
—> SERVIÇO

AS CONSULTORIAS QUE COBRAM POUCO E OFERECEM SOLUÇÕES
PARA TODOS OS PROBLEMAS DA SUA EMPRESA

Por Elisa Corrêa

N
o orçamento apertado das
pequenas empresas, os gastos
com consultoria costumam ficar
de fora. Mas nem por isso as dúvidas
e problemas que fazem parte do dia a dia
dos empresários deixam de existir. Segundo o
consultor Alessandra Nunes, da Personal Advisors,

os pequenos empreendedores sentem necessidade de buscar ajuda quando
o negócio começa a crescer mais do que o esperado. "Muitas empresas
familiares nos procuram porque, apesar de terem crescido, a estrutura
parou no tempo." Para Sérgio Costa, gerente geral de negócios da Agência
Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), na
hora de exportar as empresas também dependem de auxílio para adequar os
produtos às normas internacionais e aumentar as chances de sucesso lá fora.
"Às vezes é preciso ajustar o design dos produtos para caírem no gosto do
mercado externo. Outro problema são os nomes, que podem ser bonitos e ter
significado no Brasil, mas não fazer nenhum sentido e até ser ofensivos na
Eslovênia, por exemplo." A Apex acaba de lançar um serviço de capacitação
e consultoria gratuito para empresas com potencial exportador. E nós
preparamos uma lista de consultorias que, mesmo cobrando pouco, podem
mostrar soluções para os problemas de marketing, gestão, finanças, recursos
humanos, produção e exportação da sua empresa.



GESTÃO AMBIENTAL

ESTRATÉGIA
DURANTE 15 DIAS, OS CONSULTORES do Sebrae visi-
taram a oficina e apresentaram um relatório com as
irregularidades ambientais e de saúde e segurança de
trabalho. Hoje, todos os resíduos da Auto Palace são
vendidos ou destinados para reciclagem. Vaz reduziu
em 40% o consumo de energia ao usar telhas trans-
parentes e aumentou a produtividade da equipe ao
adotar uma pausa de 15 minutos, de manhã e à tarde.
Segundo a coordenadora do Programa de Gestão
Ambiental do Sebrae-SP, Dòrli Martins, "a consultoria
mostra aos pequenos empresários que não é preciso
gastar muito para adotar práticas sustentáveis, às
vezes basta uma simples mudança". Dòrli afirma que o
preço normal
da consultoria é de
R$ 4.125, mas o Se-
brae subsidia 80%.
"O preço de mercado
é três vezes maior que
o nosso. Um trabalho
como esse sairia entre
R$ 10 mil e R$ 15 mil."

DESAFIO
EDUARDO VAZ É PROPRIETÁRIO da Auto Palace,
uma oficina que fica na zona oeste de São Paulo e aten-
de 250 veículos por mês. Em 2007, percebeu que todo o
lixo — tinta, estopa, vidro, papel — era jogado fora sem
qualquer separação. "Fiquei assustado com o volume de
resíduos e me dei conta de que a empresa precisava de
gestão ambiental."



DESAFIO
A FABRICANTE DE MÓVEIS Conforflex exportava para
os Estados Unidos e para os países da América Central
desde 1998. Com a chegada da crise, deixou de vender.
Gilmar Nietski, um dos sócios da empresa de Estrela, interior
gaúcho, procurou ajuda. "Acho que a principal vantagem de
contratar um consultor é ter alguém de fora olhando para
a empresa. Alguém que me faz rever a forma como estou

tocando o negócio".

ESTRATÉGIA
A CONFORFLEX SE INSCREVEU no Projeto Extensão

Industrial Exportadora (PEIEX), um serviço de capa-
citação e consultoria criado pela Agência Brasileira
de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-
Brasil). A consultoria começou em fevereiro e ainda está
em andamento. Depois de mapearem a forma como a
Conforflex acessava o mercado externo, os consultores
apresentaram algumas ações, ainda em fase de implan-
tação: a contratação de um profissional especializado
em comércio exterior e a produção sob medida, de

acordo com as exigên-
cias do comprador. O
coordenador regional do
projeto, Marcos Turatti,
afirma que a empresa,

com a ajuda da Apex,
vai participar de feiras
e e rodadas de negócios
internacionais.



ONDE ENCONTRAR
Saiba como contratar as consultorias mostradas na matéria

FINANÇAS

A Personal Advisors é especializada em
consultoria de finanças corporativas para
micro e pequenas empresas em fase de
expansão. Para baixar os custos, costuma
usar o Skype para fazer reuniões. A hora
de trabalho sai por R$ 150, mas quando é
fechado um pacote com muitas horas de
serviço, o preço cai para R$ 100.
CONTATOS: www.personaladvisors.com.br
(21) 2527-2296

RECURSOS HUMANOS

A RH Jr. é formada por 21 alunos do curso de
psicologia da UFMG e dois professores que
fazem a supervisão dos trabalhos. Atende
apenas micro e pequenas empresas. O forte da
RH Jr. são os serviços de recrutamento e seleção,
diagnóstico organizacional e treinamento de
funcionários. O valor da consultoria corresponde
a 40% do preço de mercado.
CONTATOS: www.fafich.ufmg.br/~rhjr/
(31) 3409-6316

PROCESSO PRODUTIVO

Além de processo produtivo, o Senai-MG
presta consultoria em saúde e segurança
do trabalho, meio ambiente e gestão
empresarial. Os consultores são instrutores
do próprio Senai ou profissionais contratados
e, muitas vezes, as consultorias são
subsidiadas pelo Sebrae — sem o subsídio
custam, em média, R$ 1.800. Em cada
estado do Brasil, o Senai oferece assessoria
e consultoria em diferentes áreas.
CONTATOS: www.senaimg.com.br
(31) 3482-5641

GESTÃO AMBIENTAL

O Programa Gestão Ambiental do Sebrae-SP
foi lançado em setembro de 2007 e
é voltado para pequenas empresas de
diversos setores. O objetivo é mostrar
para o empresário que é possível ter
ganho ambiental com ganho empresarial.
Durante 15 dias, os consultores fazem um
diagnóstico e sugerem soluções para deixar
o processo produtivo mais sustentável.
O preço da consultoria é fixo, R$ 825.
CONTATOS: www.sebraesp.com.br
0800-570-0800

MARKETING
Na ESPM Jr. trabalham 54 estudantes

dos cursos de administração, comunicação

social, design e relações internacionais da

ESPM. Os principais serviços prestados pela

empresa são: planejamento de comunicação

com ênfase em marketing, criação de

business plan, reestruturação administrativa

e financeira, estudos de mercado e projetos

de endomarketing e geomarketing. O tempo

médio de duração das consultorias é de dez

semanas e o preço, R$ 10 mil.

CONTATOS: www.espmjr.org.br

(11) 5085-4565

EXPORTAÇÃO

A Apex lançou o PEIEX no início de 2009

com o objetivo de promover a cultura

exportadora nas micro e pequenas empresas.

A primeira etapa do projeto está restrita

aos estados de Minas Gerais, Bahia, Ceará,

Sergipe, Pernambuco, Rio Grande do Sul,

Paraná, Goiás e Alagoas, além do Distrito

Federal. Até o fim do ano, mais de 5.400

empresas devem participar do projeto.

CONTATOS: www.apexbrasil.com.br

(61) 3426-0202
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