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A dificuldade de sobreviver 
em meio à crise fez as em-
presas aumentarem a busca 
por consultoria empresarial. 
Segundo um levantamento 
feito pela empresa AXS Con-
sultoria Empresarial, o cres-
cimento em 2 anos foi de 
45% na procura.

Junior Zago, sócio-dire-
tor da Roma Clicheria, em 
Valinhos, optou pela aju-
da externa para superar os 
momentos de crise na eco-
nomia. “Na correria do dia 
a dia você acaba deixando 
passar muita coisa. Você não 
consegue ter um controle, 
uma visão de forma comple-
ta. Com alguém de fora con-
trolando tudo isso, fica mais 
fácil saber o setor em que 
podemos economiza, cortar 

custo”, explica.
Segundo Walber Almei-

da Xavier de Sousa, diretor 
da AXS Consultoria Empre-
sarial, o maior problema é 
que grande parte das em-
presas praticamente não 
possui nenhum tipo de pla-
nejamento. “A empresa vai 
rodando naturalmente, sem 
gestão, sem definição de in-
dicadores. E não existe ges-
tão sem acompanhamento. 
Se não houver informação, 

o problema vai surgir adian-
te”, comenta.

Sousa explica que, mui-
tas vezes, a empresa cami-
nha no escuro e, logo após o 
primeiro demonstrativo, já 
apresenta uma mudança de 
atitude que vai refletir po-
sitivamente mais a frente. 
“Em uma empresa que rea-
lizamos o trabalho, foi pos-
sível perceber que havia um 
gasto exagerado e desneces-
sário. Foi possível economi-
zar R$ 80 mil”, explica.

Normalmente, segundo 
o consultor, a procura por 
ajuda ocorre por três moti-
vos principais: o primeiro é 
por quem quer ter uma ges-
tão mais confiável; o segun-
do, para controlar os gastos, 
quando há a percepção que 

não se consegue isso sozi-
nho; e a terceira são empre-
sas com quadro praticamen-
te irreversíveis.

Prazo
O tempo para o diagnósti-
co e a recuperação de uma 
empresa varia de cada ca-
so. De acordo com o Sousa, 
normalmente o diagnós-
tico é realizado entre 60 e 
180 dias. Porém, segundo 
ele, cria-se uma relação de 
confiança grande das par-
tes, o que, normalmente, 
estende o vínculo por um 
prazo muito maior., “As 
empresas acabam ficando 
com o consultor porque 
percebem o quanto aju-
da, aí o trabalho perdura”, 
completa.   METRO CAMPINAS
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Crise alavanca busca de 
empresas por consultoria

60
a 180 dias é o tempo de 
diagnóstico realizado para uma 
empresa por parte do consultor


