; Viteza de creştere a pieţei; Interes 
din partea clienţilor în acest segment de piaţă; Nivel 
mare de acceptare a produsului (sunt obişnuiţi cu el); 
Lansarea de noi produs; Sensibilitatea pieţei la 
argumentul preţ (mare/mică); Concentraţia pieţei; 
Competiţie – promovare, portofoliu, dimensiunea 
forţei de vânzări, gradul de motivare al forţei de 
vânzări, șamd. 

 

THREATS 

Ameninţări – din punctul de vedere al 
marketingului, o ameninţare poate fi un eveniment 
sau dinamica mediului exterior companiei, care, în 
absenţa unei acţiuni de prevenire, va avea un 
impact în detrimentul companiei şi/sau produsului. 

 

Ce ar putea face concurenţa în detrimentul 
nostru? 

Ce legislaţie nouă ne-ar putea lovi interesele?  

Ce schimbări sociale ar putea fi o ameninţare 
pentru noi? 

Cum ne va afecta ciclicitatea economică 
(avânt-declin)? 
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NOTĂ: Lista din tabelul de mai sus nu este exhaustivă. Oricând, o amenințare poate fi transformată într-o oportunitate. Exemple: un progres tehnologic recent 
al unei firme concurente ne poate conduce la ideea unei oferte publice de cumpărare sau o legislație nouă ne poate oferi o portiță de scăpare pe care noi o 
putem exploata, în timp ce concurența noastră este blocată de noile reguli. 

DE CE SWOT? 

O bună planificare a actiunilor de intreprins începe atunci când ai cules date, le-ai interpretat, ai concluzionat, sintetizezi și propui alternative de valorificare cu 
referire la situatia prezenta. 

Rolul analizei SWOT: 

- Să identifice cel mai bun segment din piaţă; 

- Să identifice mesajul pe care trebuie să îl transmită poziţionarea; 

- Să determine o strategie care duce cel mai bine la atingerea obiectivelor; 

- Să conducă la un plan tactic care să împlinească strategia; 

- Check-list pentru a analiza segmentele de piaţă şi beneficiile produsului. 

REALIZAREA PRACTICA A ANALIZEI SWOT CALITATIVĂ 
În cadranul de mai jos, folosindu-te de informaţiile pe care le cunoşti în acest moment, realizează analiza situaţională pentru produsul tău, urmând cei trei 
paşi menţionaţi în continuare: 

1. Alcătuieşte o listă de factori sub fiecare din cele cadrane. Scrie-i în termeni pozitivi; 

2. Ierarhizează lista; 

3. Redu fiecare cadran la maximum 10 factori. 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
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OPORTUNITAȚI AMENINȚĂRI 

  

 

 

 

 

NOTĂ: Simpla completare a șablonului SWOT cu factorii specifici fiecărui cadran în parte nu are nici o valoare fără a interpreta factorii completați (modul de 
acțiune și posibilele efecte), fără a concluziona, sintetiza și propune alternative de valorificare, respectiv anulare sau diminuare a acestora. 

 

REALIZEARA PRACTICA A ANALIZEI SWOT CANTITATIVA PE SEGMENTE 

Urmând paşii menţionaţi în continuare, realizează analiza SWOT cantitativă. 

 

PASUL 1 Identifică cei mai importanţi 10-12 factori externi (oportunităţi / ameninţări).  

Scrie-i în termeni pozitivi. 

PASUL 2 Identifică factorii interni (puncte tari/puncte slabe). 

Identificarea se face prin raportarea la cerinţele clienţilor, hărţile perceptuale ale produsului, poziţionare şi competiţie. 

PASUL 3 Evaluează importanţa factorilor din cele două liste. 

Prioritizează factorii în funcţie de importanţa lor, acordându-le procente astfel încât totalul final să fie 100% (procentele acordate pot 

diferi de la un segment la altul). 
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PASUL 4 Acordă scoruri ierarhizate pentru fiecare factor. 

a) Alocă scoruri individuale, după cum urmează: 

SCOR CALIFICATIVUL 

3 Cel mai bun în segmentul său 

2 Deasupra mediei, mai bun decât majoritatea 

1 Medie, fără probleme 

0 Există probleme, e nevoie de îmbunătăţire 

-1 O situaţie negativă, există o problemă 

-2 O situaţie clară în defavoarea noastră, necesită foarte multă atenţie 

-3 Cel mai rău 

Pentru a avea scoruri cât mai obiective, ţine minte că: oportunităţile – se referă la prezent şi viitor; punctele tari – se referă la prezent 

b) calculează scorurile ierarhizate pentru fiecare factor, înmulţind procentul acordat în listă (pasul 3) cu scorul acordat fiecăruia. 

PASUL 5 Parcurge procesul decizional. 

Fă un tabel decizional (vezi mai jos, cel de-al treilea tabel din cele ce urmează). Determină unde cade fiecare segment (plotare). 

PASUL 6 Dezvoltă strategia. 

Capitalizează punctele tari. 

Regândeşte strategia pentru pătratele slabe de pe grid şi pentru factorii care au punctele cele mai mici 
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Promovarea se axează în segmentul cel mai apropiat de poziţia A de pe grilă şi pe factorii care au scorul cel mai mare. 

PASUL 7 Identifică obiectivele şi táctica. 

Exemplu: 

Pentru segmentul A – strategia va merge pe scorurile cele mai mari (din tabel); 

Pentru segmentul B – strategia se va axa pe beneficiile cu scorurile cele mai mari (din tabel). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O/T SEGMENT A SEGMENT B 

 PROCENT SCOR SCOR PONDERAT PROCENT SCOR SCOR PONDERAT 

Factor 1       

Factor 2       

       

       

S/W SEGMENT A SEGMENT B 

 PROCENT SCOR SCOR PONDERAT PROCENT SCOR SCOR PONDERAT 

Factor 1       

Factor 2       
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TABEL DECIZIONAL 

Pătratul A – segment ţintă, cel mai mare potenţial; 

Pătratul B – potenţial bun; 

Pătratul C – risc mare, neprofitabil. 
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Performanță în tot ceea ce faceți! 


