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METODOLOGIA

Com um cenário atual tão globalizado, fortemente marcado pela

rapidez, inovação e incertezas, as organizações sofrem com os

impactos internos e externos, que influenciam direta ou

indiretamente na funcionalidade de suas atividades e na sua

lucratividade. De acordo com Greinner e Metzger (1983),

Consultoria Organizacional é um serviço desenvolvido para que

pessoas especialmente treinadas e qualificadas possam ajudar

organizações de forma objetiva, com o intuito de analisar e

identificar os problemas administrativos presentes e a partir disso,

recomendar soluções, e quando aceitas, ajudar na

implementação delas. Será descrito um estudo de caso, no qual

haverá desenvoltura através da consultoria para uma empresa de

setor educacional, sendo uma escola de idiomas, que oferece

cursos de alemão, inglês, francês e espanhol.

Com base na apuração de dados, foi possível averiguar o método de gestão do proprietário, que segue de lacunas, principalmente na área

de gestão de pessoas, setor que se ausenta da empresa, e financeira, na qual os gastos pessoais já foram supridos através da receita da

escola, além da falha na comunicação, que já resultou em retrabalho. A instituição sempre fez presente investimentos para o Marketing, e

com a pandemia isso foi ainda mais necessário, diante a proximidade aos alunos. Vale dizer que nem todas as escolas de idiomas são

suas concorrentes, visto seu público alvo e por ser líder no quesito. O desenvolvimento de uma área de GP, com a intenção de selecionar

o seu pessoal através de suas competências, mudança de prédio, inclusão do modelo híbrido e abertura de filiais são soluções possíveis e

necessárias para o negócio supracitado. Uma empresa que consegue visualizar suas falhas, com intuito de serem melhoradas, e que opta

por explorar serviços de consultoria, tende se desenvolver e se tornar mais competitiva, dessa forma, esta pesquisa torna-se fundamental

para compreender como os processos de uma consultoria podem ajudar no desempenho de uma organização.

REFERENCIAL TEÓRICO

HISTÓRICO INSTITUCIONAL

Esse trabalho foi realizado dentro da questão proposta, e para a

compreensão e análise foi feita uma pesquisa bibliográfica

concomitante a uma pesquisa de campo, através de um

questionário aplicado. A pesquisa bibliográfica consiste a partir da

delimitação de um tema, na escolha de documentos, artigos,

livros e revistas a respeito desse conteúdo, para serem

analisados e interpretados, gerando embasamento teórico e

entendimento do assunto. "Não é mera repetição do que já foi dito

ou escrito sobre certo assunto, mas propicia o exame de um tema

sob novo enfoque ou abordagem, chegando a conclusões

inovadoras" (LAKATOS, 1999, p.73).

• Analisar como os processos de uma consultoria podem ajudar

no desenvolvimento de uma organização do setor educacional.
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Oliveira (1999, p. 21), retrata consultoria como “processo

interativo de um agente de mudanças externo à empresa, o qual

assume a responsabilidade de auxiliar os executivos e

profissionais da referida empresa nas tomadas de decisões, não

tendo, entretanto, o controle direto da situação”. Crocco e

Guttmann (2010), dividem a consultoria em dois tipos, sendo

interna e externa e que possui premissas em cada um deles.

Kugelmeier (2010), alega que o papel do consultor empresarial é

valorizado por sua imparcialidade e por atuar na resolução de

problemas. De acordo com Chiavenato (2009, p. 400),

diagnóstico organizacional “é o levantamento de dados a respeito

de uma organização para definir e interpretar quais são os

problemas e fragilidades da organização para que possam ser

remediados e resolvidos”. Há ferramentas organizacionais que

serão utilizadas para aplicação de melhorias na instituição, como

Matriz SWOT, Programa 5S, 5W2H, Ciclo PDCA e Diagrama de

Ishikawa.

Fonte: Nexoos, 2019.

Fundada em agosto de 2011, essa instituição ministra os idiomas

inglês, francês, espanhol e alemão, que é o seu carro chefe, e

oferece cursos preparatórios de proficiência. A escola tem como

foco principal os universitários, estabelecendo até mesmo

parcerias com centros acadêmicos. Além de possuir um ambiente

despojado e atrativo, a organização oferece layouts de aulas,

desde turmas já reduzidas à aulas particulares.


