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Introdução: A empresa Social Consultoria, composta por alunos da matéria de
Laboratório de Responsabilidade Social, do curso de Administração do Unileste-MG,
prestou serviços na área de consultoria à instituição Obra Unida Lar dos Idosos
Antônio Frederico Ozanam, uma instituição sem fins lucrativos que visa cuidar de
idosos acima de 60 anos carentes e sem família. Foram apoiados pela Sociedade São
Vicente de Paulo. 

 Objetivo: Identificar estratégias para promoção do desenvolvimento sustentável e
social da instituição, prestando consultoria financeira e realizando evento beneficente,
para angariar recursos.  Metodologia: Como metodologia, foram realizadas entrevistas
com o gestor e coordenadores da instituição, através de café empresarial, reuniões,
visitas técnica a sede e algumas pesquisas bibliográficas acerca da temática
“Consultoria ao 3º Setor” para um levantamento de diagnóstico e prognóstico da
instituição. 
Foi organizado evento beneficente contando com diversos parceiros.

 Resultados: A entidade Obra Unida Lar dos Idosos Antônio Frederico Ozanam é uma
gestão composta por Vicentinos que trabalham voluntariamente para a entidade. A
instituição conta com a ajuda da Sociedade São Vicente de Paulo e de algumas
empresas para doações de alimentos e materiais para procedimentos, e não tem ajuda
financeira das famílias dos internos, a única ajuda por parte dos idosos são os
pagamentos de Benefícios INSS.A carência de recursos financeiros é alta, pois a
despesa com remédios, manutenção de aparelho fisioterápico e pagamentos de
funcionários em grande parte é contratado. 
Para contribuir com a demanda por recursos financeiros, foi realizado um evento
beneficente, a Noite dos Caldos, os alunos buscaram apoio através do network, para o
evento , contando com músico regional Marcio Santtos.A Sociedade São Vicente de
Paulo reuniu todos os conselhos para apoiarem o evento, ficando responsáveis pelas
barracas dos caldos e os alunos com a estrutura e show do evento, onde todo recurso
levantado foi repassado à entidade.Como consultoria em gestão, os discentes
instalaram uma planilha financeira na entidade, para controle e análise das despesas,
além da atualização da redes sociais e do site para melhor divulgação da entidade.
Conclusão: A Social Consultoria mesmo sendo uma empresa fictícia, trabalhou em
tempo real com responsabilidade social em favor de uma entidade filantrópica. O
projeto muito contribuiu para o crescimento profissional dos sócios, que estão em
busca de uma carreira empresarial de sucesso e puderam ver a importância de uma
ação.
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