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As constantes mudanças no cenário econômico exige que

as empresas estejam sempre se atualizando e sendo

devidamente instruídas para o desenvolvimento de suas

atividades, uma vez que, além do mercado ser bastante

competitivo ainda há o surgimento de novos

empreendimentos diariamente. No entanto, a grande parte

destas empresas não dispõe de gestores ou funcionários

devidamente qualificados para tal função, é então que surge

a consultoria empresarial.

Investigamos como um processo de consultoria pode ajudar

no desenvolvimento organizacional de uma empresa no

ramo de artigos de luxos feminino.

• Entendemos o processo de Consultoria;

• Estudamos as ferramentas de gestão empresarial, com

foco na Matriz Swot;

• Identificamos a área da empresa que mais necessita de

apoio;

• Entendemos o perfil dos clientes de empresa no ramo de

artigos de luxos femininos

Foi realizado uma pesquisa do tipo qualitativa para a coleta

de dados e descobrir qual é a “deficiência” na empresa.

Pesquisa Qualitativa é um método de caráter exploratório,

ou seja, busca entender o comportamento dos envolvidos,

estudando suas individualidades, suas experiências e entre

outros.

OBJETIVO

A Empresa possui uma das melhores plataformas online de

peças novas e seminovas de luxo, em que os clientes

vendem e compram com facilidade e segurança, adquirindo

produtos autênticos e originais. Tudo isso sem perder os

princípios que são: a proximidade e credibilidade com os

clientes.

É uma ferramenta de análise de cenário que tem como

função listar e avaliar as forças e as fraquezas da

organização bem como as oportunidades e ameaças do

mercado. De acordo com Campos (2016, p. 110) nada

adianta a organização determinar sua especialidade e os

pontos a serem desenvolvidos na organização se não

souber como aplicar. É possível mostrar como a empresa

pode usar suas vantagens para que efetivamente tenha um

resultado satisfatório com os seus clientes e vantagens

competitivas de mercado utilizando a análise SWOT, que é

traduzida para o português como análise FOFA (Forças,

Oportunidades, Fraquezas e Ameaças)

A Consultoria de gestão empresarial foi um processo de

investigação nos métodos de gestão utilizados na empresa

para apresentarmos as soluções e melhorias. Investigamos

os seguintes setores: Marketing, Finanças e RH. Como a

empresa tem um nicho já definido ela vem se consolidando

bem no mercado em que atua. Os Principais pontos a serem

trabalhados serão: Implantar Avaliação de Desempenho;

Contratar uma empresa especializada em Marketing;

Treinamento de Liderança; Implantar plataforma de

inteligência de dados e Implantar Processos..
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