
Objetivo geral

Investigar como o processo de consultoria

organizacional pode ser importante no

desenvolvimento das atividades dentro de uma

empresa do ramo imobiliário.

Foco 

 Estudar as ferramentas de consultoria

 Aplicar consultoria em uma empresa do

ramo imobiliário

Pontos identificados para melhorias

 Melhor divisão de tarefas

 Aperfeiçoar o marketing e melhorar as

parcerias estratégicas

 Elaborar um plano de carreira

 Profissionalizar a captação de imóveis

 Promover novos meios para desenvolver

projetos internos

Sugestões

 Melhor divisão de tarefas

O conceito de estrutura organizacional é

resultado da combinação entre definição de

organização e do conceito de escolha

estratégica. A estrutura organizacional é criada

para ser um processo de decisão para trazer

coerência para os objetivos e propósitos da

organização. A coordenação de tarefas está no

dia a dia, porque é entendida como meio

essencial para a sobrevivência e melhoria da

competitividade das empresas.

O estresse ocupacional é, atualmente,

responsável por grandes situações adversas de

saúde mundial (OIT, 2012).
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Introdução

Para Oliveira (2017, p.16), na esfera

organizacional, a consultoria simboliza o serviço

de assistência aos gestores ou proprietários de

empresas, buscando assessorá-los no caminho

para a tomada de decisões estratégicas ligadas

aos resultados finais da corporação.

Assim, a consultoria consiste em um processo

interativo entre uma organização e um ou mais

especialistas capacitados para exercer a função

de consultor, sendo essencial que essa pessoa

tenha certas características que exaltam as suas

habilidades. Para tanto, é preciso investigar

como o processo de consultoria organizacional

pode ser importante no desenvolvimento das

atividades dentro de uma organização, com o

intuito de fornecer mudanças e melhorias que

ajudem na tomada de decisões estratégicas e

necessárias ao ambiente conforme suas

necessidades, um processo para ajudar as

pessoas a identificar e resolver problemas que as

impedem de chegar à sua meta ou então

melhorar os índices existentes.

Matriz SWOT

Para realizar a pesquisa foi usado como

ferramenta a Análise SWOT, a qual avalia os

seguintes pontos em relação a organização:

Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças.

Dessa forma, auxiliando na tomada de decisão

dos gestores e estudando o comportamento da

empresa perante os concorrentes. Podendo

estruturar as ações do negócio, definindo planos

de execução e metas, organizando e

potencializando ideias, alinhando as estratégias à

realidade do setor, para aumentar os

desempenhos futuros.

Aperfeiçoar o marketing e melhorar as

parcerias estratégicas

Marketing é a ciência e arte de explorar, criar e

entregar valor para satisfazer as necessidades de

um público-alvo com geração de lucro, segundo

Philip Kotler. Por isso, outdoors, parcerias

estratégicas, mídias sociais digitais são tão

importantes para a solução dos problemas

encontrados, visto que, esses tipos de métodos

são elementos chaves para a organização se

expor à sociedade.

Elaborar um plano de carreira

LEITE (2019 apud PONTES, 2011), destaca plano

de carreira é o instrumento que define as

trajetórias de possibilidades de crescimento na

empresa. A sugestão para criação de um plano de

carreira na empresa, é a elaboração de um

programa, que incentive os funcionários a estudar

e se capacitar dentro da sua área, oferecendo

cursos e bolsa de estudos, como forma de engajar

os profissionais a conquistarem seus objetivos e

se desenvolverem na organização.

Profissionalizar a captação de imóveis

Se faz necessário ter corretores capacitados na

organização para realizar a captação desses

imóveis. As ações propostas foram: cuidar do

marketing pessoal, construir uma ampla rede de

relacionamento, estar em redes sociais, ficar

atento as novidades do mercado imobiliário e

mapear as regiões a serem exploradas. Assim

como, é relevante que todo imóvel captado seja

cadastrado e esteja disponível em catálogo online

com mais agilidade.

Promover novos meios para desenvolver

projetos internos

Alteração do manual de contratação para uma

forma mais moderna e otimizada dos recursos

que poderão ajudar no conhecimento das

habilidades dos funcionários, treinamentos com

ajuda de cursos para o desenvolvimento e

melhoria das mesmas, VOLPE (2009 apud

CHIAVENATTO, 2004) diz que as empresas não

podem deixar de lado a grande importância dos

programas de treinamento, pesquisas de mercado

auxiliando na qualidade de trabalho, utilização da

técnica brainstorming dando abertura para que os

funcionários ajudassem na evolução da

organização.

CONSULTORIA ORGANIZACIONAL

Benefícios das ferramentas aplicadas
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