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Introdução: O trabalho refere-se ao projeto de extensão em consultoria e integra o
laboratório de consultoria empresarial do curso de administração. Trabalhar com
consultoria é ser um agente externo à empresa-cliente que assume a responsabilidade
de auxiliar seus executivos no processo decisório, porém sem controle direto as
situações organizacionais. O Grupo Forte Consultoria busca trabalhar de forma
objetiva levando soluções aos seus clientes, efetuando trabalhos como Consultoria
Empresarial, Treinamento/Recrutamento, Soluções Financeiras, Oportunidades de
Inovação e Sustentabilidade, desenvolvendo atividades que contribuam com o
desenvolvimento das empresas, de forma ética criando um estreito vinculo entre
parceiros e colaboradores, visando satisfação da equipe. Objetivo: A empresa-cliente
identificou a necessidade de uma consultoria apresentando um diagnóstico de
problemas e soluções. O Grupo Forte propôs elaborar um diagnóstico da empresa em
questão; identificando seus pontos fortes, fracos, ameaças e oportunidades; propor
soluções e mudanças para as áreas, após a análise e atividades para motivação dos
colaboradores. Metodologia: A empresa – cliente é uma organização que presta
serviços no ramo de caldeiraria, fabricação de estruturas metálicas, prestação de
serviços de restauração e usinagem, atendendo o Vale do Aço e diversas regiões do
Brasil, conta com profissionais especializados e desenvolve um trabalho preciso, em
consonância com a preservação do Meio Ambiente.  Atendendo as expectativas desta
organização o Grupo Forte Consultoria realizou entrevistas com o presidente e com a
coordenadora geral, onde foram identificados pontos fortes, fracos e possíveis
oportunidades. Através das entrevistas obteve-se um parecer técnico, destacando os
principais pontos que a organização precisa desenvolver. Resultados: Após a
apresentação do parecer para a diretoria da empresa e uma discussão entre os
consultores, resolveu-se trabalhar com a motivação que representa o estimulo à ação e
comprometimento do colaborador, é uma força que orienta a certa direção e nasce das
necessidades de cada indivíduo, e também identificou a necessidade de desenvolver  o
trabalho em equipe que através do mesmo possibilita uma troca de conhecimentos e
maior cumprimento de metas e objetivos compartilhados, de acordo com a sinergia da
equipe. Para isso no dia 04/06/2012 realizou-se uma manhã de integração, que
ofereceu aos funcionários uma ginástica laboral, café com prosa e uma palestra de
motivação, após estas atividades os consultores fizeram uma entrevista com cada
funcionário para ser verificado o grau de satisfação do mesmo, e os pontos que de
acordo com ele poderão ser melhorados. Após a realização de todas as atividades foi
apresentado um diagnóstico para e empresa-cliente, destacando os pontos que
necessita de investimento, controle e melhor distribuição de tarefas, destacando a
valorização da equipe e o cumprimento das atividades propostas para melhor
desenvolvimento de toda a organização.  Conclusão: Contudo observou-se a
importância de projetos de consultoria e análise de dados dentro das organizações que
possibilita uma visão mais clara dos pontos a serem desenvolvidos dentro da
organização proporcionando maior desenvolvimento e lucratividade nos processos. O
objetivo de promover a motivação e despertar o trabalho em equipe foi atingido.
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