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Introdução: Este resumo científico apresenta os resultados obtidos através do processo
de consultoria empresarial, realizado no 1° semestre de 2013, pelos alunos do
laboratório de consultoria, disciplina do curso de Administração do Unileste. Foi
criada uma empresa de consultoria fictícia cujo nome é Project Consultoria, que tinha
como objetivo colocar em prática as atividades aprendidas durante o curso. Dentre as
varias opções de micro e pequenas empresas existentes na região do Vale do Aço as
consultoras da Project selecionaram uma empresa, cuja atividade principal é a venda
de roupas, acessórios e brinquedos infantis. Objetivo: Analisaram-se os pontos fracos
da empresa, com objetivo de traçar estratégias de apropriar o sistema de gerenciamento
financeiro, aprimorar o controle de gestão, desenvolver treinamentos específicos e um
programa de marketing para a mesma, afim de que esses desenvolvam um melhor
atendimento aos seus clientes e melhorem seus processos organizacionais.
Metodologia: As gestoras da Project Consultoria utilizaram como ferramentas de
apoio, durante a consultoria à empresa, instrumentos como visitas, entrevistas e
observações para coleta de dados necessários. Os dados coletados foram tabulados,
analisados e transformados em informações uteis á elaboração do diagnostico
empresarial e naconstrução de uma analise SWOT. Após as análises e diagnósticos
foram elaborados a proposta e planejamento de consultoria junto ao cronograma de
atividades a serem estudadas, pesquisadas e desenvolvidas pelas consultoras, que
foram aplicadas na empresa onde foi executado o processo de consultoria. Resultados:
A partir da análise da área financeira, marketing e organizacional da empresa, foram
traçados ações a serem executadas para otimizar a rotina. Foi desenvolvido um
trabalho de gestão financeira, com foco no controle de fluxo de caixa, controle de
movimentação bancária, balancetes mensais, demonstração de resultados e controle e
cobrança de clientes; foi analisado o layout da organização, e feito um estudo da
viabilidade de adaptações do espaço, para obter melhor aproveitamento e oferecer um
espaço confortável aos seus clientes.
A administração financeira é uma ferramenta utilizada para controlar de forma eficaz o
planejamento, análise de investimentos e, meios viáveis para a obtenção de recursos. O
fluxo de caixa é uma ferramenta que auxiliar o administrador com precisão sobre qual
a situação financeira da empresa e auxiliar nas tomadas de decisões. Os estoques da
empresa também influenciam nas tomadas de decisão, que por um lado  representa
custos operacionais e de capital empatado, e por outro lado níveis baixos de estoque
podem originar perdas de economias e custos elevados devido à falta de produto. O
Planejamento financeiro é um processo de desenvolvimento e implantação de um
plano personalizado para evitar ou resolver problemas financeiros com objetivo de
alcançar metas previamente. Conclusão: O administrador deve estar atento às questões
sobre economia, tecnologia, mudança do ambiente interno e principalmente do
ambiente externo e o concorrente, para que possa se tornar competitiva e se manter no
mercado. Para os acadêmicos oportunizou-se o aprendizado teórico-prático através da
experiência mercadológica.
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