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Tem um negócio e a gestão/organização da empresa 
necessita ser melhorada? Alguma das áreas da sua 
empresa não funcionam como deveriam? Gostaria de 
realizar um diagnóstico e definir um plano de 
melhorias? 

Encontre aqui a ajuda necessária. 
 

A consultoria é um recurso externo adicional a que os empresários recorrem para identificar problemas, 
necessidades e possibilidades de melhoria em sua empresa e seus processos. 

Com foco na resolução das dificuldades dos clientes, procuramos otimizar processos e maximizar resultados. 
Através de um diagnóstico assertivo, desenvolvemos soluções de gestão, com um pensamento diferente para cada 
questão. Em conjunto com a equipa do cliente, identificamos e resolvemos problemas de forma focada. 

O olhar externo, a partir de outro ponto de vista, que não esteja habituado aos vícios da rotina da empresa, traz a 
inovação necessária a qualquer modelo de negócios que deseja ter sucesso.  

Especialmente focada nos processos identificados pelo empresário, a consultoria em gestão tem como objetivo 
otimizar atividades e solucionar problemas de vários setores da empresa.  

Uma consultoria, é vista como um parceiro, um conselheiro realista e sincero que por vezes falta dentro da 
empresa.  

Como funciona uma consultoria? 

1 – Reuniões e entrevistas - Numa fase inicial, o diretor ou gerente, através de reuniões/entrevistas, apresenta o 
histórico da empresa e dos seus processos. Ambas as partes podem fazer questões, apontar preocupações e 
também oferecer informações importantes para dar início aos trabalhos. 

2 – Recolha de informação - Para um correto diagnóstico ou para identificação de pontos de melhoria, existe a 
necessidade de recolha de informação financeira, de recursos humanos, de processos, doo negócio, etc. Os dados 
recolhidos são usados para a elaboração do diagnóstico e levantamento de possíveis problemas.  

3 – Apresentação do Diagnóstico e Plano de Ação/Melhorias – Através da análise da informação recolhido e da 
realidade da empresa, é realizado um diagnóstico das áreas que merecem maior atenção e é definido um plano de 
melhorias para cada ponto identificado.  

4 – Implementação e execução 

 

Maior conhecimento de mercado 

Ainda que o gestor de uma empresa tenha conhecimento suficiente para lidar com o segmento em que atua, um 
consultor é capaz de diagnosticar para além do problema apresentado e será um complemento à sua gestão. 
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A possibilidade de um consultor trabalhar com diversas empresas, de diversas áreas e setores, permite ao consultor 
saber o correto método de diagnóstico e potenciar soluções que vão ao encontro da necessidade do cliente. 

Foco em resultados 

Melhorar processos dentro de uma empresa exige mudanças, mas elas nem sempre podem ser aplicadas pela 
equipa interna. 

Envolvidos com atividades diárias que são essenciais para a empresa, os colaboradores não são profissionais 
dedicados a focar esforços em melhorias de resultados. Nesse sentido, a ajuda externa é fundamental para que o 
gestor dedique atenção ao que realmente importa no momento. 

Método 

Muitas vezes os empresários, sentem a necessidade de mudanças, mas não sabem por onde começar. O trabalho 
de consultoria tem um método próprio e orientado para alcançar um adequado diagnóstico. 

É definido um cronograma detalhados por ação de acordo com o planeamento elaborado em conjunto com o 
empresário. São analisados quais os prazos necessários para alcançar cada objetivo. 

Maior motivação 

A movimentação constante de diferentes equipas em busca de melhorias é um incentivo extra para os 
colaboradores da empresa. 

É fundamental envolver os colaboradores da empresa, participando nas ações e acompanhando os seus 
resultados. Pretende-se que os colaboradores vão desenvolvendo uma relação de parceria com seus superiores, o 
que traz o desejo de crescer junto com a empresa. 

 

Ainda que a ajuda de consultores externos seja importante e em muitos casos fundamental, é preciso estar ciente 
que esse tipo de serviço não é a solução para resolver todos os problemas da empresa. Por isso, contar com uma 
equipa que se identifica com o seu negócio e estabelecer uma relação de confiança mútua é fundamental. 

Conhecendo o potencial de uma consultoria em gestão, o empresário já pode apostar nesse recurso para alavancar 
processos e otimizar os resultados dentro da empresa. 

Não espere que a sua empresa esteja em extremas dificuldades, para contratar uma consultoria.  

Faça um “check-up” à sua empresa. A consultoria faz parte de uma boa gestão. 

 

Se necessita de ajuda em alguma das vertentes da sua empresa, entre em contacto connosco.  

Reuniremos consigo sem compromissos. 

Somos parceiros. 


