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INTRODUÇÃO

Atualmente, observa-se um

aumento considerável das organizações ao

redor do mundo, organizações cada vez

mais complexas, que necessitam de

competências profissionais e níveis de

especialização cada vez maiores, em virtude

da competição global. Como consequência,

por não funcionarem isoladas, devem

modificar constantemente seus

pressupostos e suas ações.

Com essas diversas mutações que

ocorrem no cenário empresarial, sabe-se

que não há mais espaços para erros de

planejamento e, com isso, faz-se necessária

uma boa gestão. Desse modo, os gestores

precisam contar com o apoio de

profissionais que atuam diretamente

prestando este suporte.

Os consultores organizacionais,

através de conhecimentos e ferramentas,

irão fornecer suporte e assistência

necessários à gestão, elaborando propostas

de melhorias e auxílio nas tomadas de

decisões.

OBJETIVO GERAL

O objetivo geral desta pesquisa é

desenvolver uma consultoria organizacional

em uma transportadora de cargas da cidade

de São Carlos/SP, constituída na

modalidade de cooperativa, a qual realiza

todos os trâmites para a concretização do

transporte de cargas. Este trabalho

fundamentará uma base teórica de

consultoria organizacional e se valerá da

ferramenta matriz SWOT para a análise de

cenários e para embasar a tomada de

decisões.

FERRAMENTA DE DIAGNÓSTICO

ORGANIZACIONAL

A análise SWOT é uma ferramenta

desenvolvida para análise do ambiente. Ela

serve para a gestão e planejamento da

organização, que auxilia a posição

estratégica da empresa dentro do ambiente

necessário. Segundo Andrade (2008), ela

procura avaliar os pontos fortes e pontos

fracos no ambiente interno da organização e

as oportunidades e as ameaças no

ambiente externo, contribuindo para a

tomada de decisões. Pode-se definir a

metodologia de análise SWOT como sendo

o cruzamento de oportunidades e ameaças

externas com uma organização de seus

pontos fortes e fracos (CHIAVENATO;

SAPIRO, 2003).

O COOPERATIVISMO

O cooperativismo surgiu da

necessidade de pessoas que exercem uma

atividade econômica em comum, a reunir-

se, e juntas estabelecerem um único

objetivo, capaz de gerar mais oportunidades

para seus associados.

Pode ser considerado uma filosofia

de vida, pois busca transformar o espaço a

sua volta em um lugar mais justo,

equilibrado e com melhores oportunidades

de crescimento. Através do cooperativismo,

pode-se perceber que é possível aliar

desenvolvimento econômico sem prejudicar

interesses sociais.

SUGESTÕES PARA COOPERATIVA

I. Captar clientes não atendidos

pela cooperativa, com o objetivo de

aumentar a sua expansão, seu faturamento

e renda dos seus cooperados, focalizando

em outros segmentos de carga, tais como:

produtos de limpeza e higiene (fraldas e

descartáveis), cosméticos, móveis e outros

eletrodomésticos, cargas fracionadas (e-

commerce), diversificando seu leque de

transportes e possibilitando maior retorno

para todos os envolvidos.

II. Sugerimos ações

administrativas para aproximar o cooperado

da vida da cooperativa, e a utilização da

gamificação, através de técnicas que se

valham da aplicação de ludificação a

processos e aplicações, com o objetivo de

incentivar as pessoas a adotá-los ou

influenciar a maneira como são usados,

estimulando os cooperados a se engajarem

com comportamentos desejados,

encorajando-os a realizar tarefas que eles

normalmente considerariam chatas ou ruins,

tirando vantagem da predisposição

psicológica humana de engajar em jogos

(pontuações), como forma de motivar

comportamentos e estreitar os laços de

envolvimento entre a cooperativa e o

associado, criando uma competição

saudável.

CONCLUSÃO

O estudo realizado mostra a

importância da consultoria, bem como da

utilização da ferramenta da matriz SWOT.

A consultoria, com suas

peculiaridades, deixa evidente o quanto é

importante que os gestores tenham essa

visão mais ampla, para que consigam

alcançar os seus objetivos, melhorando

cada vez mais os resultados da empresa, já

que, com esse apoio, é possível analisar o

cenário e tomar decisões de forma mais

fácil, estratégica, segura e precisa para o

progresso do negócio.

Já o uso da matriz SWOT mostra-

se imprescindível na busca de uma

organização mais dinâmica. É através dela

que podemos fazer uma análise sobre o

potencial das forças e a fragilidade das

fraquezas, bem como a captura das

oportunidades e a eliminação das ameaças.
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