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Introdução: A C&E (Confiança e Eficácia) é uma organização de consultoria ligada ao
Laboratório de Consultoria do UNILESTE, parte integrante do projeto de extensão em
consultoria empresarial do Curso de Administração. Surgiu com o intuito de prestar
serviços de qualidade para organizações do setor comercial do Vale do Aço. Sua
missão é promover a otimização dos procedimentos e a consequente melhora de
desempenho das empresas-clientes. A visão que orienta a sua atuação é tornar-se a
empresa mais eficaz na prestação do serviço de consultoria na região e os valores nos
quais fundamenta-se são autenticidade, respeito, ética, compromisso e
profissionalismo. Objetivo: O objetivo deste trabalho foi vivenciar a implementação
dos processos de consultoria da C&E na organização da Ventura Material de
Construção de modo a promover o marketing da empresa, o desenvolvimento das
partes envolvidas bem como o aprendizado dos integrantes. Metodologia: Para se
conseguir atingir os objetivos propostos, várias atividades foram realizadas.
Primeiramente, os consultores da C&E reuniram-se com os proprietários da empresa
em um Café Empresarial. Em seguida, foi feita uma visita técnica à Ventura para
apreciação in loco. Feito o diagnóstico e o prognóstico, foi criado um plano de
marketing para a Ventura com o auxílio da ferramenta Clickmarketing disponibilizada
pelo site do SEBRAE e efetuada a concepção de uma página na internet para promover
a divulgação virtual do negócio da organização-cliente. Resultados: O
desenvolvimento do processo de prestação de consultoria realizada pela C&E junto à
Ventura trouxe resultados significativos. Com base nas observações analíticas
efetuadas pelos consultores, constatou-se que a organização-cliente apresenta
deficiências, sobretudo no que se refere ao marketing. Aqui este conceito é entendido
como a função empresarial responsável por gerir de forma estratégica o composto
(produto, preço, praça e promoção) de modo a desenvolver uma vantagem competitiva,
essencial para o êxito e competitividade da organização. Tendo em vista essa
avaliação, foi evidenciado que as ações da C&E para sanar o problema da gestão de
marketing da organização foram acertadas. A elaboração do plano de marketing foi
providencial para direcioná-la a esse objetivo. A criação da página virtual da
organização foi uma ação efetiva que se harmoniza com essa nova visão da direção em
relação ao marketing, além de ser um espaço de promoção dos produtos e serviços da
organização, aproximando-a do seu público-alvo e ampliando seu campo de atuação.
Conclusão: Mediante o que foi posto, conclui-se que a promoção do desenvolvimento
da Ventura, objetivo deste trabalho prestado pela C&E, foi alcançado de forma
satisfatória. Para o corpo discente, o conceito de consultoria foi desmistificado através
dos conhecimentos a respeito dos processos e atividades envolvidas.
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