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INTRODUÇÃO
As organizações de hoje em dia contam com um alicerce

para que tudo funcione da melhor maneira possível, ele se
chama consultoria empresarial que vem ganhando força através
do acúmulo de responsabilidade que os administradores vêm
adquirindo, assim dificultando e prejudicando na hora de tomar
decisões importantes.

Essa junção de habilidades dos administradores com os
consultores vem auxiliando as empresas e corporações a
alcançarem seus objetivos em comum, assim buscando resolver
problemas práticos indicando direções a serem seguidas pelas
organizações, ou seja, a consultoria possibilita uma oportunidade
profissional devido a tendência e pontos de vista inquestionáveis.

Ou seja, através do entendimento “o que é uma consultoria e
suas ferramentas” será possível realizar um trabalho baseado
em produtividade, logística e principalmente na própria
consultoria para achar o gargalo da empresa, assim podendo ter
uma solução mais nítida, simplificada e que irá encaixar da
melhor forma para a equipe e os gestores.
OBJETIVOS DA PESQUISA
  GERAL

Definir as estratégias adequadas a maximização da produção
da empresa e encontrar as possíveis falhas existentes no
processo planejamento da produção.
 ESPECÍFICOS

❖ Analisar e investigar se existe uma possível falta de
maquinário e espaço para o arranjo físico De tal empresa.

❖ Identificar o que pode atrapalhar em uma futura expansão do
negócio ou em um possível aumento de vendas.

❖ Observar e entender como uma organização familiar
empreende como serão resolvidos seus maiores problemas, a
possível falta de maquinários, espaço físico (espaço adequado)
e engajamento de seus colaboradores.

❖ Utilizar as ferramentas como PDCA, as Cinco Forças de
Porter, Matriz de SWOT e BSC.
METODOLOGIA DA PESQUISA

A pesquisa foi do tipo quantitativa,com questionário aplicado
contendo 17 questões, feitas pessoalmente ao proprietário ,
utilizando a matriz SWOT como base para elaboração da analise.

 HISTÓRIA DA EMPRESA
 A Gulosito´s Salgados é uma empresa familiar que ainda
está se adaptando e buscando seu espaço no mercado de
salgados, inicialmente produzindo e fornecendo salgados
congelados e fritos no tamanho para festa.

Suas atividades tiveram início em setembro de 2020 durante
a pandemia após um dos membros da empresa perder seu
emprego, nesse curto tempo a empresa já definiu sua missão e
conseguiu dividir o trabalho entre os três membros da família
que nela trabalham, tentando maximizar sua produção.

A empresa tem planos para no futuro ampliar seu nicho de
mercado, ampliando os serviços oferecidos, fornecendo pães e
abrindo dentro do seu espaço mini mercado/mercearia.

 CONSIDERAÇÕES FINAIS
 As organizações estão sempre em busca e experimentação
de mudanças constantes em função do contexto, seja ele social,
econômico e / ou tecnológico. É por esta razão que esta
pesquisa será uma valiosa contribuição para a área de
comunicação organizacional ao obter resultados de uma
análise e sistematização de diagnósticos empresariais e
organizacionais abrangentes.

Atualmente as organizações são forçadas a se adaptarem a
mudanças repentinas, principalmente em razão da pandemia
do covid-19. Esta pesquisa visou identificar através de um
estudo de campo a empresa Gulosito´s Salgados que é uma
empresa familiar, e que atualmente opera no ramo do
alimentício, dessa forma, foi realizado uma compilação e
sistematização de diagnósticos organizacionais abrangentes,
identificando s problemas mais recorrentes na empresa sendo
pontuado a necessidade das ferramentas de análise
organizacional.

As possíveis falhas existentes no processo planejamento da
produção tem a ver com a limitação existente pela falta do
espaço físico de produção, bem como, a falta de a
diversificação do cardápio.

Observa-se também, que o impacto gerado pelos projetos
de tecnologia na organização é muito forte e ainda mais
quando se trata de um sistema que abrange todos os
processos administrativos e operacionais, por isso, é
necessário a implantação de um sistema organizacional que
observe as principais falhas apontadas pelos entrevistadores e
permita direcionar metas de melhoria.

É claro que a estruturação administrativa e o plano
estratégico estão atrelados ao comprometimento, à
participação e à avaliação constante dos resultados, permitindo
assim, de forma preventiva, corrigir processos, projeções e
ações que vão de encontro ao cumprimento do plano
estratégico.

Com todas as informações obtidas na auditoria interna
realizada aos colaboradores da Gulosito´s Salgados claro que
as mudanças devem ser feitas não só no nível organizacional,
mas também no nível individual para que sejam mais
competentes em todos os sentidos.

Para isso, deve haver programas e atividades que visem
treinar e motivar a utilização de ferramentas de análise
organizacional para que a empresa Gulosito´s Salgados
consolide seu potencial de qualidade, excelência no
atendimento e responsabilidade social que tem permitido sua
permanência no mercado. É necessário que a empresa
desenvolva uma proposta de plano de marketing e
administração para solucionar seus problemas internos e
melhorar sua proposta virtual.

Concluindo, só é possível possuir uma empresa com melhor
rendimento tanto operacional, quanto organizacional através do
reconhecimento das falhas da sua empresa. Neste caso, a
empresa fará um investimento para melhorar o seu arranjo
físico e seus equipamentos, obtendo, assim, o aproveitamento
total da produção da empresa.
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Segundo Chiavenato e Sapiro (2003), sua função é cruzar
as oportunidades e as ameaças externas à organização com
seus pontos fortes e fracos. A avaliação estratégica realizada a
partir da matriz SWOT é uma das ferramentas mais utilizadas
na gestão estratégica competitiva. Trata se de relacionar as
oportunidades e ameaças presentes no ambiente externo com
as forças e fraquezas mapeadas no ambiente interno da
organização. As quatro zonas servem como indicadores da
situação da organização.

Após a consultoria foi possível identificar alguns problemas operacionais e a falta de comunicação entre pessoas e equipamentos dentro da empresa, causando uma deficiência produtiva, a qual não permite que a empresa alcance sua meta por hora de produção.
A falta de equipamento e espaço em sua estrutura limita sua capacidade de produção, mesmo com colaboradores engajados em suas funções não será possível atingir a capacidade máxima de produção sem um bom arranjo físico de processo e um investimento adequado.
Após a consultoria foi possível identificar alguns problemas operacionais e a falta de comunicação entre pessoas e equipamentos dentro da empresa, causando uma deficiência produtiva, a qual não permite que a empresa alcance sua meta por hora de produção.
A falta de equipamento e espaço em sua estrutura limita sua capacidade de produção, mesmo com colaboradores engajados em suas funções não será possível atingir a capacidade máxima de produção sem um bom arranjo físico de processo e um investimento adequado.

RESULTADOS ENCONTRADOS
Após a consultoria foi possível identificar alguns problemas

operacionais e a falta de comunicação entre pessoas e
equipamentos dentro da empresa, causando uma deficiência
produtiva.

A falta de equipamento e espaço em sua estrutura limita sua
capacidade de produção, mesmo com colaboradores
engajados em suas funções não será possível atingir a
capacidade máxima de produção sem um bom arranjo físico e
um investimento em maquinário.

Além desses problemas, também existem a questão dos
aumentos de insumos , falta de embalagens , falta de
fornecedores fixos para adquirir matéria prima a um custo
menor, a falta de um planejamento maior em Marketing.

QUESTIONÁRIO E RESPOSTAS


