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Introdução: Consultoria empresarial é o serviço de apoio aos gestores ou proprietários
de empresas, para auxiliar nas tomadas de decisões estratégicas, com grande impacto
sobre os resultados atuais e futuros da organização. A consultoria propõe elaborar um
diagnóstico das áreas funcionais da empresa em questão, identificar seus pontos fortes
e fracos, identificar suas ameaças e oportunidades, propor soluções e mudanças
especificas para as áreas julgadas mais necessitadas após a análise. Por meio do
Laboratório de Consultoria do curso de Administração do Unileste, desenvolveu-se
ações da fictícia Inovar consultoria para empresa do ramo varejista na cidade de
Timóteo  - MG. Objetivo: O objetivo foi efetuar um trabalho de qualidade auxiliar a
empresa efetivamente na solução de seus problemas, haja vista ser essa a sua missão
ao prestar uma consultoria. Fazer com que a administração da empresa seja mais ágil,
eficiente e competitiva, buscando sua melhoria e consequente sucesso e lucratividade. 
Metodologia: A Metodologia é a explicação minuciosa, detalhada, rigorosa e exata de
toda ação desenvolvida no método do trabalho de pesquisa. É a explicação do tipo de
pesquisa, dos instrumentos utilizados, tempo previstos, da equipe de pesquisadores e
da divisão do trabalho. Os conceitos dão vida às metodologias, experimentos práticos
se mostraram eficazes em determinadas situações acadêmicas. Durante o processo foi
utilizada a metodologia exploratória e qualitativa, através da  técnica de entrevista,
observação e análise documental. Após a coleta, análise dos dados e visita in-loco
foram elaborados diagnósticos a respeito de melhorias e mudanças necessárias para o
crescimento  Resultados: Consultoria é um processo interativo de um agente de
mudanças externas à empresa, que assume a responsabilidade de auxiliar as pessoas
nas tomadas de decisões, não tendo, entretanto, o controle direto da situação.
Analisando esta consultoria, foi observado que era necessária uma reorganização de
alguns produtos nas prateleiras, ação já realizada com sucesso; foi sugerida a
contratação de dois novos funcionários, que ainda não foi realizada e segundo o
proprietário já está tomando providências. O empresário gostaria de aumentar a
quantidade de algumas prateleiras para investir em artigos de presente. Os consultores
sentiram necessidade de uma organização no controle do fluxo de caixa da
organização. Novos computadores foram adquiridos para a gestão financeira eficaz das
mudanças previstas. Foi desenvolvida uma planilha com orçamento global
identificando valores reais para o proprietário verificar a existência de recursos
financeiros para obter êxito, adquirindo um novo programa de fluxo de caixa e
realizando um balanço, recadastrando todos os produtos do supermercado, garantindo
o controle necessário. O layout na parte externa está em andamento, a pintura do
estabelecimento já foi realizada. O investimento em marketing prevê a inserção em
rádios, divulgando as promoções. Conclusão: Após todas as análises e atividades
exercidas para melhoria da empresa, pode-se concluir que o projeto de consultoria não
é simples tarefa, tratando-se da complexidade em administrar um empreendimento
reconhecendo e identificando as mudanças necessárias, ou não, avaliando o que
precisa ser realmente valorizado, levando à inovação de gestão.
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