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Introdução: A necessidade de se prestar serviços de qualidade e solucionar problemas
de natureza gestora, propiciou o surgimento de profissionais conhecidos como
consultores. Um consultor é definido como o profissional que por seu conhecimento
ou experiência, é procurado pelas organizações para fornecer consulta técnica ou
parecer relativo à sua especialidade.
Por meio da consultoria, percebe-se que o consultor poderá estabelecer duas
abordagens diferentes para o momento em que a organização vivencia, podendo ser
interna ou externa. Visto que a maioria das organizações foca claramente na abertura
de mercado e conquista de novos clientes, o consultor interno vem se tornando-se
diferencial. Objetivo: O presente trabalho objetiva diagnosticar, através da consultoria
interna, problemas na gestão do negócio e propor alternativas capazes de fomentar sua
atuação no mercado. A ação oriunda de técnicas de consultoria proporciona a interação
entre consultor e empresa; ambos voltados para a consecução de objetivos
organizacionais e melhoria de processos. Metodologia: Como metodologia, num
primeiro momento, definiu-se que a observação possibilitaria melhor compreensão do
cotidiano organizacional. Posteriormente adotaram-se as seguintes etapas:
levantamento das necessidades, identificação dos problemas, proposição de soluções e
análise de viabilidade sobre a implantação do projeto. Indiretamente, por meio de
diálogos informais com diretores e funcionários, obteve-se uma visão holística da
organização.
Na busca por oportunidades de negócios, o papel do consultor tornou-se fator
determinante para o sucesso ou fracasso de novos empreendimentos. Coube ao
consultor a função de apoiar, planejar, recomendar e orientar sobre diversos assuntos
no que tange a sobrevivência frente à concorrência demasiadamente forte.
 Resultados: Pautados na observação e diálogos informais, os extensionistas puderam
identificar a real função e importância do consultor dentro das organizações. As
mudanças ocorridas na gestão da organização notadamente culminaram na
determinação do perfil mais indicado dentre as técnicas de consultoria que
permitiram figurar um novo caminho a ser trilhado pela organização. O profissional de
consultoria manuseou ferramentas da informática, como softwares, gráficos, planilhas
e similares para a coleta de dados e construção de relatórios. 
A análise dos dados colhidos propiciou ao consultor indicar soluções e orientar a
organização quanto a que caminho seguir para alcançar seus objetivos e quais decisões
tomar frente a um problema. Pode-se apartar que o papel do consultor nas
organizações não se refere a de um gerente ou diretor, mas conota-se a de um agente
de mudanças.
Para embasar a experiência vivenciada pelos alunos, podemos admitir os seguintes
aspectos: compreensão da realidade, relacionamentos interpessoais, fomento do
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conhecimento e habilidades.
 Conclusão: Diante da crescente competitividade, a consultoria empresarial
notadamente tornou-se um elo entre a organização e o mercado. A busca por
melhorias, redução de custos, aliadas à qualidade permitiram a inserção do profissional
de consultoria nas organizações com visão crítica capaz de auxiliá-las e adoção de
técnicas para o crescimento organizacional.
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