Gestão Estratégica & Negócios

Visamos reformular, repensar, reestruturar e implantar novas diretrizes,
missão, objetivos alinhados à formulação estratégica desenhada, revisando
estratégias de negócios, objetivando a obtenção dos melhores caminhos para a
criação de valor para as partes interessadas (stakeholders), acionistas, clientes,
colaboradores e a sociedade no nivel das estratégias corporativas, unidades de
negócios e planejamento estratégico. Isso envolve um plano de ação e gestão de
mudança no que tange operações e a organização.
Prestamos serviços de assessoramento relacionados à criação, estruturação,
e desenvolvimento de novos negócios, assim como à transformação de negócios
existentes efetuando estudos de viabilidade, Planos de Negócios (Business
Plan), Integração e Gestão Interna
Inicialmente é realizado um Diagnóstico Estratégico, onde são
realizados os levantamentos das situações atuais da empresa, buscando assim
avaliar a existência e a adequação das estratégias vigentes dentro da instituição,
bem como se estão oferecendo os resultados esperados. Dentro
do Diagnóstico Estratégico, são levantadas informações como a
competitividade da empresa, o portifólio de produtos, ações de mudanças,
vulnerabilidade às ameaças existentes, quantidade de recursos estratégicos
disponíveis
e
projetos
futuros.
Em seguida é realizada uma verificação sobre a Prontidão Estratégica,
ou seja, o envolvimento e disponibilidade da direção da empresa em relação ao
futuro, as ações tomadas pela alta administração para solucionarem eventuais
"janelas" estratégicas, a atenção às mudanças que podem afetar de forma
positiva ou negativa, obstáculos institucionais, estatuários, culturais, a
existência de perfeita comunicação interna, a existência de sistema de
reconhecimento de equipe, que venham de encontro com a Missão, Visão e
Valores
da
empresa,
etc.
Posteriormente inicia-se o processo de seleção das prioridades em função
da gravidade dos problemas encontrados dentro da organização e assim é
estabelecida uma seqüência lógica para a implementação das ações, com foco
nos mais importantes em primeiro plano. Tal ação é conhecida
comoDirecionamento Estratégico, ou seja, é o momento que se define o
direcionamento que a instituição precisa seguir para sobreviver ou se sobressair
em determinado cenário.
Enfim, para uma empresa atuar com uma Gestão Estratégica precisa
apurar todos seus processos e sua real situação e desenvolver ações corretivas
constantes, focando seus objetivos e metas e desenvolvendo suas estratégias de
forma a manter sua sobrevivência, crescimento e diferenciação competitiva.
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=> FF Consult ®, muito mais que negócios !
Gerimos e geramos de maneira transparente e eficaz os recursos financeiros,
concretizando e expandindo a auto-sustentabilidade das atividades
Troféu Top Of Business/Ed. Nacional, Categoria Prestação dos Serviços, Segmento Consultoria 2011 & 2012!
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