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INTRODUÇÃO

O presente trabalho, trata-se de uma consultoria

empresarial, em uma fábrica localizada na cidade de

São Carlos. A empresa em questão, é líder em seu

segmento, e possui tecnologia própria na fabricação

de máquinas automáticas para a produção de

embalagens.

Por meio da ferramenta de Análise SWOT,

aplicamos um questionário, seguido por uma coleta

de dados, com o propósito de avaliar o ambiente

interno e externo da organização. Após, a análise

dos dados obtidos, sugerimos melhorias a empresa

para o seu processo de desenvolvimento.

Fonte: https://br.freepik.com/vetores-gratis/desenho-de-linha-de-

producao-robotizada-de-fabrica

ANÁLISE SWOT

A análise SWOT é uma ferramenta de gestão,

que tem como finalidade, o planejamento estratégico.

Por meio dela a organização pode diminuir os riscos

e aumentar as chances de sucesso. Essa

ferramenta faz uma avaliação dos reais pontos fortes

e fracos da empresa, bem como, as efetivas

oportunidades e ameaças para o negócio. Ela é

indicada para organizações de todos os portes.

Fonte:https://idpublicidade.com.br/saiba-aproveitar-melhor-as-

oportunidades-e-minimizar-as-ameacas

Fonte: https://pt.dreamstime.com/linha-de-

produ%C3%A7%C3%A3o-automatizada-transporte-da-

f%C3%A1brica-com-trabalhadores

METODOLOGIA

Como Galiano, (1979), pontua a metodologia nada

mais é do que um conjunto de etapas utilizadas para

alcançar um determinado objetivo.

Sendo assim, nossa pesquisa consistiu num

estudo de caso, através de uma pesquisa qualitativa.

Esta pode ser usada, em diversas situações, como

por exemplo, descobrir o público alvo ali presente, ou

mesmo fazer a identificação de um comportamento.

Fonte:https://certificacao.com.br/metodologia-de-analise-solucao-

de-problemas-masp/

para a empresa seguir.

Por fim, com base no estudo de caso, pontuamos

algumas questões, as quais listamos e sugerimos

melhorias:

Parceria com fornecedores: A fim de evitar

problemas relacionados ao fornecimento de insumos,

como atrasos em entregas ou falta de estoque, o

ideal seria firmar contrato e parcerias com esses

fornecedores.

Plano de carreira: Nos dados coletados pudemos

observar que as taxas de absenteísmo estão

voltadas mais aos profissionais em cargos de menor

valor agregado, por isso a construção de um plano de

carreira é essencial, visando o engajamento e

motivação à esses colaboradores.

Integração de software APS: Decorrente da

ineficácia do sistema ERP que a empresa utiliza,

onde não aponta os pedidos prioritários, propomos a

integração entre o software APS e ERP. Esta

ferramenta possui um bom desempenho e é capaz de

gerar com agilidade planos de produção mais viáveis.

Mão de obra e linha de produção: Outro problema

que a empresa enfrenta é os prazos muito extensos

para entrega dos produtos, portanto acreditamos que

dentro da gestão de produção, a parceria com

fornecedores e integração do APS é imprescindível,

visto que a mesma está totalmente ligada e

dependente destes setores, além de organizar a força

de trabalho dos funcionários em grupos, promovendo

treinamentos para executar todos os serviços em sua

área e obter mão de obra qualificada. Com isso, a

linha de produção conseguirá se alinhar melhor

quanto aos prazos e ter mais competitividade na

produtividade.

Inovação dos produtos: Devido a empresa ser

voltada à fabricação de máquinas para produção de

plásticos e/ou embalagens, a mesma deverá se

atentar às inovações, pois por envolver questões

ambientais, a longo prazo ou conforme muda

legislações poderá ser uma ameaça em todo o

segmento. É importante adotar medidas sustentáveis.

Controle almoxarifado: A empresa sofre com falta

de controle e organização no almoxarifado, por isso

sugerimos como melhoria a seleção de lugares mais

apropriados para o armazenamento dos itens, bem

como contratação de um profissional responsável

pela área de estoque/almoxarife, o qual se

encarregará em controlar rigorosamente as entradas

e saídas dos materiais, contagens, conferências junto

à Nota Fiscal e realizar o inventário físico

periodicamente.

Desperdício de recursos: Notamos desperdícios de

recursos como papel, com isso sugerimos que seja

incluído na cultura organizacional os três Rs: Reduzir,

reutilizar e reciclar, prezando pelo meio ambiente e

sustentabilidade, além da redução de custos.

OBJETIVOS

O principal objetivo deste trabalho é compreender

o papel do consultor, qual a sua importância nas

organizações, e aprender na prática como aplicar a

ferramenta de análise SWOT.

Ao visitarmos a empresa pesquisada, tivemos

também, a chance de vivenciar o dia-a-dia do

ambiente de produção, essa experiência, nos trouxe

bastante satisfação, pois, nunca havíamos tido tal

oportunidade anteriormente.

Essa coleta foi feita por meio de um

questionário, e a partir das informações, o grupo

levantou os pontos a serem melhorados naquele

ambiente, exercício próprio da consultoria.

CONCLUSÃO

Em face de todo o material estudado, e das

pesquisas realizadas acerca deste tema, é possível

perceber, a importância do profissional (consultor)

que presta serviços às organizações, assim como,

a consultoria empresarial aplicada por meio da

ferramenta de gestão “Análise Swot” – uma das

mais utilizadas atualmente, a qual viabiliza os

principais pontos positivos, a serem melhorados, ou

até mesmo, as falhas que impactam e podem criar

gargalos nos processos da empresa, sejam elas

ligadas ao ambiente interno, quanto ao externo.

É valido ressaltar, também que existem diversos

modelos de consultoria, e cabe a empresa

selecionar o modelo que mais se adequa á ela.

Após análises dos dados coletados em campo, e

levando em consideração todo o cenário

organizacional, a consultoria/ consultor entra com o

papel de “conselheiro ou influenciador”, elabora um

plano estratégico, e indica o caminho mais viável

.
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