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Introdução: Desenvolveu-se um trabalho de consultoria pelas alunas do 7º período de
Administração do Centro Universitário do Leste de Minas Gerais sustentado pela
disciplina “Laboratório de Consultoria Empresarial”. A empresa fictícia “Criativa
Consultoria” prestou auxílio a uma oficina mecânica localizada em Timóteo por um
período de três meses, tempo determinado após a coleta das informações e distribuído
entre atividades de diagnóstico, plano de ação e realização das mudanças propostas.
Este período fez-se necessário, pois foram desenvolvidas atividades primordiais que
demandaram tempo para a concretização das mudanças na estrutura organizacional e
financeira da empresa. Objetivo: O objetivo geral deste trabalho foi promover o
autodesenvolvimento da empresa contratante, diagnosticando seus problemas e
propondo soluções adequadas. Os  objetivos específicos propostos foram a criação de
um fluxograma para as atividades rotineiras da empresa, uma ferramenta para controle
de fluxo de caixa e a organização prática dos espaços. Metodologia: Realizou-se coleta
de dados na empresa através de reunião com o empresário e visitas técnicas in loco.
Foi realizado um diagnóstico cujas informações respaldaram a consultoria em suas
análises para a apresentação da proposta das mudanças necessárias à empresa.
Apresentada a proposta ao contratante definiram-se as estratégias e métodos na
condução das ações, direcionando os caminhos para realização dos objetivos
propostos. Foi realizado treinamento com os funcionários e o proprietário para a
condução das mudanças, acompanhando e revisando as atividades produtivas
propostas, verificando os resultados alcançados em cada período de realização das
atividades, e após sua completa realização. Resultados: As mudanças organizacionais
propostas resultaram em um benefício rapidamente observado tanto pelo proprietário
quanto por seus colaboradores. A organização prática do espaço físico gerou um
estudo de layout que proporcionou o melhor aproveitamento de sua área, que associada
à proposta de um fluxograma possibilitou ainda uma melhor visualização das tarefas
rotineiras da empresa de maneira a facilitar o fluxo de informações e de tarefas. A
implantação de uma ferramenta para controle de fluxo de caixa permitiu ao empresário
visualizar com precisão a vida financeira de sua empresa. Conclusão: Os resultados
apontam simples mudanças organizacionais e financeiras proporcionando novos
hábitos tanto na maneira de gerir do empresário quanto na de seus colaboradores de
executar as tarefas. A parceria desenvolvida conduziu a empresa a um rápido processo
de mudanças e incutiu o desejo de buscar por aperfeiçoamento em outras áreas.
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