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Introdução: A partir da disciplina Laboratório de Consultoria, do curso de
Administração do Unileste, os autores realizaram o processo de desenvolvimento
prático da atividade constituindo uma empresa fictícia para verificar a situação
financeira do Salão de Beleza Elaine Cristina. Num mercado altamente competitivo, as
empresas têm dificuldades em se manterem por inúmeros motivos, diante dessa
realidade, pode-se observar que a empresa atendida necessitava de uma consultoria na
área financeira. No mercado competitivo em que as empresas estão inseridas, cada vez
mais há necessidade de buscar estratégias eficientes e consequentemente obrigar seus
gestores a assumirem a eficácia de seus trabalhos. Objetivo: As ações realizadas
objetivaram analisar o controle financeiro existente na empresa e propor melhorias.
Foram objetivos específicos: conhecer as ferramentas utilizadas pela empresa;
demonstrar a importância do controle financeiro e avaliar os recursos obtidos pela
empresa com tais controles; propor melhorias na gestão.  Metodologia: A metodologia
utilizada foi baseada em análise documental, visita técnica, entrevista em café
empresarial, leituras técnicas relativas ao tema identificado no diagnóstico empresarial.
 Resultados: Foram diagnosticadas inúmeras necessidades, porém, foi necessário
priorizar ações, em virtude do tempo hábil de execução. Diante dessas circunstâncias,
optou-se por focar as ações de consultoria na área de finanças e especificamente na
implantação de fluxo de caixa e cobrança. Percebeu-se que a empresa em questão
possui déficit no caixa por motivo da falta de controle financeiro e também devido à
cultura informal da empresa analisada. E foram encontradas, também, algumas
dificuldades em relação à “reeducação financeira” da proprietária para o novo sistema
a ser implantando. Diante disso, os autores e consultores, empenharam-se em
promover orientações em relação ao fluxo de caixa para a empresa, focando na sua
estabilidade financeira. 
 Conclusão: Conclui-se que a empresa ao reestruturar a gestão financeira, estabeleceu
uma cultura operacional através de metas e objetivos, almejando o bem estar
financeiro, com melhores controles e resultados, oferecendo maior rentabilidade além
da satisfação dos clientes.
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