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casos genéricos, como por exemplo oIntrodução
A nossa pesquisa consiste em apresentar a
importancia da consultoria na vida

empresarial. De acordo com (BERTI, 2015) o

consultor empresarial, tem um vasto

conhecimento em diversas áreas distintas e

interligadas entre si quando se é afixado em

termos organizacionais, ou seja, o consultor

tem o conhecimento para elaborar a

consultoria no negócio em diversas áreas da

empresa, sendo elas do setor administrativo,

Financeiro, Marketing, Recursos Humanos,

setor comercial e o setor operacional.
A logística empresarial analisa como a

asadministração
melhorias em

pode
níveis de

providenciar
lucratividade nos

serviços de organização e distribuição aos
fornecedores e consumidor, tendo o controle
total de toda movimentação dos seus
produtos e serviços, esta questão tem sido
estudada pelo autor (BALLOU, 1995)

Metodologia
Este trabalho trata-se de um estudo de caso,
que é conceituado como o que analisa com
profundidade um ou poucos fatos, com o
objetivo de obter com maior
detalhes, conhecimentos sobre
estudado. Será uma pesquisa

riqueza de
o ambiente
exploratória,

onde vamos analisar o ambiente de uma
empresa de madeira na região de São
Carlos, focando nos possíveis problemas de
logística e layout, após nossa visita e vistoria
do local.
Iremos fazer uso de uma abordagem
qualitativa, que segundo (Minayo, 2011) uma
boa análise qualitativa deve explicitar suas
ações no campo assim como seus interesses
e dificuldades no campo.

Objetivos
Nosso objetivo geral é descrever uma forma
de reduzir os custos da empresa através de
uma analise SWOT, e detalhar os problemas
gerais da organização.
Tambem iremos mostrar aos
empreendedores que a consultoria só vai
acrescentar para a empresa, gerando mais
lucro e facilitando o caminho para o sucesso.
Mais especificamente estaremos estudando
e averiguando os problemas na
administraçao, no layout, a identidade visual
do ambiente e procurar melhorar o sistema

de logistica da organizaçao.

A consultoria
A contratação de uma consultoria atualmente
é necessária de forma muito mais
abrangente e na maioria das vezes até em

proprietário
mal sabe o que a empresa precisa, ou não
sabe administrar o conhecimento que tem,
outros dois motivos recorrentes, seria a falta
de tempo e a falta de conhecimento de

o

se

políticas empresariais e para conseguir
diagnostico perfeito o consultor deve
atentar aos fatos e dados de sua avaliação,
que serão obtidos durante entrevistas entre
os colaboradores e diretores da empresa e
as perguntas que devem estar presentes
neste questionário abordariam temas como a
situação atual da empresa, problemas,
perguntas de implicação e de resultados ou
ações. A partir disso considerar o modo
como a organização está funcionando todas
as resistências internas e conflitos a medidas
que eles se manifestam diz os autores
(CROCCO, 2010; GUTTMANN, 2010),

Analise SWOT
Segundo Chiavenato e Sapiro (2003), ela

tem a funcionalidade de cruzar informações
que seriam as oportunidades com as
ameaças da organização e os pontos fortes
com os pontos fracos. Esta avaliação

é uma das mais utilizadas na
do

estratégica
gestão de uma empresa em busca
sucesso, por ser de mais fácil entendimento,
trata-se de relacionar as oportunidades e
ameaças presentes no ambiente externo com
as forças e fraquezas mapeadas no ambiente
interno da organização.

Resultados
• Problemas

mercadorias,

na expedição de
foram identificados

diversos erros e atrasos na entrega;

• Organização e identidade visual do
ambiente está bem precária;

• Funcionários antigos, que não possuem
agilidade e força e acabam dificultando o
serviço;

• Falta de Maquinários e equipamentos
para facilitar o processo de manuseio de
materiais;

• Falta de mão de obra em um futuro
próximo, devido a trabalhos pesados, os
jovens de hoje em dia procuram
trabalhos mais leves.

Considerações Finais
De acordo
analisadas,
trabalhando
identidade

com as situações que foram
em primeiro lugar iremos estar
em cima da organização e
visual do ambiente, pois

encontramos muita precariedade dentro da
empresa, e isso afasta alguns clientes, pois
traz a imagem de ser um estabelecimento
que não irá atender as expectativas deles.
Poderíamos criar um logo para a empresa
colocar uma placa chamativa com as cores
designadas e também pintar o ambiente
arrumar portas, janelas e cadeiras, que além
de melhorar a imagem da empresa irá trazer
mais qualidade de vida aos funcionários.
E em seguida vimos que o êxito na entrega
de mercadorias é pequeno, devido a falta de
atenção dos funcionários e a idade deles. E
isso gera muito prejuízo pois várias vezes
precisa voltar ao local da entrega devido aos
erros, e a nossa sugestão para sanar esses
erros e facilitar a logística seria a contratação
de um conferente de entregas, e também
para facilitar o manuseio dos materiais no
estabelecimento, por serem produtos muito
pesados e na maioria dos casos grandes,
seria interessante adquirir maquinas para o
carregamento e descarregamento deles, pelo
menos nas dependências da empresa.
Agilizando e facilitando o trabalho dos
operários, assim irá resolver um outro
problema que seria a falta de mão de obra,
pois usando maquinas irá facilitar o trabalho e
irá se tornar um serviço mais leve atraindo
novos funcionários.
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