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Introdução: O objetivo da disciplina Laboratório de Consultoria Empresarial é prestar
a consultoria, propriamente dita, de forma gratuita aos empresários dos diversos
segmentos da região do Vale do Aço, proporcionando aos alunos uma visão prática dos
conhecimentos adquiridos em sala de aula, ao longo do curso. A empresa em que foi
realizado o processo de consultoria se chama LOJA ABC, sua atividade é comercial,
com venda de cosméticos e produtos similares, e prestação de serviços em maquiagem
e moda em geral. Esta empresa também atua com vendas online. A estrutura do
trabalho está disposta em objetivos, metodologia, resultados e conclusão. Objetivo:
Relatar as atividades de consultoria prestadas a uma micro empresa do Vale do Aço,
por meio da elaboração de um treinamento para capacitação das funcionárias, em
controles financeiros. Os objetivos específicos foram: preparar o treinamento; realizar
o treinamento; analisar o fluxo de caixa da empresa e propor melhorias. Metodologia:
Para realizar a coleta de dados, foi utilizada uma entrevista semi-estruturada com o
gestor da empresa para fazer o levantamento das informações necessárias e iniciar o
processo de consultoria. Foi realizada uma visita ao estabelecimento, com o objetivo
de conhecer a empresa, seu layout, suas práticas de venda, as funcionárias e coletar
dados para elaboração do treinamento. Após elaborado, o treinamento foi agendado
conforme disponibilidade do cliente. O treinamento foi aplicado para o proprietário da
empresa, juntamente com as funcionárias, ministrado pelos alunos e acompanhado pela
professora orientadora.  Resultados: Após visita técnica à empresa, foi identificada
uma precariedade nos controles de saída de mercadoria. Em contra partida,
percebeu-se que as atendentes têm conhecimento acerca dos produtos que são
comercializados no LOJA ABC. Sendo assim, foi planejado um treinamento de
capacitação em controles financeiros, enfatizando as vulnerabilidades e possíveis
soluções de correção das mesmas. Embora no início da consultoria, o empresário
achasse que a vulnerabilidade era o atendimento, após a visita técnica percebeu-se a
necessidade de treinamento na área financeira, uma vez que as atendentes têm
excelente conhecimento técnico no que fazem, e são preparadas quando se tratam de
assuntos de abordagem ao cliente. Conclusão: A consultoria teve resultado positivo.
Como sugestão, reitera-se que o gerenciamento do fluxo de caixa na empresa é muito
importante, pois permite uma visão geral e detalhada das movimentações da empresa,
auxiliando na tomada de decisões envolvendo investimentos. Sendo assim,
recomenda-se usar ferramentas de gestão envolvendo fluxo de caixa.
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