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Introdução: Entre as atividades desenvolvidas no curso de administração do
UnilesteMG, os alunos prestam consultoria na área de responsabilidade social com
foco em ações que envolvam objetivos do milênio, como por exemplo: o combate a
doenças, a redução da propagação das mesmas e a sustentabilidade ambiental.
Objetivo: O objetivo principal da atividade proposta foi a conscientização, aumentando
o senso crítico, visão e informação sobre o combate a dengue e outras doenças que
podem ser desenvolvidas na água parada, mas de uma maneira inovadora e dinâmica.
Metodologia: Foi prestada consultoria uma empresa privada que trabalha no ramo de
sucata há 16 anos, mais precisamente em cima de aço carbono e papelão, recolhendo e
preparando para reutilizar objetos que por muitos é classificado como “lixo”. A
empresa retira sujeiras e entulhos pelas ruas, reduzindo a possibilidade de doenças e
causando grande impacto ambiental favorável pelo reaproveitamento da matéria prima.
Com intuito de expandir e flexibilizar seu negócio, a empresa investiu para adquirir
licença ambiental, além de contar com 6 veículos pesados (caminhões), 3 máquinas
pesadas (tratores, carregadeiras, etc), 5 equipamentos industriais (prensa, guilhotina,
ponte rolante, etc). Resultados: A empresa de sucatas, recebe materiais com água,
possui difícil controle dos mesmos, visto que estes são pequenos e em grande
quantidade, o grau de incidência da dengue é alto, motivo  que levou os
alunos-consultores a escolher este desafio. Para conscientização de que a dengue é
responsabilidade de todos, foi realizada palestra às empresas e aplicada pesquisa para
obter feedback em relação ao tema dengue e à postura e conhecimento dos mesmos.
Foi deferido pela mostra que 100% dos participantes aprenderam algo de novo com a
apresentação, o que apontou que o governo ainda não disponibiliza informações
completas sobre o assunto. Percebeu-se ainda que apenas 14,3% dos participantes têm
uma atuação plena em relação ao combate à dengue, a maioria ainda adota uma
postura mediana. Isso demonstra que ainda têm-se muito o que aprender e melhorar em
relação à dengue. 
O terceiro setor não consegue caminhar sozinho, precisa de pessoas ou organizações
formais e informais,independente de seus objetivos e metas.  De acordo com o
Instituto Ethos, as universidades juntamente com a iniciativa privada vêm buscando
preencher com o rigor da reflexão acadêmica as práticas do terceiro setor que vêm
amadurecendo de forma crescente no meio empresarial.
 Conclusão: Para consolidação da meta dos Objetivos do Milênio é fundamental que o
terceiro setor cresça e expanda sua causa e mentalidade pela sociedade, para isso
devemos superar a burocracia governamental e implantar a mentalidade de trabalho
sem fins lucrativos pelo Brasil/Mundo, promovendo a solidariedade e o bem estar
social.
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