
Essa troca de informações que a consultoria em swot proporciona, faz

com que as empresas descubram novos horizontes, podendo expandir no

mercado. Segundo Weinberg (1990 p 22), consultoria é a arte de influenciar

as pessoas que nos pedem para fazê-lo. Isto é, o consultor precisa ter um alto

poder de convencimento para fazer com que o cliente siga corretamente as

suas orientações.

A consultoria avaliativa realizada a partir da matriz SWOT é uma das

ferramentas mais utilizadas na gestão estratégica competitiva. Assim afirma

Martins (2007), a análise de SWOT, voltada para o pensamento estratégico e

marketing, vem se tornando uma das práticas mais comuns para as

organizações, mesmo sendo relativamente trabalhoso de produzir, a prática

constante pode trazer ao profissional uma melhor visão de negócios, afinal de

contas, os cenários onde a empresa atua estão sempre mudando.

Proposições de melhorias

Criação de plataforma digital para postagem de projetos, sem tanta burocracia

no trâmite de aprovação; conceder mais autonomia aos colaboradores; revisão

das estruturas dos processos internos; utilização da tecnologia como uma

aliada; definir prioridades dentro da empresa e uma comunicação segura e

eficaz entre o empregado e o empregador.

É preciso aperfeiçoar o processo de tomada de decisões, preparando os

funcionários para assumirem mais responsabilidades e acelerar as tarefas, ou

melhor, é importante descentralizar o poder, pois um bom gestor é aquele que,

entre outras funções, consegue delegar tarefas. Mas para que esse modelo

funcione, é imprescindível que haja confiança na equipe e um incentivo

à autonomia no trabalho, coisa que traz vantagem para empresa,

O modelo de equipes autônomas, com participação ativa nas decisões,

gera no colaborador sentimentos de pertença, fazendo com que valorize mais

seu emprego, tendo maior comprometimento com a organização(ROBBINS,

2005). Além disso, quem mais conhece do serviço são as pessoas que os

executam. Com mais autonomia, há maior possibilidade de encontrar soluções

para os problemas.

Consideraçoes finais
A pesquisa constatou a obtenção de dados reais da empresa, além de

ajudar na integração do grupo. Esses dados possibilitou uma análise

construtiva da empresa. Pois ao anlisar o ambiente interno e externo da

organização, tendo como modelo SWOT, pudemos ajudar o gestor da área

com sugestões de melhorias e tomada das melhores decisões possíveis, com a

finalidade de fazer com que o mesmo saiba entender quais são as forças e

fraquezas do seu setor, bem como as possíveis ameaças e oportunidades.

Percebemos que os colaboradores intrevistados tem uma boa noção

acerca do ambiente que circunda seus departamentos, tanto em termos

internos como externos. Podendo perceber que a empresa possui um maior

número de pontos fortes em relação aos pontos fracos, onde a motivação

visual da empresa traz um diferencial com excelência e qualidade do serviço,

marca empreendedora, grau de satisfação, nomeando-se a empresa que tem a

maior base de dados da américa latina,com melhores projetos e competência

de pessoas. Expansão de nova empresa aos apoiadores, certificação digital

facilitando na ampliação dos negócios, exerce plano de carreira e

desenvolvimento do funcionário. No entanto deve se atentar aos pontos fracos

e buscar meios de melhoria para que não afetem a qualidade do serviço e a

empresa como um todo, as sugestões realizadas buscam auxiliar no sucesso

da organização.
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A pesquisa visou a realizaçao de uma consultoria, através de um estudo

de caso, com base em Swot, a fim de validar os projetos e práticas a serem

seguidos no desenvolvimento do futuro projeto.

Com característica descritiva e exploratória, foi possível alcançar

resultados muito positivos com a pesquisa, extraídos de informações

construtivas da empresa, obtidas pelos colaboradores entrevistados do setor

Técnico de Segurança do Trabalho.

Conforme nos possibilitou as informações, coletamos os dados: A

empresa foi fundada em 2007, está presente em 44 países, nomeia-se a líder

mundial do segmento. Foi eleita pela revista Forbes uma das empresas mais

inovadoras do mundo. O objetivo da mesma é criar soluções inovadoras para

consumidores e organizações, na intenção que atinjam seus propósitos para

um futuro promissor, para isso possuem a maior base de dados da América

Latina e a maior segurança de informações.

É uma organização que cresce com foco na tecnologia,

sustentabilidade e modernização. Sua estrututa é auto sustentável, possuem um

poço próprio para água e a energia utilizada é solar, trabalhando com o foco na

redução de custos do próprio ambiente e no desenvolvimento de seus

funcionários.

• Dados Obtidos da pesquisa

• Etapas da pesquisa

4ª ETAPA: Conclusão do Projeto
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Consultoria x Swot

Introdução
Para ser um bom administrador é importante buscar formas de

crescimento, inovação e competitividade, encontrando na consultoria

organizacional, um importante meio de se atualizar e fazer uma avaliação

dinâmica das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças (Swot), pois uma

empresa precisa sempre do apoio e conhecimento dos consultores, cuja verdade

foi atestada por Block (2001), onde traz o consultor como um ser capaz de

influenciar pessoas e organizações.

Objetivos da pesquisa

• Objetivo geral
Investigar como uma consultoria usando a matriz de SWOT pode ajudar a

empresa a se tornar mais eficiente.

• Objetivos específicos
 A maneira que uma consultoria trabalha dentro de uma empresa/ Cliente;

 As etapas/ Ferramentas utilizadas em uma consultoria;

 Diagnóstico

 Propor melhorias para empresa

 Levantar dados

Análise SWOT
A Análise SWOT é um sistema simples para posicionar ou verificar a posição

estratégica da empresa no ambiente em questão. O objetivo da análise, é

identificar os pontos fracos e aprimorar os pontos fortes. Em suma, diagnosticar

a empresa.

• Vantagens de Swot

Percepção de mercado –A análise dos ambientes auxilia o gestor a saber

como a empresa está posicionada no mercado, assim como comparar a sua

atuação com os concorrentes.

Serviços e produtos –A SWOT permite a possibilidade de identificar melhorias

no portfólio do cliente. Além disso, tendências para criar produtos também

podem ser mapeadas.

Solução de problemas - O empresário tende a enxergar os problemas quando

os pontos fracos são apontados. A própria análise dos mesmos pode dar insights

valiosos para a solução.

Tomada de decisão - pode ajudar na tomada de decisões, dando embasamento

para os gestores perceberem se vale a pena ou não investir naquele projeto.

Priorização de ações - pode-se desenvolver planos e priorizar as atividades que

precisam ter foco para atingir os objetivos do cliente.

Análise das estratégias realizadas –

Além de apontar para soluções futuras,

a SWOT permite que gestores avaliem

as estratégias em andamento. Assim, é

possível verificar quais devem ser replica-

das, ajustadas ou desconsideradas.

Metodologia

1ª ETAPA : Reunião

2ª ETAPA: Implementação do Projeto 

3ª ETAPA:Monitoramento e controle
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• Monopólio no segmento

• Conhecimento do 

mercado

• Funcionários satisfeitos e

treinados

• Vários benefícios

• Qualidade no serviço

• Fornecedores confiáveis

• Facilidade dos certificados 

digital

• Crise atual

• Marca como diferencial

• Sem concorrência 

conhecida

• Possibilidade de abertura 

de novos polos 

• Inovação e tecnologia

• Porcessos burocráticos 

em excesso

• Demora no retono de 

projetos

• Sem controle das diárias 

dos funcionários

• Processos trabalhistas de

trajeto                            

• Aumento elevado de 

impostos

• Elevação do custo de 

serviço

• Fatores políticos e 

econômicos
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