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Introdução

O presente trabalho busca apontar as

principais dificuldades financeiras que

pequenas empresas familiares da área da

saúde enfrentam e os motivos que a levam

a buscar consultoria. O objetivo do estudo é

investigar como uma consultoria empresarial

pode identificar e solucionar problemas em

uma empresa, tendo como enfoque principal

compreender se as pequenas empresas têm

acesso ao serviço de consultoria, se utiliza

esta ferramenta e em qual área sentem mais

necessidade deste serviço, averiguar como

uma boa consultoria impacta em uma

empresa familiar e como ela pode sanar

problemas e gerar fluidez para o negócio.

Conceito de consultoria

Oliveira, (2001, p. 21) define consultoria

empresarial como um processo interativo de

um agente de mudança 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.

Com isso, pode-se dizer que a consultoria

empresarial é a prestação de serviços onde

o consultor ampara o cliente buscando

sanar os erros a partir de seus

Análise SWOT

Segundo Tavares (2010), em meados de

1950 e 1960 a ferramenta SWOT já era

formulada devido à necessidade crescente

que as empresas tinham de elaborar

estratégias e de cruzar informações do

ambiente interno e externo.

Para Hofrichter (2020) a ferramenta de

análise SWOT é excelente para que se

desenvolva e se entenda uma organização

ou situação ou processo decisório de todos

os tipos de negócio, em nível corporativo ou

pessoal. Trata se de uma ferramenta de

planejamento que ajuda a entender os

pontos fortes, fracos, oportunidades e

ameaças envolvendo um projeto ou uma

empresa. Já para Fischmann e Almeida

(2011), através desta ferramenta é possível

definir uma estratégia organizacional e quais

os fatores críticos de sucesso, para então

definir medidas que amenizam ou eliminam

os fatores prejudiciais a organização,

possibilitando a empresa estabelecer a

direção que vai seguir com intuito de cumprir

sua missão.

Segundo o Sebrae (2011?) Em pequenas

empresas a análise SWOT possibilita uma

análise da organização sob diversas

perspectivas de forma simples, objetiva e

propositiva. E essa ferramenta permite a

organização de um plano de ação para

reduzir os riscos e aumentar as chances de

sucesso da empresa.

Conclusão

O trabalho apresentado avaliou que ao

trazer um olhar de fora para a empresa, por

meio do processo de consultoria, tanto o

empreendedor quanto a empresa

apresentam certa facilidade para identificar

fatores que, muitas vezes, estão confusos

em sua mente. Por meio desse processo

consultores e empreendedores buscam unir

habilidades conceituais e práticas a fim de

sanar os problemas que são identificados

por meio de reuniões estabelecidas e

utilização de ferramentas já conhecidas no

mundo administrativo.

Sugestões de melhorias

As sugestões de melhoria para a falta de

comprometimento dos demais

colaboradores é a criação de uma política

de gestão de pessoas que, segundo

Chiavenato (2014, p. 11), possui os objetivos

de ajudar a organização a realizar sua

missão, proporcionando competitividade e

fazendo com que os colaboradores sejam

bem treinados e satisfeitos com o trabalho

prestado, outra proposta é a criação de

uma cultura organizacional bem definida

pois por meio dela, segundo Chiavenato

(2015, p. 48), há a representação das

normas informais e não escritas que

orientam o comportamento dos membros de

uma organização no dia a dia que

direcionam suas ações em busca dos

objetivos organizacionais

Como sugestão de melhorias financeiras foi

indicado a utilização do fluxo de caixa é

uma das principais ferramentas para a

gestão financeira pois, por meio dele, o

gestor corre menos riscos de ser pego de

surpresa por situações adversas pois essa

ferramenta, segundo Gomes e Moraes

(2013) auxilia na tomada de decisão

refletindo e prevendo o que ocorrerá nas

finanças empresariais onde são

relacionados os ingressos e saídas de

recursos monetários. Não obstante, Gitman

(2004, p. 101-103) cita como principal

finalidade informar a capacidade que a

empresa possui para liquidar seus

compromissos financeiros a curto e longo

prazo. Outras características importantes

do fluxo de caixa segundo Filho et. al (2013)

são: avaliar o impacto financeiro do

aumento de vendas, planejar a contratação

de empréstimos financeiros e maximizar o

rendimento das aplicações de sobra de

caixas
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