Como
Escolher a
Consultoria
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INTRODUÇÃO
A escolha da consultoria certa para executar a sua
ideia é determinante para o seu sucesso. Entretanto
fazer essa decisão pode ser uma tarefa difícil.
Existem muitas empresas de consultoria para
diversas áreas do conhecimento. Neste conteúdo,
você terá dicas práticas para tomar a melhor decisão
na hora de contratar uma consultoria.
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TENHA UM OBJETIVO CLARO

Este passo pode parecer muito simples, mas muitos
clientes chegam em reuniões com empresas de
consultoria com ideias muito abstratas, isso
prejudica a decisão de qual consultoria contratar.
Quanto mais clara e objetiva for sua ideia, mais
fluida será a comunicação e a empresa entenderá
melhor suas necessidades. Assim você poderá
avaliar com certeza a empresa e a probabilidade de
você sair satisfeito com o serviço será maior.
Para ajudar nessa tarefa, pegue papel e caneta! Faça
uma lista das ideias que você teve, os problemas que
você deseja contornar e, principalmente, defina o
objetivo do projeto. Assim você conseguirá ter uma
visão ampla e clara do que você quer.
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A EMPRESA CERTA PARA O
PROJETO CERTO

A maioria dos projetos tecnológicos
envolvem diversas áreas do
conhecimento, desde a mecânica e
eletrônica até software, por exemplo.
Apesar disso sempre há uma área que
abrange mais a sua ideia, e é nessa área
que você deve contratar uma
consultoria. Defina o ramo principal do
seu projeto e procure uma empresa
nessa área, ela irá te auxiliar nas outras
áreas que o projeto envolve de forma
mais adequada.
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NOÇÕES DE PRAZO E
INTESTIMENTO

Outra questão que faz a diferença na hora de contratar uma
consultoria é ter em mente em quanto tempo você quer o projeto e
quanto deseja investir. Isso permitirá a você negociar com a
empresa da melhor forma, identificando o que se ajusta ao seu
objetivo.
É importante ressaltar que cada projeto tem uma complexidade
particular que demanda tempo para ser analisado, pensado e
articulado. Quanto menor o prazo que você der a consultora,
maior será o custo do serviço.
Caso seu orçamento for curto, opte pela contratação de empresas
juniores. São empresas sem fins lucrativos, formadas por
profissionais juniores de grandes universidades. Estas empresas
fornecem serviços de qualidade e preço abaixo do mercado das
empresas seniors.
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SEJA FLEXÍVEL

Muitos clientes desejam o projeto exatamente como eles
imaginaram, porém isso nem sempre é possível. Padrões de
engenharia devem ser mantidos, o que pode tornar alguma ideia
impraticável. Ou em outro caso, a sua ideia pode ser otimizada e a
empresa apontará esses melhoramentos para você. Tenha em
mente que um serviço de consultoria fará o possível para atender
às suas necessidades.
Nesse sentido a flexibilidade é de grande proveito para o cliente.
Dê sua opinião e deixe claro sua opinião sobre modificações
sugeridas pelos consultores mas esteja aberto para considerar
aprimoramentos na sua ideia. A troca de ideias e opiniões é a
chave para que o serviço prestado seja o mais satisfatório possível.
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PESQUISA

Após todos esses passos percorridos, chega a hora da pesquisa.
Use sites de busca para encontrar empresas de consultoria da área
do seu projeto. Navegue pelos sites das empresas e procure saber
se ela tem o perfil que você deseja. Entre em contato, seja por
telefone ou e-mail, busque informações que certifiquem que a
empresa faz o que você almeja.
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REUNIÃO

Você está preparado! Escolha a empresa
com base nas suas necessidades e
marque a primeira reunião. Passe todas
as informações e ideais para a empresa.
O consultor fará um estudo do seu caso
e logo te fornecerá uma proposta de
projeto. Procure tirar todas as suas
dúvidas e entender como o projeto será
realizado. Se acontecer de a proposta
não lhe agradar, informe a equipe os
pontos negativos e positivos para que
eles proponham mudanças de
adequação do projeto.
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O CONTRATO

Nesse ponto você já é capaz de escolher a consultoria certa para o
seu projeto. Depois de avaliar a proposta e entender que a equipe
está alinhada com seus objetivos, você chegará na próxima
reunião pronto para fechar o contrato com segurança e
convicção.

Projetando soluções inovadoras e acessíveis em engenharia!
Acesse nosso site e confira nosso portfólio de projetos.
tecmec.org.br

