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PLANEJAMENTO E ESTRATÉGIA

ANÁLISE FOFA
A análise FOFA é uma ferramenta muito utilizada em 
empresas privadas e cada vez mais em planejamento de 
campanhas eleitorais. É um exercício muito simples que 
vai te ajudar a aproveitar os pontos positivos e se prepa-
rar melhor nos pontos negativos da sua Campanha.

Lembre que a análise FOFA não é o planejamento, é 
apenas uma ferramenta de análise que colabora com 
ele. Junte-se com a sua equipe e faça esse exercício de 
forma coletiva e sincera.

Na tabela abaixo você encontra um modelo para fazer a 
FOFA da sua campanha.

O que eu faço com minhas forças? Invista em suas 
forças! Crie estratégias para que suas eleitoras e eleito-
res possam ver o que você tem de melhor!
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Quais são minhas vantagens? 
O que eu faço bem? 
Quais são os recursos que eu tenho 
acesso?
O que minhas eleitoras e eleitores 
gostam em mim?

Em quais pontos preciso melhorar - política 
ou pessoalmente?
O que minhas eleitoras e eleitores não 
gostam em mim? 
Sobre o que eu deveria evitar falar?
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Eventos, modas e temas que criam 
vantagens espontâneas:
Existe algum contexto político, social 
ou econômico que oferece oportuni-
dades para eu falar sobre as pautas 
que eu defendo?
Existem coligações onde eu poderia 
me envolver?

Quais são meus possíveis obstáculos?
O que os meus concorrentes estão fazendo? 
Existe alguma fraqueza que meus oponen-
tes possam utilizar para me afetar?



IMPULSA.VOTO

CONTEÚDO  DISPONÍVEL EM CREATIVE COMMONS BY-SA 4.0

O que eu faço com as fraquezas? Tente corrigir se for 
possível ou neutralizar caso não seja!

O que eu faço com as oportunidades? Aproveite!

O que eu faço com as ameaças? Tente minimizar o 
impacto de suas ameaças e se preparar para enfrentá-las. 
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