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Introdução: A disciplina de Laboratório de Consultoria Empresarial tem por objetivo
propiciar aos alunos vivenciar as oportunidades geradas pelo prestação de serviços de
consultoria empresarial. A empresa contratante dos serviços da Clarear Consultoria
recebeu o nome de Empresa Beta e atua há 3 (três) anos como distribuidora exclusiva
de cosméticos e nutracêuticos para Ipatinga e região. Objetivo: Desenvolver um plano
para melhorar a gestão do relacionamento com o cliente. Identificar as necessidades da
empresa no que diz respeito ao relacionamento com o cliente; descrever ações a fim de
melhorar o relacionamento entre cliente e fornecedor; definir os clientes ativos e criar
formulário para clientes inativos. Metodologia: Para esclarecer e direcionar o trabalho
da empresa Beta foi feito um passo a passo com as ações e práticas de venda,
pré-venda e pós-venda, que foram repassados para a proprietária através de uma
apresentação em slides. Para identificar as deficiências no que diz respeito à relação
com os dirigentes, elaborou-se um questionário que seria aplicado aos 300 dirigentes
ativos da empresa. Resultados: O objetivo do trabalho foi alcançado parcialmente, uma
vez que foram identificadas as necessidades da empresa no que diz respeito ao
relacionamento com o cliente e descritas ações a fim de melhorar o relacionamento
entre cliente e fornecedor (venda, pré-venda e pós-venda), além de definir os clientes
ativos e criar formulário para conhecer o motivo pelo qual os clientes inativos se
desligaram da empresa. Não foi possível apresentar o resultado dos questionários
tabulados, devido ao fato da empresa não ter retornado com os questionários
respondidos Conclusão: Tendo em vista os objetivos apresentados, foi desenvolvido
pela Clarear Consultoria, um trabalho voltado para os dirigentes da empresa Beta. 
Foram criadas ações para que a direção da empresa trabalhe junto aos dirigentes
técnicas de pré-venda, venda e pós-venda, a fim de impulsionar as vendas
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