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Introdução: Consultoria empresarial é uma proposta de agente interno ou externo para
auxiliar o gestor nas tomadas de decisões, buscando melhorias no processo da
empresa, não tendo, entretanto, o controle direto da situação. Objetivo: Assessorar
microempresários que se encontram na informalidade, visando a concretização de seus
objetivos, solidificando a existência da empresa. Para tal, é necessário conhecer e
analisar a realidade da empresa; buscar ferramentas para auxiliar na gestão do negócio;
propor a implantação de tais ferramentas. Metodologia: Esta pesquisa classifica-se
como exploratória, quanto ao tipo de abordagem, é do tipo quantitativa, uma vez que
foi feita uma pesquisa de mercado na cidade para comparar os preços praticados pelo
setor, além do levantamento do histórico de serviços prestados no primeiro bimestre do
ano de 2012. Como instrumento de coleta de dados, utilizou-se a entrevista e o
questionário aplicados. A técnica de pesquisa foi a análise documental e a observação
participante realizada através de visita técnica à empresa.  Resultados: Tendo os
objetivos traçados e a análise das atividades executadas como um ponto de partida, foi
exposta a necessidade de separar a conta bancária empresarial da pessoal e um controle
de fluxo de caixa, a fim de organizar as finanças da empresa orientando a empresária
sobre a maneira de registro de entradas e saídas.
A partir da pesquisa de mercado e levantamento de custos dos produtos utilizados e
serviços prestados, foi elaborada uma planilha de preços de venda a serem praticados.
Durante a entrevista, a empresária demonstrou interesse em reformar e ampliar o
negócio. A consultoria buscou orientar sobre a necessidade do planejamento financeiro
indicando a linha de crédito que melhor se adeque a realidade do Empreendedor
Individual.
O projeto de consultoria permitiu identificar o perfil do microempreendedor. Devido às
limitações encontradas, não se obteve êxito pela resistência da empresária em dar
continuidade aos processos propostos. Como forma de contribuir para o sucesso dos
negócios, recomenda-se maior envolvimento na área financeira por parte da
empresária. Conclusão: A consultoria contribui para a disseminação do conhecimento,
melhorando os processos e tornando-os mais eficientes, evitando perdas de tempo e
recursos. Todo empreendedor precisa ter conhecimento da área financeira e o consultor
ter domínio da área na qual prestará consultoria. A consultoria funcionará se o gestor
estiver disposto a mudar.
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