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A partir de um estudo de caso, este trabalho objetiva conceituar

“consultoria empresarial” e realizar um projeto de consultoria para uma

empresa localizada em Brotas e apresentar como funciona o processo

deste trabalho até a aplicação e seus resultados.

Consultoria empresarial é uma prestação de serviço realizada por um

profissional da área de administração. Juntamente com a identificação

do problema, o consultor tem o papel de propor e implantar medidas

para solução. A importância da consultoria empresarial está

relacionada com o olhar diferenciado que o profissional da área pode

trazer para dentro da empresa. É através do consultor que é viabilizado

um melhor conhecimento da empresa e do mercado, para que então

se desenvolva e adote as devidas estratégias com o intuito de

aprimorar a gestão da empresa para alcançar os objetivos propostos.

Os vários tipos de consultoria abrangem os diversos setores

empresariais, como financeiro, recursos humanos, marketing etc. e são

fundamentais aos novos modelos de gestão. O serviço de Consultoria

Empresarial visa à realização de um projeto especifico, com prazo,

data e plano de trabalho independente.

1. PDCA

PDCA tem como significado: Plan (planejamento), Do (execução),

Check (análise) , Act (ação); Mas também é conhecido como Ciclo de

Shewhart ou Ciclo de Deming. É um processo de melhoria contínua

utilizado em todo o mundo. Ele tem como base quatro fases, como o

próprio nome diz, que são executadas sempre em sequência:

planejamento, execução, análise e ação.

2. SWOT

Para esclarecer a qual seção uma ideia pertence, pode ser útil pensar

nos Pontos Fortes e nos Pontos Fracos como fatores internos – isto é,

relacionados à organização, seus ativos, processos e pessoas.

Pensar nas oportunidades e ameaças como fatores externos,

decorrentes do seu mercado, da sua concorrência e da economia em

geral. Com os dados alocados em seus quadrantes, deve-se realizar

os cruzamentos e estruturar os planos de ação para organizar os

próximos passos e assim definir quais estratégias serão utilizadas

pela empresa.

O processo para reunir informações acontece diretamente da

realidade do objeto de estudo. A melhor forma para coletar os dados

necessários foi através do uso de entrevistas e aplicação de

questionários, onde obtivemos respostas para o conteúdo abordado

na pesquisa. Logo em seguida foi possível elaborar a lista de fatores

a serem melhorados: Criar departamento de pós-venda; Aprimorar

métodos de conferencia no processo do pedido até o de expedição;

Focar no desenvolvimento do departamento de RH devido aos

conflitos internos; Desenvolver projeto de brindes e benefícios para

fidelização dos clientes; Acompanhar a concorrência; Interagir nas

redes sociais.

Resumo

Introdução

Ferramentas de diagnósticos organizacional

Pesquisa de campo

Referências bibliográficas

Considerações finais

CHIAVENATO, I. Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos

humanos nas organizações. 4 ed. Barueri-SP: Manole, 2014.

RENHART, Andrey Admilton; SAMPAIO, Vanderlei da

Silva. Consultoria Empresarial para Microempresas. [S. l.], p. 01-

16, mar. 2020. Disponível em:

https://www.eumed.net/rev/oel/2020/03/consultoria-empresarial-

microempresas.html. Acesso em: 6 abr. 2021.

CAMPOS, V. F. TQC: controle da qualidade total (no estilo japonês).

Belo Horizonte: Fundação Christiano Ottoni, 1992.

É possível observar sobre o conceito de consultoria e sua historia,

que desde o surgimento ela tem grande importância para manter os

setores das organizações em ordem. E hoje, mesmo com diversas

maneiras de buscar informações, das mais diversas áreas, todas as

empresas continuam precisando de uma boa consultoria empresarial,

seja para atuar com conhecimentos específicos ou para fazer

análises que um olhar diferenciado e crítico podem trazer.

A matriz SWOT permite realizar uma analise que mostra a atual

situação da empresa, e vendo esse cenário abre-se as possibilidades

dos gestores junto ao consultor elaborar estratégias afim de realçar os

pontos fortes e corrigir os pontos fracos para se proteger das ameaças

do mercado.

Deve-se reunir uma equipe de uma variedade de funções e níveis da

organização. Usar técnicas de Brainstorming para construir uma lista

de ideias sobre a posição atual da organização. Cada vez que for

identificada uma Força, Fraqueza, Oportunidade ou Ameaça, deve-se

anotar na parte relevante do quadro.


