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Introdução: A Empresa “Compreender Consultoria e Assessoria” foi constituída no
âmbito da disciplina Laboratório de Responsabilidade Social, do curso de
Administração do Centro Universitário de Minas Gerais (UNILESTE) para
atendimento à instituição de 3ºsetor da região do Vale do Aço – MG.A escolha da
instituição recaiu sobre a Corporação Musical Santa Cecília localizada na cidade de
Timóteo - MG, que atua com o objetivo do ensino de música por meio de instrumentos
musicais. Realiza apresentações na cidade em eventos públicos e congraçamentos
locais. Atende jovens e adultos para a iniciação musical. Objetivo: Os objetivos gerais
da empresa de consultoria fictícia foram implementar estratégias, com base em
diagnóstico efetuado e transformar as respostas encontradas em informações para
desenvolvimento de projetos e ações que estimulem o crescimento humano,
profissional, social e econômico do terceiro setor.  Metodologia: A metodologia
utilizada pela empresa de consultoria é classificada como pesquisa exploratória de
campo para conhecimento da estrutura organizacional da entidade. Quanto aos
procedimentos, foram adotados a pesquisa documental, haja visto que toda a
documentação jurídica e econômica da instituição foi revista. Também foram
verificados os registros contábeis e financeiros. Dos levantamentos efetuados as
informações foram agrupadas em dois grupos apresentando os pontos positivos
(fortes)e negativos (fracos) da Corporação Musical Santa Cecilia. Tratou-se de um
levantamento de forma qualitativa para elaboração de diagnóstico institucional.
Resultados: Os discentes da empresa de consultoria aplicaram conhecimentos
adquiridos nas disciplinas em situações reais de trabalho, desenvolvendo atividades de
forma a identificar e solucionar demandas na área de Gestão Social. Após a visita
técnica e contato com os gestores da Corporação Musical Santa Cecilia foi realizado o
estudo documental para levantamento do diagnóstico institucional. Foi elaborado um
cronograma contendo um plano de ação com as estratégias para uma nova forma de
gestão. O cronograma envolveu quatro macros ações: (1) elaboração de Ficha Técnica
de Eventos para ser utilizada na realização de eventos na sede da entidade; (2) Manual
de Eventos que será utilizado como base para a realização de eventos futuros. Assim é
possível que os eventos sejam realizados de maneira eficaz; (3) uma Carta de
Patrocínio para que a entidade possa captar recursos e parceiros para reformar a sede e
conseguir meio de transporte para a banda participar dos eventos solicitados; (4) um
Relatório de Regularidade Societária e Fiscal com objetivo de informar a situação
mensal que envolve a parte jurídica, financeira e contábil.Por fim,elaboração conjunta
de um planejamento e execução da participação da banda da Corporação Santa Cecília
para Encontro de Bandas no evento Empreender social. Conclusão: A empresa
“Compreender Consultoria e Assessoria” desenvolveu atividades para uma instituição
do terceiro setor de forma que atendesse o bom andamento da instituição.O resultado
foi a sugestão de uma metodologia sistematizada de gestão para que os eventos
musicais realizados pela entidade sejam rentáveis. 
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