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MÓDULO 1: COMO FUNCIONA 

 

A consultoria empresarial funciona como uma parceria entre gestor e 

consultor. 

O processo consiste em uma série de reuniões, em que o consultor ouve o 

gestor e, a partir das demandas apresentadas, troca com ele ideias e 

conhecimentos relevantes. 

Tudo é feito conforme a necessidade específica do cliente. 

Afinal, o foco da consultoria é identificar problemas e encontrar soluções 

inteligentes para a empresa. 

Durante as reuniões, o consultor irá solicitar dados que considera importantes 

para o diagnóstico do negócio. 

Relatórios, análises e documentos podem ser necessários durante a 

consultoria. 

Além disso, os encontros geralmente seguem um planejamento: um 

cronograma estabelecido inicialmente e a avaliação, a cada encontro, dos 

resultados obtidos. 

Ao longo do processo, é função do consultor orientar o gestor na tomada de 

decisão, trazendo conhecimentos e insights que possam ajudar a empresa. 

Em um artigo para o Business News Daily, Elaine Hom afirma que é importante 

que o empreendedor receba os conselhos do consultor como crítica 

construtiva, e não como uma crítica em relação à própria conduta do 

empresário. 

“O consultor empresarial traz objetividade e um novo ponto de vista, 

enquanto o proprietário está pessoalmente próximo ao negócio”, salienta. 

Qual o período de duração da consultoria empresarial? 

Não há um período de durante fixo da consultoria empresarial. 
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A verdade é que o tempo do processo depende da situação da empresa. 

Por exemplo: a consultoria de uma empresa em crise financeira pode ser 

maior do que uma empresa que deseja orientação para um processo seletivo, 

por exemplo. 

Assim, na definição do tempo de duração e na frequência dos encontros 

com o consultor, entram em jogo fatores como as necessidades da empresa 

e a capacidade de implementação do planejamento estratégico. 

Na hora de contratar uma consultoria empresarial, você verá que cada 

consultor ou empresa do segmento oferecerá uma proposta específica. 

Também é comum que a proposta inclua um número predeterminado de 

encontros ou tempo de duração. 

Por isso, antes mesmo de contratar, você mesmo precisa ter em mente as 

demandas que irá trabalhar durante a consultoria, verificando qual proposta 

de trabalho é a mais adequada para o seu negócio. 

 

 

 

MÓDULO 2: PRINCIPAIS FUNÇÕES 

 

1 – Diagnóstico organizacional 

Quando você contrata uma consultoria empresarial, a primeira coisa que o 

consultor vai fazer será o diagnóstico da sua empresa. 

Ou seja, ele vai analisar a atual situação do negócio, seus pontos fortes e suas 

fragilidades, principais falhas processuais etc. A intenção é dar um parecer 

técnico sobre as coisas como estão hoje. 
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2 – Mapeamento e otimização de processos 

É também função de uma consultoria empresarial mapear todos os processos 

da empresa e, assim, otimizá-los. 

No mapeamento, identifica-se todas as etapas de todos os processos a fim 

de encontrar gargalos que precisam ser estancados. 

 

3 – Planejamento estratégico 

Com o diagnóstico e o mapeamento em mãos, é hora de elaborar um 

planejamento estratégico. 

Assim, nessa função, a consultoria empresarial vai traçar metas e estabelecer 

um plano de ação a ser seguido. 

A intenção aqui é definir as estratégias a serem seguidas, bem como os 

responsáveis por cada uma das ações estabelecidas. 

 

4 – Estruturação da Governança Corporativa 

A Governança Corporativa pode ser definida como um conjunto de normas, 

processos e costumes que regem a administração de uma empresa. 

Uma consultoria empresarial pode atuar na estruturação do modelo de 

Governança Corporativa da sua empresa. 

 

5 – Gestão de riscos 

Os serviços de consultoria empresarial incluem também a gestão de risco. Ela 

consiste na análise extensa e minuciosa de tudo aquilo que pode representar 

riscos para o seu negócio e prejudicá-lo de alguma maneira. 

Assim, a consultoria identifica os riscos relacionados a determinadas decisões 

estratégicas e operacionais da organização e sugere mecanismo para lidar 

com eles da melhor maneira possível. 
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6 – Apoio nas tomadas de decisão 

O consultor empresarial vai usar sua expertise e as informações coletadas 

sobre a empresa para auxiliar o gestor em suas tomadas de decisão. 

É função do consultor sugerir quais seriam os melhores caminhos a seguir a fim 

de potencializar os resultados do seu negócio. 

 

7 – Implementação de um programa de compliance 

Um programa de compliance ajuda a empresa a alcançar um patamar mais 

elevado de maturidade. A partir de sua implementação, a empresa passa a 

estar em conformidade com as leis e regulamentos para o seu setor. 

Isso ajuda a empresa a ganhar maior credibilidade no mercado e a atrair mais 

investidores. 

 

8 – Avaliação dos resultados preliminares 

Ou tarefa que responde qual a função de uma consultoria empresarial é a 

avaliação dos resultados preliminares das medidas implementadas. 

Aqui a intenção é verificar se se as sugestões de mudanças feitas pelo 

consultor estão surtindo o efeito desejado. Para isso, recorre-se a indicadores-

chave de desempenho. 

 

9 – Monitoramento dos resultados 

Além de avaliar os primeiros resultados, a consultoria empresarial também 

deve acompanhar a evolução das medidas implementadas a médio e longo 

prazo. 

O efeito das mudanças está de acordo com o desejado? Quais alterações 

precisam ser feitas? As metas precisam ser modificadas? 

Esse monitoramento é importante para que os objetivos definidos pela 

consultoria e pelo empresário possam ser alcançados. 
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MÓDULO 3: TIPOS DE CONSULTORIA 

 

Quais são as áreas de atuação da consultoria empresarial? 

 

Confira, na sequência, quais são as áreas de atuação da consultoria 

empresarial. 

 

Consultoria financeira empresarial 

 

Esse tipo de consultoria foca nos resultados financeiros da empresa, 

mapeando a situação atual do negócio e criando estratégias para melhorar 

o fluxo de caixa. 

O objetivo é que a empresa crie maneiras de se tornar mais sustentável e 

lucrativa, considerando também seu potencial para investimentos. 

Consultoria comercial e planejamento de vendas 

Ideal para empresas que estão com problemas no setor comercial e no 

planejamento de vendas, ou simplesmente desejam obter resultados 

melhores. 

Nesse caso, o consultor ajuda na identificação de dificuldades e orienta a 

empresa sobre como colocar em prática as melhorias e estratégias 

necessárias. 

 

Consultoria em planejamento estratégico 

 

Essa consultoria é focada em pensar sobre o futuro do negócio, considerando 

os objetivos organizacionais, o crescimento e onde a empresa deseja chegar. 
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A partir disso, é feito um planejamento estratégico com ações que viabilizem 

o cumprimento das metas e objetivos. 

 

 

Consultoria de gestão empresarial 

 

É voltada a identificar oportunidade e resolver problemas específicos da 

gestão da empresa. 

Nesse caso, a consultoria ajuda no processo de tomada de decisão, orienta 

a liderança a implementar as melhores práticas de gestão e foca nas 

demandas relacionadas ao comando do negócio. 

 

Consultoria de marketing 

 

Hoje é necessário que toda empresa esteja bem inserida no ambiente digital, 

e a consultoria de marketing é útil na elaboração de um planejamento 

estratégico para a atuação na internet. 

Esse tipo de consultoria ajuda a explorar os canais de comunicação digitais, 

de modo a melhorar as vendas e a imagem da empresa, atrair novos clientes 

e engajar a audiência. 

Também contribui para aumentar a visibilidade da empresa e permitir que ela  

tenha um bom posicionamento. 

 

Consultoria de recursos humanos 

 

Auxilia na tomada de decisão relacionada às pessoas que fazem parte da 

empresa. 
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Também orienta o gestor a conduzir os processos de RH, como recrutamento, 

seleção, treinamento e plano de carreira. 

 

Quais os benefícios desse procedimento? 

 

A seguir, conheça os principais benefícios proporcionados pela consultoria 

empresarial. 

 

Possibilita maior controle financeiro e estratégico da empresa 

 

Com a consultoria empresarial, é possível mapear o orçamento da empresa, 

reavaliar custos e fazer as reduções necessárias nas despesas. 

O serviço também permite elaborar uma estratégia para investimentos e 

identificar oportunidades para melhorar o fluxo de caixa. 

Tudo isso de modo que o gestor tenha pleno controle financeiro do negócio 

e, a partir disso, crie a melhor estratégia de crescimento. 

 

Melhora a tomada de decisões 

Na prática, o conhecimento adquirido durante a consultoria empresarial é de 

grande valia para o gestor. 

Isso porque, ao adquirir embasamento e orientação para tomar decisões, ele 

consegue conduzir o negócio com as melhores estratégias. 

Vale lembrar que o consultor ajuda nesse processo, mas a tomada de decisão 

ainda cabe à liderança e à gestão. 

 

Auxilia na qualificação do empreendedor 

A consultoria promove o aprendizado, e o empreendedor ainda pode levar 

suas dúvidas específicas ao consultor. 
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Por meio das dicas, ferramentas e conhecimentos compartilhados pelo 

consultor, o empreendedor se torna um profissional mais completo e 

capacitado para lidar com os desafios diários do negócio. 

Aumenta a produtividade da empresa 

A partir das melhorias implementadas a partir da consultoria, os 

colaboradores e gestores se tornam mais produtivos e engajados, 

impactando diretamente nos resultados da empresa no fim do mês. 

Preserva a saúde física e emocional do empreendedor 

Outro importante benefício da consultoria empresarial é a redução de 

estresse do empreendedor, elevando a qualidade de sua saúde física e 

emocional. 

Isso é fundamental para que o gestor desenvolva seu trabalho com foco total 

e motivação, de modo que até mesmo a empresa sente os benefícios. 

No livro Consultoria empresarial (Ser Mais, 2013), Adam Nökel destaca que o 

aumento do estresse e a falta de gerenciamento dele podem ser destrutivos 

tanto para a empresa quanto para o profissional. 

 

O papel do coaching na consultoria empresarial 

 

Ainda não sabe como funciona o coaching e de que maneira ele pode 

ajudar na consultoria empresarial? 

O coaching é uma metodologia voltada ao desenvolvimento de 

competências e habilidades comportamentais que foca exclusivamente nas 

atitudes do indivíduo. 

Ele pode ser empregado para alcançar tanto objetivos pessoais quanto 

profissionais. 

No caso do coaching aliado à consultoria empresarial, esses dois âmbitos 

caminham juntos. 
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Na obra Consultoria empresarial, mencionada anteriormente, Adam Nökel 

afirma que o coaching com empresários e executivos tem como objetivo 

elevar a performance desses profissionais por meio de melhorias 

comportamentais sustentáveis e de qualidade. 

“Através de um maior nível de entendimento de si mesmo, o processo de 

coaching possibilita insights poderosos sobre seus comportamentos e sobre a 

empresa, o que leva a ações muito mais efetivas e direcionadas”, pontua. 

 

De acordo com Nökel, o coaching também permite a análise de pontos fortes 

dos profissionais, buscando ações e oportunidades para aplicá-los de forma 

alinhada aos objetivos organizacionais. 

 

Em outras palavras: o coaching é a ponte entre as competências que você 

precisa desenvolver até os objetivos que você traçou para a empresa. 

No processo de coaching, primeiro, se define o estado desejado. 

Depois, por meio de um planejamento estratégico, o coaching traça o 

caminho até ele. 

 

Portanto, na consultoria empresarial, o papel do coaching é fortalecer as 

habilidades e competências do gestor ou líder, de modo que as suas atitudes 

impactem positivamente o negócio. 

Isso é feito por meio de técnicas com embasamento científico, capazes de 

fornecer reflexões relevantes para o desenvolvimento do coachee. 

Os resultados, é claro, surgem no negócio como consequência. 

 

O Coaching como ferramenta de desenvolvimento empresarial 

Como você acabou de descobrir, o comportamento do gestor é algo que 

impacta diretamente a performance do negócio. 
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Logo, nada mais justo do que utilizar o coaching como ferramenta de 

desenvolvimento empresarial, não é mesmo? 

Uma das principais vantagens do coaching é que ele pode ser direcionado 

para diferentes aspectos do negócio: liderança, equipes, produtividade ou 

carreira, por exemplo. 

 

Essas áreas são nichos de coaching que ajudam a potencializar o 

desenvolvimento empresarial de forma bastante específica, por meio de um 

processo totalmente personalizado. 

Vamos supor que a sua demanda é ter uma equipe mais engajada, capaz 

de manter altos níveis de produtividade e engajamento. 

 

Nesse caso, uma alternativa seria recorrer ao coaching de liderança. 

Assim, você poderia desenvolver habilidades importantes, como a 

capacidade de inspirar pessoas, e se tornar um profissional modelo para a 

equipe. 

 

Se você aprimora o comportamento como líder, consequentemente, os 

resultados também aparecem na equipe. 

 

Por meio da metodologia de coaching, é possível estabelecer metas e 

objetivos de curto, médio e longo prazos para o negócio. 

 

A partir disso, coach e coachee avaliam, em conjunto, quais competências 

precisam ser desenvolvidas e quais ações estratégicas podem levar ao 

sucesso. 

Durante todo o processo, é feito um acompanhamento para avaliar o 

desempenho ao cumprir o planejamento. 
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E aí, fica bem mais fácil conquistar o desenvolvimento empresarial que você 

tanto deseja. 

 

 

MÓDULO 4: DIAGNÓSTICO 

 

O que é diagnóstico empresarial? 

 

Em linhas gerais, é uma ferramenta que permite entender como anda o 

funcionamento da organização. Para isso, é feita uma análise dos processos 

nos diferentes setores do negócio, como financeiro, operacional, vendas, 

recursos humanos, marketing, entre outros. Por meio de relatórios, é possível 

saber as áreas que estão caminhando bem e aquelas que estão 

apresentando falhas, subsidiando, assim, a tomada de decisão do gestor. 

É um trabalho bem complexo, mesmo em pequenas empresas, por isso o 

recomendado é sempre contar com um consultor empresarial para que a 

análise seja bem detalhada e imparcial. Esse profissional faz o diagnóstico 

empresarial e apresenta soluções para os problemas e necessidades do 

negócio. 

 

 

Qual sua importância e benefícios para empresas? 

Quando um negócio não apresenta os resultados esperados, é necessário 

que o gestor saiba como agir para evitar perder mercado, certo? No entanto, 

em muitos casos, é difícil saber em quais áreas intervir e quais estratégias 

adotar, afinal uma empresa é uma estrutura dividida em várias áreas e que 

conta com diferentes profissionais. 

Além disso, sabemos que o recomendado é sempre agir preventivamente, e 

não o contrário, ou seja, apagando incêndios. E essa é outra vantagem do 
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diagnóstico empresarial: compreender o estado da organização e intervir 

para evitar prejuízos maiores. Acompanhe abaixo os benefícios dessa 

ferramenta: 

 

 

Entendimento do que precisa ser feito e onde 

 

Realizar o diagnóstico empresarial permite saber em quais áreas os erros estão 

sendo cometidos e pensar em ações bem direcionadas dentro da 

organização. É possível identificar desperdícios, baixa produtividade, controle 

de estoque ineficiente, problemas de logística, entre outros aspectos. 

Visão clara das prioridades da empresa 

Conhecendo a realidade da organização, é possível entender quais áreas 

são mais importantes para o sucesso da empresa. Desse modo, o gestor pode 

estabelecer estratégias prioritárias para melhorar seus resultados. 

Proposição de medidas gerenciais 

O diagnóstico empresarial vai permitir um entendimento amplo do negócio e 

a identificação de pontos fracos e dificuldades. Com isso, o gestor sabe quais 

medidas deve tomar para não perder mercado. 

Suporte para planejamento estratégico 

Uma das grandes vantagens de utilizar essa ferramenta é ter um suporte para 

a realização de um planejamento estratégico. O gestor sabe quando deve 

agir e em quais setores, o que possibilita delinear metas de curto, médio e 

longo prazo para o sucesso do negócio. 

 

Como desenvolver o diagnóstico empresarial? 

Agora que você já conhece os benefícios dessa ferramenta, deve estar se 

perguntando: como colocá-la em prática? Confira um passo a passo 

resumido de como fazer esse diagnóstico: 
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Passo 1 — Levantamento dos dados 

Para entender a realidade de qualquer empresa, é necessário levantar as 

informações sobre todas as atividades que ela desempenha. Os dados 

podem ser obtidos a partir de uma conversa com supervisores ou por meio de 

relatórios de cada departamento. 

 

Passo 2 — Análise das informações coletadas 

Com os dados em mãos, chega o momento de organizá-los e analisá-los por 

meio de planilhas e tabelas. Com isso, é possível entender o funcionamento 

de cada departamento, uso de recursos, materiais, sua importância dentro 

do negócio, como é o desempenho das equipes etc. 

 

Passo 3 — Identificação das falhas 

A partir disso, é possível identificar falhas, como problemas no atendimento, 

no pós-venda, na escolha dos fornecedores, má gestão das finanças, erros 

na formação de preços, falta de capacitação dos colaboradores, entre 

outros pontos. 

 

Passo 4 — Intervenção 

Conhecendo os problemas da organização e onde eles acontecem, fica 

mais fácil pensar em medidas gerenciais, ou seja, em maneiras de intervir para 

que a empresa volte a crescer. 

 

Quais são as principais atividades de um consultor dessa área? 

 

Como dissemos acima, o ideal é que o diagnóstico empresarial seja feito por 

um consultor. Se você tem interesse nessa carreira, precisa conhecer as 

atividades desse profissional. Veja abaixo: 
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• analisar os setores: por meio de entrevista com os profissionais, 

levantamento de dados e observação da rotina organizacional; 

• elaborar relatórios: depois da análise detalhada da empresa, é 

necessário descrever todos os problemas encontrados, de forma a sugerir as 

melhores soluções para o negócio; 

• desenvolver um planejamento estratégico: a última etapa é 

desenvolver um planejamento estratégico para a resolução dos pontos fracos 

da empresa. 

Com a consultoria, o gestor consegue entender o que realmente está 

comprometendo o bom andamento do seu negócio. Dessa maneira, pode 

adotar as estratégias certas para aumentar sua produtividade e rentabilidade 

e também para ficar mais preparado diante das incertezas do universo dos 

negócios. 

 

 

MÓDULO 5: PLANO DE AÇÃO 

 

O plano de ação empresarial é uma das ferramentas mais eficientes e mais 

simples para o planejamento e acompanhamento de atividades dentro de 

uma organização. Trata-se de um documento que resume o trabalho 

necessário para atingimento de um resultado desejado, ou resolução de 

problemas, dentro de um tempo definido. 

 

Definir um plano de ação anualmente é uma estratégia adotada por 

empresas que desejam definir suas diretrizes, objetivos e metas para sua 

sobrevivência no mercado. Certamente esse plano poderá ser revisado ao 

longo do ano, devido à dinamicidade do próprio mercado, mudanças de 

comportamento de consumidores e concorrentes, aspectos políticos e 

econômicos, dentre outros tantos exemplos que realmente não podem ser 



 

16 | P á g i n a  

 

previstos dentro de um plano estático. É claro que, ainda assim, isso não 

diminui a importância desse planejamento. 

 

Quando um novo ano se inicia, costumamos encará-lo como uma 

oportunidade para novas conquistas. É um momento propício para refletir 

sobre o que passou, nossos erros e acertos, e pensar no que pode ser melhor 

para o futuro. É assim para nossa vida pessoal, e é assim também para a 

empresa. 

 

Sendo assim, que tal conhecer algumas dicas para montar um plano de ação 

empresarial eficiente para começar o novo ano com o pé direito? Continue 

lendo nosso artigo, e descubra também como não errar nesse planejamento! 

  

Saiba claramente onde você quer chegar 

Dúvidas, incertezas e objetivos mal definidos são inimigos de um bom plano, 

assim como a falta de transmissão dessa informação. 

É importante que todos os envolvidos nas etapas definidas no plano de ação 

estejam cientes de seu papel para que a empresa alcance tudo o que 

planejou para o ano. 

  

Crie metas mensuráveis 

Acompanhar os resultados de cada etapa e corrigir os desvios é essencial 

para o alcance de todos os objetivos do plano de ação. Por isso, definir metas 

que permitam visualizar o que foi realizado é essencial. 

  

Divida os grandes objetivos em objetivos menores 

Sempre que um objetivo parecer grande ou difícil demais, “quebre-o” em 

tarefas menores e mais gerenciáveis. Isso facilita o acompanhamento do 

plano e ajudará a mantê-lo atualizado. 
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Crie uma apresentação visual do plano de ação empresarial 

Depois de definir cada etapa do plano, é importante criar algum tipo de 

representação visual para facilitar o engajamento de toda equipe, que 

poderá acompanhar o cronograma e andamento do plano ao longo do ano. 

  

Conheça e acompanhe a velocidade das mudanças no mercado e na 

própria empresa 

Como dissemos anteriormente, traçar um plano de ação para um ano inteiro 

não é algo simples, devido à influência de diversos fatores externos e internos 

que são difíceis de se prever. 

Por isso, é importante que o responsável pelo plano de ação tenha um 

histórico ou experiência para reconhecer a velocidade com que a empresa 

vivencia qualquer tipo de disrupção. Só assim será possível traçar um 

planejamento eficiente, pautado em ações de curto ou longo prazo, 

dependendo do cenário da empresa. 

  

Tenha disciplina 

Não adianta nada traçar um cronograma de ações, planejar todos os passos, 

e não ter disciplina para cumpri-los. Sabemos que muitas vezes a rotina dentro 

de uma empresa é desgastante, mas a única maneira de obter resultados 

positivos é mantendo-se fiel ao que foi estabelecido. 

  

O que deve ser evitado no desenvolvimento de um plano de ação? 

 

– Quantidade excessiva de tarefas em um período de tempo que não seja 

adequado para a realização de todas elas. 

– Ansiedade de conseguir resultados imediatos. 

– Acompanhamento pouco frequente do alcance dos objetivos do plano. 
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– Esperar até que a situação fique crítica para fazer um replanejamento. 

– Atribuição de tarefas a funcionários que não sejam habilidosos ou não 

tenham experiência para realizar a tarefa que lhes foi solicitada. É preciso 

escolher as pessoas certas para realizar cada etapa específica do plano. 

Sabemos que muitas vezes gestores ficam envolvidos demais na rotina da 

empresa, o que dificulta o acompanhamento adequado ou mesmo a busca 

por soluções rápidas para imprevistos que porventura possam acontecer 

durante a execução do plano de ação empresarial. Diante desse cenário, a 

consultoria empresarial se apresenta como a melhor solução para orientar e 

acompanhar a execução do plano. 

   

O plano de ação empresarial está relacionado ao planejamento estratégico 

empresarial. Esse planejamento é um fator determinante para a 

transformação de uma empresa, e também para sua manutenção. 

Talvez sua empresa já tenha passado pela experiência negativa de não 

alcançar os resultados planejados anteriormente, seja por uma falha durante 

o processo de planejamento ou por não aliar o planejamento a ações 

imediatas. Esse tipo de situação não é incomum, e geralmente é responsável 

pelo surgimento de um sentimento de desânimo e insatisfação dentro da 

empresa – que deve ser combatido para que ela consiga se reerguer! 

Por isso, definir e pôr em prática um plano de ação empresarial eficiente e 

satisfatório é vital para toda empresa que deseja superar desafios em um 

novo ano que se inicia.  
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MÓDULO 6: ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS 

 

A estratégia empresarial é conjunto de ações planejadas para direcionar a 

atuação de uma empresa no mercado, em busca de alcançar seus objetivos 

utilizando e alocando recursos com eficiência. 

 

Definir a estratégia corporativa é, essencialmente, delimitar de que forma ela 

será gerida, como serão conduzidos os seus trabalhos e, ainda, quão 

agressiva será a sua tática para conquistar seus clientes. 

 

Ter uma estratégia é essencial para qualquer tipo de negócio e, ousamos 

dizer, em nossa própria vida pessoal. 

Ao final deste conteúdo, você entenderá o que é, como fazer e quais são os 

tipos de estratégia empresarial. Depois coloque em prática o que aprendeu 

e comece a planejar seus negócios com maior assertividade. 

 

O  que é Estratégia empresarial e quais os principais tipos? 

 

A estratégia empresarial consiste no planejamento de ações e de processos 

que direcionarão a empresa até ela obter o espaço desejado em seu 

mercado de atuação, o faturamento tratado como meta ou qualquer outro 

objetivo que possa ter. 

Em uma empresa podemos observar três tipos de estratégias mais comuns: de 

crescimento, de investimento e, por fim, de manutenção. 

 

A estratégia de crescimento é adotada por uma empresa que deseja 

aumentar seu market share (participação de mercado). Um exemplo comum 

do crescimento como estratégia são de negócios que fazem seu IPO na Bolsa 

para se capitalizar e sustentar sua estratégia de expansão de longo prazo. 
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Já a estratégia de investimento está relacionada com a forma como uma 

empresa injeta mais recursos em suas áreas, de modo a, por exemplo, se 

tornar uma liderança tecnológica, com produtos e serviços mais avançados 

que o que se encontra no mercado. 

Por fim, a estratégia de manutenção é adotada por empresas que são 

lideranças e referências no mercado e percebem concorrentes capacitados 

para assumir o posto e, acabam tendo de elaborar uma estratégia que as 

conserve nessa posição. 

 

4 etapas para elaborar e implementar uma estratégia empresarial? 

 

A elaboração de uma estratégia empresarial depende de pontos bem 

definidos, que podem ser consultados logo abaixo: 

 

1. Definindo objetivos e prioridades 

Definir quais são os objetivos e prioridades da sua empresa é um primeiro 

passo essencial a ser dado. Isso é decisivo para se compreender como, 

quando e para onde se deve guiar o negócio. 

Através das prioridades e dos objetivos podemos traçar quais são as tarefas 

que devem ser realizadas para viabilizar cada um dos mais diversos temas 

que assumirmos como uma prioridade. E pode ser qualquer um mesmo. 

Você pode querer começar um projeto de internacionalização, que 

necessitará de uma série de tarefas mais ou menos complexas. 

Uma vez desenhado o objetivo, basta seguir com a execução de cada uma 

das tarefas até assumi-lo como totalmente cumprido. 

 

2. Pesquisa e análise de dados 

Analisar os dados tanto da sua empresa quanto do seu setor é uma maneira 

valiosa de compreender como seus concorrentes atuam. 
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Assim, é possível compreender a melhor maneira de fazer o que a 

concorrência faz e, ainda, encontrar gaps de ação ou de produtos que 

podem ser criados de modo a conquistar espaços em que elas não estão. 

Para tanto, é fundamental investir tempo e muita energia mental até 

compreender toda a sua área de atuação para, por fim, conquistar o espaço 

que você deseja ocupar. 

 

3. Desenvolvimento do plano de ação 

Desenvolver um plano de ação é essencial para toda e qualquer empresa, 

pois ele acaba por figurar como um guia para toda e qualquer atividade que 

você precise executar agora ou depois. 

Portanto, é fundamental que você esteja alinhado com as mais diferentes 

necessidades do seu negócio, preenchendo, através do plano de ação, as 

lacunas fundamentais para continuar a trabalhar com um alto nível de 

excelência. 

 

4. Execução e acompanhamento 

Uma vez elaborado o plano de ação, agora é o momento de acompanhá-

lo em todos os seus desdobramentos e, claro, executá-lo, seja de longo ou de 

curto prazo. 

Para isso, você precisa saber exatamente quais dos seus colaboradores estão 

nas posições corretas e, sobretudo, aqueles que precisam ocupá-las. Assim, 

você garante mais eficiência e até mesmo satisfação profissional e maior 

produtividade. 

 

 

 

 

 



 

22 | P á g i n a  

 

Ferramentas essenciais para uma estratégia empresarial de sucesso 

 

Para auxiliar as mais diversas empresas na execução e acompanhamento de 

planejamento empresarial, algumas ferramentas foram criadas ao longo do 

tempo para viabilizar processos de gestão. Confira algumas: 

Matriz BCG 

 

A Matriz BCG é uma ferramenta utilizada para avaliar o desempenho dos mais 

diversos tipos de produtos ou serviços e foi criada na década de 70 por Bruce 

Henderson, para a BCG – Boston Consulting Group. 

Bastante visual, a matriz é dividida em dois blocos que, por sua vez, são 

igualmente divididos ao meio. 

A partir disso é possível definir quais são os produtos em alta e em baixa, e, 

ainda, aqueles que no espectro da alta estão em baixa e dentro do espectro 

da baixa estão em alta. 

Dessa forma, é possível  estratégia para definir novos produtos e lançamentos, 

por exemplo. 

 

OKR 

Criado por Andy Grove, na época, CEO da Intel, a metodologia define 

objetivos para uma empresa que devem ser mensuráveis e, para serem 

conquistados, devem ter alguns resultados-chave também definidos. 

Atualmente utilizado pelo Google e por outras gigantes da tecnologia, o OKR 

é uma ferramenta que nos permite saber exatamente o que precisamos fazer, 

de forma bastante simples, para alcançar nossos objetivos pessoais e 

profissionais em uma empresa. 
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BSC 

Criado por Robert Kaplan e por David Norton, o Balanced Scorecard é um 

método de acompanhamento de objetivos e métricas, que podem ser 

medidas na frequência desejada. 

Uma vez definidas as metas, no entanto, são essenciais saber exatamente 

porque cada uma foi cumprida e, ainda mais especialmente, por que não 

foram cumpridas, adentrando a fundo nos problemas da empresa que não 

são tão aparentes. 

Elaborar uma estratégia empresarial pode demandar energia e dedicação, 

mas é somente através dela que uma empresa pode saber exatamente quais 

são seus reais objetivos e a forma mais apropriada para conquistá-los. 

 

 

 

MÓDULO 7: ANÁLISE MERCADOLÓGICA 

 

Realizar uma análise de mercado é uma tarefa fundamental para a 

sobrevivência e o crescimento de toda empresa. Isso porque o mercado está 

em constante mudança (novos concorrentes surgem frequentemente, 

produtos e serviços são lançados e revisados, promoções são apresentadas, 

tendências surgem e certezas desaparecem) e é preciso ter conhecimento 

do que está acontecendo para tomar as ações mais apropriadas. 

 

Analisar o mercado, portanto, não é uma atividade supérflua. Ao contrário, 

desconhecer os movimentos do mercado pode resultar em riscos para a 

empresa e na perda de oportunidades de negócios. 
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Decidido por realizar esse trabalho, é preciso então definir o escopo: o que 

será contemplado? Qual a abrangência geográfica? Quem e o que deve ser 

investigado? O que precisa ser confirmado? O que precisa ser descoberto? 

 

As perguntas podem ser muitas, mas é preciso definir o foco para não 

desenvolver um trabalho amplo demais e ter, posteriormente, dificuldade em 

tornar as informações em ações e para não gastar tempo e recurso com 

estudos desnecessários. Daí a importância da experiência na realização 

desse trabalho. 

 

Benefícios da análise mercadológica 

 

No artigo “Análise de mercado para pequenas empresas vale a pena?” já 

exploramos o que uma análise de mercado pode contemplar. Agora, por que 

realizar uma análise de mercado? Quais são os seus benefícios? 

 

De maneira objetiva, podemos mencionar 2 principais vantagens de uma 

análise mercadológica: 

 

Aumento do conhecimento da empresa sobre o mercado em que atua 

(concorrentes, clientes e consumidores, fornecedores e parceiros, tendências 

e outros); 

Melhora do embasamento para a tomada de decisões. 

O simples fato de uma empresa conhecer melhor o seu mercado a torna mais 

competitiva. Há muitas empresas que desconhecem o seu mercado ou 

possuem uma visão limitada ou desatualizada, apesar de julgarem-na ampla 

e atual. 

E ao realizar esse estudo do mercado, não há a necessidade de incluir todos 

os stakeholders em uma única análise, apesar da relação entre eles, pois isso 
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pode tornar o trabalho mais complexo e demanda mais recursos e 

investimentos. É possível, por exemplo, pesquisar e ponderar inicialmente 

somente sobre os concorrentes, para que sua empresa os conheça melhor e 

faça os ajustes necessários para ser mais competitiva; em outro momento, 

uma análise das tendências pode ser realizada, para que sua empresa 

identifique oportunidades de negócios em meio às muitas novidades que 

estão surgindo e saia na frente em seu mercado, se destacando. 

 

E com isso, as decisões da empresa não serão mais baseadas apenas em 

opiniões ou experiências passadas – ainda que isso seja também importante 

e deve ser levado em consideração. Serão estudos, dados e informações que 

darão base para decisões mais sólidas e com maior chance de sucesso. 

 

Análise de mercado pontual ou constante? 

Outra decisão importante quando se fala de examinar o mercado é a 

frequência com que isso será feito. Uma empresa pode optar por aprofundar 

o seu conhecimento sobre o mercado de maneira pontual (trimestralmente, 

semestralmente, anualmente, ou conforme a necessidade) ou de maneira 

constante, através de um monitoramento do mercado. 

 

 

 

A escolha da melhor opção depende de diversos fatores: 

 

Mercado de atuação: há setores da economia que continuamente 

apresentam mudanças e novidades, e empresas que atuam nesses setores 

podem demandar um monitoramento contínuo do mercado, enquanto 

empresas que atuam em setores mais estáveis, podem realizar análises com 

intervalos maiores. 
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Capacidade de investimento: a complexidade, a amplitude, o escopo, a 

frequência, e diversos outros fatores podem influenciar no preço de uma 

análise de mercado, seja ela pontual ou constante. A empresa pode escolher 

conforme a sua disponibilidade de investimento nessa área. 

Perspectivas futuras: em alguns casos realizar um estudo mercadológico pode 

ser mais urgente do que em outros, devido àquilo que a empresa está 

enxergando ou buscando para o futuro. 

 

 

MÓDULO 8: CONTRATAÇÃO DA CONSULTORIA 

 

Muito se fala a respeito das consultorias e da sua importância para o negócio, 

porém, sempre fica uma dúvida para o gestor, será que vale a pena contratar 

uma consultoria empresarial? 

 

As consultoras são empresas responsáveis pela regularização de 

procedimentos falhos ou ineficientes dentro da empresa. Nesse sentido, cabe 

à consultoria identificar os principais pontos nos processos empresariais e, 

devido ao know-how que detém, apresentar as possíveis causas e soluções 

para os respectivos problemas. 

Por isso, no artigo de hoje, serão demonstrados os principais benefícios da 

contratação de uma consultoria empresarial e como ela impacta 

positivamente o negócio. Confira! 

 

O que é uma consultoria empresarial? 

As consultoras são empresas especializadas na prestação de serviço para a 

normalização dos processos empresariais da contratante, por meio de 

procedimentos externos e metodologias específicas de trabalho. 
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A consultoria empresarial, então, consiste no diagnóstico de uma situação-

problema e no levantamento das principais causas para a sua ocorrência. A 

partir dessas atividades, pode-se traçar um plano de ação adequado para a 

resolução dos distúrbios. 

Seguindo o plano de ação traçado é possível normalizar e controlar os 

procedimentos para se analisar se o plano foi eficaz e capaz de sanar as 

necessidades da empresa. 

Quando contratar uma consultoria? 

As consultorias — de maneira geral — são contratadas em dois momentos, 

quando se deseja ampliar o mercado e a produção como um todo ou 

quando há problemas perceptíveis nos processos empresariais que 

necessitam de solução. 

Dessa maneira, a identificação de alguns fatores são fundamentais para a 

definição do melhor momento para se contratar uma consultoria, como: 

Insatisfação dos clientes 

O nível de satisfação/insatisfação dos clientes é uma medida fundamental 

para se definir a qualidade dos produtos ou serviços ofertados pela empresa 

— levando em consideração as demais varáveis como tempo, preço, 

materiais. 

Desse modo, a insatisfação, muitas vezes, está relacionada a falhas nos 

processos empresariais que resultam em prejuízos, tanto financeiros quanto 

relacionados à imagem. 

Por esse motivo, quando identificado, faz-se necessária a intervenção em 

determinados setores para a regularização e, consequentemente, aumento 

da satisfação do cliente com a empresa. 

Afinal, todo o processo empresarial visa à garantia de participação no 

mercado e, principalmente, lucro advindo das operações. 
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Crescimento da demanda 

Ampliar a demanda empresarial acarreta, não somente, no aumento da 

produção, mas também no aumento de diversas outras áreas que estão 

relacionadas aos processos. 

O papel da consultoria é auxiliar a expansão das atividades dos setores 

relacionados ao crescimento da demanda, tornando o processo mais 

controlado e menos propenso a falhas e ingerências. 

Aumento dos custos 

Os custos das empresas são, constantemente, analisados pelos gestores. 

Basta ver que procedimentos dispendiosos ou que não agregam valor para o 

produto final devem ser eliminados ou minimizados. 

Portanto, a consultoria, no caso de aumento das despesas, analisa o processo 

empresarial como um todo e, por meio de técnicas específicas, define quais 

procedimentos influenciam e acarretam altos custos para a empresa. 

 

Como escolher uma empresa consultora? 

A busca pela empresa consultora deve ser pautada em alguns critérios como 

análise da equipe técnica, cases de sucesso da empresa, tempo e custo da 

realização, valores da empresa, idoneidade trabalhista e fiscal, transparência 

nas atividades e relações. 

Também a qualidade do relacionamento e a capacidade técnica da 

consultoria são fundamentais para determinar se a empresa escolhida é 

capaz de atender e sanar — com eficácia — as necessidades do cliente. 

Quais os benefícios advindos da consultoria empresarial? 

A realização das consultorias busca a resolução de problemas específicos ou 

ampliação da demanda e aumento da eficiência operacional. 

Dessa forma, alguns benefícios são percebidos devido à realização da 

consultoria, destaque-se: 

1. Foco em resultados 
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A consultoria empresarial introduz um agente externo às atividades normais 

da empresa com o intuito de analisar e pontuar os princi pais problemas ou 

pontos que merecem ser corrigidos para a regularização das tarefas. 

Desse modo, a presença do consultor, de maneira geral, não paralisa as 

ocupações habituais do setor estudado. 

Logo, a sua realização é pautada em metas e objetivos acordados, 

mantendo o foco nos resultados e no prazo estabelecido. 

 

2. Economia de tempo 

O consultor empresarial, devido à capacidade técnica e à expertise que 

detém, realiza as operações com maior eficiência, reduzindo o tempo das 

atividades de correção. 

Assim, em comparação aos procedimentos internos de resolução de 

problemas, a presença do consultor provoca economia de tempo e custo 

para a empresa, sem que haja, no momento da realização, paralisação das 

atividades ou ocupação dos funcionários com tais procedimentos. 

 

3. Vantagem competitiva 

A consultoria promove, ao finalizar as suas atividades e normalizar ou ampliar 

os processos da empresa, um aumento na eficiência operacional com 

redução de custo e tempo. 

Nessa premissa, a sua correta realização gera efeitos favoráveis para a 

empresa que adquire processos mais eficazes, o que influencia na satisfação 

dos clientes e no market share — participação da empresa no mercado — 

empresarial, garantindo vantagem competitiva no mercado e lucro para a 

organização. 
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4. Melhoria no desempenho 

A consultoria procura, de maneira geral, a correção de uma situação-

problema que está impactando negativamente a realização das atividades 

da organização. 

Nessa premissa, a partir da percepção e do plano de ação correto para o 

aprimoramento dessa situação, o resultado da consultoria promove a 

normalização ou ampliação das atividades e, consequentemente, aumento 

no desempenho operacional da empresa. 

Portanto, o resultado da consultoria promove um acréscimo na eficiência 

empresarial e, consequentemente, redução de custos operacionais e tempo 

de produção. 

 

5. Soluções Inovadoras 

 

Todas as empresas, no decorrer de suas atividades normais, estão propensas 

à ocorrência de alguma falha administrativa ou outra situação que pode vir 

a abalar o desempenho operacional. 

Porém, por muitas vezes, a simples análise interna não é suficiente para a 

resolução de tais distúrbios. Dessa forma, a presença de um analista externo 

com uma visão, procedimentos e metodologias diferentes pode ser 

indispensável para a percepção e correção do problema. 

Assim, a visão diferenciada propicia uma mudança nos paradigmas comuns 

da organização e, atrelada à experiência do consultor, promove a resolução 

com maior rapidez e menores custos. 

Diante disso, devido à presença de uma empresa especialista na 

identificação e resolução de problemas, é nítida a importância das 

consultorias para a regularização ou ampliação controlada dos processos 

empresariais. 
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Afinal, por meio da correta aplicação de técnicas para identificação e 

solução de problemas é possível, com eficácia, realizar as intervenções 

necessárias e, consequentemente, aprimorar a eficiência empresarial, 

ampliar a qualidade dos produtos ou serviços prestados, aumentar os lucros 

da empresa e participação no mercado e reduzir os custos das operações. 

Por isso, com um reduzido grau de investimento quando comparado aos 

benefícios trazidos, o papel da consultoria é primordial para as empresas que 

buscam crescer e se manter no mercado com segurança e controle, fazendo 

valer a sua presença na empresa. 

O que achou das vantagens advindas das consultorias? São boas para o 

negócio? Então compartilhe este artigo nas suas redes sociais para que todos 

os seus amigos também conheçam os benefícios da contratação de 

consultorias empresariais! 
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LINKS/REFERÊNCIAS RECOMENDADAS 

https://www.sbcoaching.com.br/consultoria-empresarial/ 

https://blog.ceem.com.br/diagnostico-empresarial-por-que-apostar-em-

consultoria/ 

https://blog.bomcontrole.com.br/vale-a-pena-contratar-uma-consultoria-

empresarial/ 

https://www.intelliplan.com.br/realizando-analise-de-mercado 

https://setting.com.br/blog/consultoria/qual-funcao-consultoria-empresarial/ 

https://redesignconsultoria.com.br/plano-de-acao-empresarial/ 
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