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Introdução: Este projeto de extensão em consultoria é parte integrante do laboratório
de consultoria e desenvolvimento empresarial do curso de administração do Unileste.
Os alunos tiveram a oportunidade de desempenhar o papel de consultores em técnicas
administrativas, como análise financeira, contábil, planejamento, análise de problemas
e ainda elaborar, desenvolver e aplicar um plano de soluções em consultoria, através
da criação da empresa fictícia G4 Consultoria Empresarial. E ainda foi possível obter
uma significativa compreensão, devido ao fato de que durante seu desenvolvimento e
implantação os alunos puderam conhecer a realidade das micro e pequenas empresas
da região do Vale do Aço. Objetivo: Inicialmente, o objetivo proposto permitiu
oferecer aos universitários uma análise sob a ótica da administração empreendedora,
enfatizando a consultoria na gestão operacional e financeira da organização, cujo
objetivo concretiza na prestação de consultoria a uma empresa local de venda de
roupas e acessórios de moda masculina, feminina e infantil. Metodologia: Para a
realização deste estudo, foram utilizadas duas formas de pesquisa: a bibliográfica e a
descritiva. Na bibliográfica, foram estudados os conceitos relacionados ao tema do
trabalho; e na descritiva, foi realizado o diagnóstico da empresa. Primeiro foi realizada
uma entrevista com a proprietária da loja, na qual foram coletados os dados referentes
à empresa, com o auxílio de questionários aplicados junto à visita. Para complementar
a obtenção dos dados, a equipe realizou a observação participante como ferramenta de
auxílio. Resultados: Após a análise e validação dos dados levantados, elaborou-se um
documento de controle operacional, apresentado à proprietária da loja, que na ocasião
recebeu um treinamento sobre suaa importância e a maneira correta de seu
preenchimento. A empresa apresentou boa organização dos produtos vendidos, um
layout eficiente para a operacionalização, boa localização, além de um movimento
satisfatório de clientes. No entanto, identificou-se que as maiores dificuldades da
empresa eram os poucos registros operacionais disponíveis, dessa forma
impossibilitava-se identificar as principais perdas e ganhos da empresa. As partes
envolvidas no processo da consultoria definiram pela criação de um documento
denominado gestão integrada de controle operacional, para procurar solucionar a
referida ineficiência. Foram realizadas visitas de acompanhamento da evolução
operacional da empresa, após a implantação do novo sistema de gestão. Na
oportunidade, vários conceitos ligados à gestão empreendedora foram repassados à
proprietária da empresa, de forma a complementar os objetivos do trabalho realizado
pelo grupo. Promover mudança organizacional numa empresa de cultura familiar, não
é tão simples como idealizado. Mesmo com o apoio técnico oferecido à empresária e
opções de possíveis melhorias para obtenção do projeto proposto, a mesma optou por
não realizar todos os controles sugeridos, alegando falta de tempo. Conclusão: A
consultoria forneceu suporte à empresa-cliente, entretanto o objetivo do trabalho foi
parcialmente alcançado, pois a empresária não se adaptou ao que foi proposto; em
contrapartida, a G4 Consultoria Empresarial agregou conhecimentos significativos
para o processo de consultora.
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