
CONSULTORIA: AVALIAÇÃO E ANÁLISE DE
PROCESSOS

Valdimir TEIXEIRA (UnilesteMG); Laura NEVES (UnilesteMG); Camila PEREIRA (UnilesteMG);

Jéssica GIACOMIN (UnilesteMG)

Introdução: Este é o relato de um trabalho acadêmico realizado por alunos do Centro
Universitário do Leste de Minas Gerais como parte integrante da disciplina
Laboratório de Consultoria Empresarial. Foi criada uma empresa fictícia de nome
Focus Consultoria que prestou serviço para uma empresa no ramo de lingerie e tem
como missão alinhar as ações aos objetivos de cada cliente fazendo deles caso de
sucessos, além de orientá-los a fim de solucionar os problemas que inibem seu
crescimento através da consultoria administrativa, demonstrando respeito verdadeiro
aos clientes priorizando a ética profissional e a confidencialidade das informações. 
Objetivo: Prestar consultoria na área de Recursos Humanos, marketing, promover
mudanças estruturais, elaboração de projetos a fim de identificar problemas e fazer
intervenções, em parceria com seu cliente, que viabilizem soluções corretivas e
preventivas em seus processos, possibilitando a competitividade da empresa clientes e
orientando para inovações. Metodologia: A metodologia utilizada foi uma visita
técnica à fábrica que num primeiro momento buscou investigar e levantar informações.
O consultor procura a identificação ou constatação de causas, o estudo de alternativas
viáveis, a proposição de soluções e, em alguns casos o acompanhamento e
assessoramento na implementação das medidas recomendadas para solucionar os
problemas existentes na organização. Observou-se o setor de logística onde
encontra-se o estoque e é realizado os pedidos dos clientes. Buscou-se orientação com
professores, visita técnica à uma empresa que possui um sistema de controle de
estoque implantado além de pesquisa bibliográfica e visita a sites especializados.
Resultados: Após visita técnica à empresa cliente e análise das deficiências, a empresa
Focus Consultoria apresentou a seguinte proposta de trabalho de consultoria:
Implantação de um Software de controle de estoque e treinamento dos funcionários
para a atualização constante do mesmo. Através da implantação do software, a
empresa estará em condições de monitorar as entradas e saídas de materiais, além da
movimentação de estoque e diversos relatórios como listas de preços, lista de itens no
estoque, movimentação de estoque geral, por produto e por tipo de saída. Um sistema
de controle de estoques deve estar apto a responder quando e quanto se deve obter de
cada mercadoria, por compra ou fabricação, além de trabalhar melhor a sazonalidade
de produtos e acompanhar as tendências do mercado com mais agilidade. Através da
implantação de um conjunto de regras e procedimentos permitiu responder à perguntas
de grande importância e na tomada de  decisões sobre os estoques. Um sistema de
informação foi implementado com o objetivo de diminuir os gastos com estoque e
evitar faltas de produtos, o que, dificilmente, será obtido com a gestão manual, não por
falta de eficiência dos gestores, mas pela complexidade das atividades.  Conclusão: Os
resultados apontam para a necessidade de informatização da empresa, uma vez que,
reduz o capital investido em estoque e permite uma administração mais eficaz do
mesmo ocasionando uma redução de perdas por falta de materiais, entre outras
vantagens. O processo de consultoria exige confiança mútua entre empresa e consultor.
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