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Introdução: A partir da disciplina Laboratório de Consultoria, do curso de
administração do Unileste, os autores realizaram o processo de desenvolvimento
prático da atividade constituindo uma empresa fictícia para verificar a demanda de
empresa  do ramo de ateliê de costura. Num mercado altamente competitivo as
empresas têm dificuldades em se manterem por inúmeros motivos, um deles é
estabelecer uma política de crédito que gere resultados. Diante dessa realidade,
pode-se observar que a empresa atendida necessitava de uma consultoria que ajudasse
na área de crédito e cobrança, promovendo a renegociação das dividas com os
inadimplentes e inserção de uma nova cultura. Objetivo: Prestar serviços de
Consultoria e Auditoria no ateliê de costura com o objetivo de trabalhar o
gerenciamento dos processos, maximizando os lucros, criando ferramentas de controle
das atividades empresariais e desenvolvendo habilidades competitivas para a empresa.
Metodologia: A metodologia utilizada foi baseada em entrevistas com os proprietários
para conhecimento da empresa e de suas necessidades. Outro meio utilizado foi a visita
técnica, para conhecer melhor a realidade da empresa, também análise documental por
meio de relatórios financeiros. Para nortear o plano de trabalho foi desenvolvida ao
longo do processo pesquisa bibliográfica. Resultados: Inicialmente foram
diagnosticadas outras necessidades além da política de crédito e cobrança, porém não
foram exploradas por motivo de duplicidade em contratação de consultoria na mesma
área e também por resistência e dificuldades em relação à cooperação dos proprietários
em dar informações e aceitar sugestões. Mesmo diante dessas circunstâncias optamos
por focar nossa consultoria na parte de finanças e especificamente na implantação de
uma política de crédito e cobrança mais adequada à necessidade da empresa.
Percebeu-se que a empresa em questão possui déficit no caixa por motivo de
inadimplência dos clientes, e também devido à cultura informal da empresa analisada.
E foram encontradas algumas dificuldades em relação à “reeducação financeira” dos
clientes e dos proprietários para o novo sistema a ser implantando, devido à relutância
a mudanças por parte dos mesmos. Diante disso, os autores e consultores,
encontram-se empenhados e esperam promover um desenvolvimento empresarial
satisfatório em relação ao crédito, tanto para os clientes,quanto para empresa, focando
na segurança e credibilidade. Somente com atitudes e posturas empresariais maduras
em relação à concessão de crédito a empresa poderá sair da condição de déficit que se
encontra, o controle financeiro é coisa séria e pode ser fundamental para a
sobrevivência do ateliê. Conclusão: Conclui-se que a cultura da empresa interfere na
concessão de crédito prejudicando o capital de giro e lucro da mesma. Implantar uma
cultura para aperfeiçoar e melhorar o setor de crédito, auferindo melhores resultados e
controles, oferecendo maior rentabilidade além das vendas à vista pode ser a salvação
desta empresa.
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