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INTRODUÇÃO

O presente estudo tem como objetivo demostrar

a importância de a utilização da consultoria

empresarial como instrumento estratégico de

desenvolvimento no mercado atual.

Observa-se, no entanto, que as micro e

pequenas empresas utilizam-se pouco deste

serviço, existindo inclusive pouca bibliografia

acerca da consultoria com foco nas empresas

deste porte, apesar da importância das

empresas deste segmento na economia

brasileira. O consultor empresarial faz a

identificação dos problemas existentes, faz o

diagnóstico e o relata para os gestores para que

em conjunto tomem a decisão mais propícia

para a empresa.

CARACTERÍSTICAS E HABILIDADES

DO CONSULTOR

O intuito desse estudo é expor os serviços

prestados por empresas de consultoria

empresarial, que é realizado por um ou mais

consultores, fornecer através de pesquisas e

visitas, um conhecimento mais amplo sobre as

características particulares do negócio, de modo

que a partir de levantamentos bibliográficos,

poderemos identificar as necessidades do ramo,

através da análise SWOT sendo um recurso

utilizado para fazer estudos nos diversos tipos

de cenários, sendo possível realizar a

capacitação de fazer um planejamento

estratégico e uma gestão eficiente dentro das

organizações, trazendo desse estudo as forças

e fraquezas da organização.

Assim este estudo servira para esclarecer como

a consultoria empresarial pode agregar valor

para as pequenas empresas apoiando seu

crescimento de forma organizada, sugerindo

ações, definindo estratégias e traçando forças

para melhorar de forma exponencial seu

desempenho no mercado.

OBJETIVO GERAL

Visando atingir os objetivos de crescimento da

empresa pesquisada, temos como proposito

examinar como o processo de consultoria pode

ajudar no desenvolvimento organizacional ,

sugerindo implementações de ações e

analisando o desempenho e abordagens

desenvolvidas na pesquisa .

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

• Verificar a dificuldade nas áreas

envolvidas.

• Apresentar melhorias e sugestões.

• Aperfeiçoar a comunicação interna

PRINCIPAIS DIFICULDADES 

ANALISADAS NA ORGANIZAÇÃO

• Divisão por Setores não definidos

• Mapeamento da concorrência

• Desvio de funções exercidas pelos 

funcionários

• Setor de Marketing inexistente.

DIVISÃO DE SETORES NÃO 

DEFINIDOS

A distribuição de funções se materializa em

setores, que podem apresentar diversos

funcionamentos de acordo com o tamanho do

negócio e recurso disponível. Não importa a

quantidade de funcionários ou o porte da

empresa, desde que os setores estejam bem

organizados e integrados, ela acaba

aumentando as chances de sucesso. Portanto,

os setores da empresa também são

interdependentes e devem contar com

estratégias de integração para que funcionem

em harmonia.

Segundo Cury (2006, p.217) a Estrutura

Organizacional: Compreende a disposição das

diversas unidades que compõem a empresa

departamentos, divisões, seções, etc. e as

relações entre superiores e subordinados. A

estrutura não deve envolver apenas o esqueleto,

o arcabouço, mas todo o organismo da

empresa, como deveres, responsabilidades, os

sistemas de autoridade e de comunicações

existentes na organização.

MAPEAMENTO DA CONCORRÊNCIA

A avaliação da concorrência (REGER e HUFF,

1993; GIMENEZ et al, 2000) pode ser

considerada não só como uma atividade de

monitoramento visando a manutenção de um

diferencial competitivo, mas sim um importante

elemento de construção cognitiva do ambiente.

Em meio à imprevisibilidade do mercado e à

concorrência, faz-se necessário um

conhecimento cada vez maior do ambiente

externo da organização. A avaliação da

concorrência pode ser considerada não só como

uma atividade de monitoramento visando a

manutenção de um diferencial competitivo, mas

sim um importante elemento de construção

cognitiva do ambiente. Estas análises permitem

chegar a conclusões, por exemplo, de quem são

os principais concorrentes, quais são as suas

principais marcas, quais são os seus produtos,

quais são os diferenciais de seus produtos,

como estamos em relação a estes concorrentes,

etc.

SETOR DE MARKETING INEXISTENTE

Há tempo que o marketing vem assumindo um

papel muito importante dentro das organizações,

porém, muitas delas desvalorizam acreditando

que é um custo desnecessário. Para isso é de

suma importância conhecer as ferramentas do

marketing, é essencial que as organizações se

preocupem com seus clientes, as empresas são

forçadas a se adaptarem ao mercado e atender

os desejos do seu público-alvo, tendo assim a

obrigação de criar estratégias que possam fazer

com que ela se destaque no mercado e possa

competir com outras empresas.
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