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Introdução: O projeto de extensão Consultoria ao 3º setor consiste em realizar ações de
assessoria e consultoria a associações em parceria com o Instituto Cenibra. Essas
atividades são efetuadas por discentes e bolsistas de forma transdisciplinar,
abrangendo os cursos de Administração, Arquitetura, Ciências Contábeis, Engenharia
Mecânica e Psicologia. As atividades são desenvolvidas no Laboratório de
Desenvolvimento Empresarial - LDE e é fruto da parceria entre a Extensão
Universitária da Unileste-MG com o Instituto Cenibra, atendendo às entidades sociais
das comunidades de Cocais das Estrelas – Projeto Indaiá e Periquito/Baixio –
Comunidade em ação, alinhando o conhecimento teórico com a prática mercadológica.
Objetivo: Diagnosticar, planejar, especificar e implantar metodologias visando à
capacitação administrativa dos integrantes para a gestão dos empreendimentos e
promoção da geração de renda, além do empoderamento dos atores envolvidos.
Metodologia: Em ambas as comunidades há a necessidade de trabalhar a modelagem
de negócios Canvas, método prático de expor a proposta de valor e toda a logística a
ser trabalhada. Com a exposição da idéia vem a aplicação das funções administrativas:
planejar, organizar, dirigir e controlar a organização. O planejamento é feito em três
níveis: estratégico, tático e operacional, desenvolvendo em cada comunidade oficinas e
encontros ensinando-as sobre missão, cargo, função, organograma, layout, pesquisa de
mercado, orçamentos e tudo que é necessário para uma boa gestão. Bem como
elaboração de diagnóstico, relatórios técnicos e propostas de otimização em gestão.
Resultados: Até o momento foi aplicado o Canvas e este teve a proposta de valor
definida nas duas associações, criando um foco e objetivo para dar seguimento nas
atividades. Criou-se um organograma para representar simultaneamente os diferentes
elementos do grupo e suas ligações, de acordo com a hierarquia existente em uma
organização. Trabalhou-se a importância da missão e visão e foi feita a criação, a partir
de dinâmicas com a colaboração dos envolvidos na comunidade, deste modo
legitimando a proposta, que será passada por escrito e contextualizada, deixando clara
a incumbência da associação a ser executada. O estudo de funções e cargos foi
introduzido e em próximos encontros serão trabalhados detalhadamente de forma a
conseguir analisar as capacidades já existentes de cada uma dela, assim ponderando as
atividades que lhes falta. Em Baixio a cozinha comunitária possui sede e
equipamentos, será proposto layout, definição de produtos e pesquisa de mercado,
além de treinamento em controles administrativos e precificação. Em Cocais das
Estrelas e Antônio Dias, será aplicada a dinâmica para entendimento da importância da
missão e visão.
As ações são planejadas de forma interdisciplinar, promovendo a construção coletiva
dos conhecimentos para atender às demandas identificadas nas comunidades.
Conclusão: Diante do exposto pode se dizer que a Administração tem conhecimentos
técnicos importantes e indispensáveis para desenvolver a geração de renda de
entidades sociais, identificando necessidades e estimulando a produção associada a
partir de planejamento estratégico das ações.
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