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Introdução: Este trabalho foi desenvolvido pelos alunos do 6° período do curso de
Administração de Empresas do Unileste, referente à disciplina Responsabilidade
Social, onde atuam como uma consultoria para propor e realizar melhorias em uma
entidade social. A instituição escolhida foi o Educandário Família de Nazaré, abrigo
localizado em Ipatinga que atende crianças de 0 a 12 anos em situação de risco e
vulnerabilidade social, encaminhadas pelo Conselho Tutelar e pelo juiz da Vara da
Infância e da Juventude. Objetivo: Este trabalho tem como objetivo apresentar as ações
de consultoria e práticas sócio-responsáveis realizadas na instituição pelo grupo e a
partir disto desenvolver o espírito de solidariedade nas pessoas. Metodologia: Para fins
de conhecimento e diagnóstico das principais dificuldades enfrentadas pela instituição,
foi realizado um café empresarial e uma primeira entrevista com um responsável pela
entidade, no laboratório de Responsabilidade Social do Unileste. Após este encontro, o
grupo realizou uma visita técnica ao local, para conhecimento da estrutura,
colaboradores e crianças. De acordo com o que foi levantado, foram realizadas
pesquisas como base teórica às ações que foram desenvolvidas durante o semestre.
Resultados: O foco do trabalho foi direcionado para as áreas de marketing e
capacitação de pessoal. Para aumentar a visibilidade da instituição e consequentemente
o número de doações e voluntários, foi utilizado exclusivamente o marketing digital,
pelo seu grande alcance e menor custo. Como rede social, foi explorado o poder do
facebook, com a criação de uma página, que é um recurso voltado para o lado
empresarial e instuticional. Nele estão disponíveis dados e fotos da instituição, além de
campanhas e divulgação dos eventos. Foram utilizadas pessoas da mídia local para
divulgação da instituição através de seus trabalhos, incentivando o voluntariado e as
doações, ampliando a visibilidade da entidade, com algumas divulgações também no
Youtube. Com o apoio do aluno Rodrigo Valadares, do curso de Sistema de
Informação e da empresa Host-Up foi criado um site (efan.org.br), personalizado
conforme necessidades e preferências dos gestores do EFAN, com diversos recursos,
inclusive a opção de doações online. No que diz respeito à capacitação dos
colaboradores, duas psicólogas da região, Karina Moreira e Joyce Campos, se
dispuseram a ministrar um treinamento com foco nas unidades de acolhimento.
Também foram realizadas campanhas de arrecadação de leite em pontos estratégicos
do Vale do Aço. Conclusão: Através das ações realizadas pela consultoria, foi possível
movimentar um grande número de pessoas para abraçar a causa, proporcionando uma
melhoria contínua nos aspectos que apresentavam dificuldades inicialmente.
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