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Introdução:

A consultoria empresarial é um dos segmentos de

prestação de serviços que mais tem crescido no

mundo e isso também tem acontecido no Brasil,

principalmente a partir de meados dos anos de

1960, visto que os principais fatores são,

inicialmente, o crescimento do parque industrial

e, posteriormente, a necessidade de

conhecimento atualizado dos procedimentos e

metodologias de administração empresarial, para

fazer frente ao novo cenário de concorrência

entre as organizações, decorrente da globalização

econômica (OLIVEIRA, 2006). O processo de

uma consultoria é um estudo de um diagnóstico

minucioso que se faz em uma empresa com o

intuito de realizar mudanças benéficas e

estratégicas que serão decisivas para o

crescimento do desempenho desejado da

organização.

Objetivos de pesquisa:

Geral: Investigar como o processo de

consultoria pode melhorar o desempenho da

empresa X?

Específicos: Descrever todas as possíveis

alternativas para melhorar o desempenho

da empresa X.

Discutir e analisar todas as possibilidades

descritas, e por último, escolher a melhor, com

finalidade da empresa continuar no mercado.

Metodologia:

Este trabalho utilizará o método qualitativo, pois

será realizado um questionário permitindo

explorar ideias e buscando compreender o

comportamento do consumidor, estudando suas

particularidades e experiências individuais que

posteriormente serão analisadas. Dessa forma o

trabalho é considerado exploratório e descritivo,

uma vez que coleta, qualifica e explora as

informações. Segundo Denzin e Lincoln (2006),

a pesquisa qualitativa envolve uma abordagem

interpretativa do mundo, o que significa que seus

pesquisadores estudam as coisas em seus

cenários naturais, tentando entender os

fenômenos em termos dos significados que as

pessoas a eles conferem.
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Propostas de melhoria:

• Atendimento online e especializado de acordo com a preferência da cliente;

• Criação de um plano de marketing;

• Divulgar os benefícios do vestido para concretizar a venda;

• Solicitar feedbacks das clientes e divulgar nas redes sociais;

• Iluminação do ambiente mais quente;

• Implementar a produção em escala para diminuição de custos;

• Investir na capacitação da equipe;

• Redes de compras coletivas com descontos;

• Parcerias com empresas do mesmo segmento;

História da empresa:

A referida empresa, aqui denominada “Empresa X”, no intuito de preservar sua

identidade, está localizada na cidade de São Carlos, tem como principal

atividade a venda e o aluguel de vestido de noiva, bem como aluguel de vestido

para madrinhas e das debutantes.

A “Empresa X” nasceu de uma paixão familiar pela costura, onde a mãe da

empreendedora, mesmo sem possuir conhecimento, desde criança costurava na

máquina da irmã e da sua mãe. Quando uma das filhas cresceu, ela ficava

embaixo da mesa de costura dentro de uma caixa de papelão. Foi assim que deu

início ao grande sonho e posteriormente as virtudes da família foram passadas

de geração em geração, chegando até as suas filhas.


