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INTRODUÇÃO
  A consultoria surge das necessidades das 
empresas ou de profissionais que precisam de 
auxílio para alinhar seus objetivos e metas. 
Nos dias atuais, com tantas oportunidades e 
mudanças acontecendo em pouco tempo, a 
consultoria tem como objetivo alinhar e 
preparar as empresas para possíveis 
mudanças e oportunidades futuras.

A inovação tecnológica, as 
responsabilidades ambientais, a busca pela 
melhoria na formação da equipe, a 
implantação de serviços terceirizados e a 
melhoria e manutenção na relação 
organização-cliente são alguns dos fatores 
que têm ampliado o mercado das 
consultorias. 

A teoria organizacional apresenta uma 
variedade de definições para o processo de 
consultoria. Esses conceitos variam quanto ao 
tratamento do tema, sendo que alguns autores 
o tratam de forma mais técnica, enquanto 
outros, de forma mais subjetiva.
 

OBJETIVOS
Objetivo geral

Realizar uma consultoria em uma pequena 
empresa do comércio da cidade de São 
Carlos, interior de São Paulo, que atua na 
revenda de componentes eletrônicos.
 
Objetivos específicos
•Mapear oportunidades, forças, fraquezas e 
ameaças da empresa através da matriz 
SWOT.
•Avaliar o mapeamento e propor melhorias e 
oportunidades para a empresa.

METODOLOGIA
 A pesquisa foi desenvolvida com caráter 
qualitativo, buscando compreender melhor o 
estudo no contexto em que ele ocorre e foi 
desenvolvido por meio de um estudo de caso, 
esse método de estudo como uma categoria 
de pesquisa que tem como objetivo analisar 
profundamente uma unidade, para que as 
circunstâncias específicas possam ajudar na 
compreensão do todo. 

ANÁLISE SWOT DA EMPRESA 
A empresa analisada é uma pequena empresa 
que atua na área do comércio de componentes 
eletrônicos. É uma empresa familiar, que está 
no mercado há 25 anos. O ambiente interno é 

bem descontraído e todos os funcionários 
estão há alguns anos na organização. 

A nossa pesquisa foi feita através de um 
questionário respondido pela proprietária e 
por uma visita técnica para entender melhor o 
ambiente interno. 

Após o questionário elaboramos o quadro da 
análise SWOT a seguir:

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após a análise de dados e das pesquisas  
feitas, são sugeridas ferramentas práticas para 
que a empresa possa aplicar no seu dia a dia.  
Para marketing, a empresa informa que  
realizou a contratação à parte de uma  
consultoria especializada, por este motivo  
este tópico não será abordado.

Gestão de Estoques 
Para a gestão de estoque mais eficiente, foi 
apresentado a ferramenta de classificação 
ABC, com essa ferramenta a empresa poderá 
entender e utilizar o tempo disponível para 
focar nos produtos que têm mais giro de 
vendas, de forma a reduzir as perdas de 
estoque e conseguir realizar medidas 
preventivas de forma mais rápida e eficiente.

Redução de Custos Operacionais
As ferramentas apresentadas com a finalidade 
de reduzir os custos operacionais foram:
• Unidade de Esforço de Produção, que 

consiste em juntar todos os custos em uma 
única unidade;

• Metodologia LEAN, que consiste em uma 
visão holística do empreendimento, 
buscando entender quais são os custos 
realmente importantes para o 
empreendimento, reduzindo o gasto de 
recursos de forma desnecessária.

Análise dos Processos Internos
Definimos métodos que se complementam 
para conseguir uma abrangência total da 
empresa, demos a opção para ser utilizado as 
seguintes ferramentas:
• Método de Analise de Melhorias de 

Processos (MAMP);
• Programa 5S; 
• Diagrama de Ishikawa.

Identificamos que, com essas ferramentas, a 
empresa pode melhorar seu dia a dia, 
reduzindo seus custos e gerar ganhos 
competitivos, aumentando assim a sua 
lucratividade. 

FORÇAS

OPORTUNIDADES

FRAQUEZAS

AMEAÇAS

○ Atendimento;
○ Diversidade de produtos;
○ Experiência de mercado.

○ Preços mais altos;
○ Não tem loja virtual;
○ Falta de mercadoria.

○ Especialização de um 
setor;

○ Aumento do uso de 
robótica e automação 
nas casas;

○ Cultura Maker se 
consolidando no Brasil.

○ Lojas virtuais;
○ Produtos de baixa 

qualidade;
○ Escassez de produtos;
○ Grandes importadores.

Fonte: Autoria própria

A partir desse quadro e da visita técnica, 
pudemos ver que a empresa tem um sério 
problema de perda de estoque, o que 
acarreta em custos operacionais mais altos, 
que ajudam a elevar o valor final dos 
produtos vendidos, sendo essa a principal 
fraqueza da empresa.  Os pontos que 
identificamos como mais importantes de 
melhoria são: 
•Análise de processos internos;
•Criar processos de monitoramento de 
estoques;
•Diminuir custos operacionais;
•Trazer um caráter mais formal para a 
empresa;
•Procurar novas formas de marketing.
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