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Introdução: A empresa S3 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 Casib (Centro de Assistência Social e
Incentivo ao Bem). O Casib é uma instituição sem fins lucrativos que visa a inserção
de crianças e adolescentes que estão em vulnerabilidade e risco social. Atua em varias
áreas, desde atividades recreativas, ao acolhimento provisório de crianças em defesa
protetiva.  Objetivo: A empresa criada tem por principal atividade promover o
desenvolvimento sustentável e social à instituições de terceiro setor. Para a instituição
Casib, o foco foi a divulgação da entidade, voltado principalmente para o folder e o
site da mesma. Metodologia:  Como metodologia, foram realizadas entrevistas com o
gestor e coordenadores da instituição, através de café empresarial, reuniões, visitas a
sede e algumas pesquisas a livros e internet para complementação de informações.
Resultados: A  carência da instituição permeava todos os projetos que o Casib
realizava. Para não  focar em apenas um foi realizada uma proposta que consistiu em
obter mais recursos financeiros, recursos humanos à de recursos materiais. A empresa
contava com ferramentas de divulgação que não atendiam à necessidade de tornar
acessíveis a sociedade a imagem e as demandas da entidade. Estavam desatualizadas e
sem foco. Como alternativa foi criado um novo folder e realizadas atualizações no site,
obtendo uma maior visibilidade da instituição perante a sociedade. O marketing  é
importante para toda e qualquer empresa , seja ela privada, publica ou de terceiro setor,
pois este auxilia no processo de aproximação da instituição com seu publico alvo. Para
as empresas de terceiro setor, esta ferramenta é essencial, pois este tipo de
empreendimento em sua essência traz a arrecadação de  donativos sejam eles em
espécie ou bens materiais para fomentar a instituição. O Marketing visual
principalmente repassa ao publico a mensagem exata do que a empresa busca, se
tornando uma ferramenta  poderosa no plano de Marketing de qualquer organização.
Conclusão: Para a empresa, contribuir com uma instituição de terceiro setor foi de
grande importância, pois as atividades desenvolvidas contribuíram para o crescimento
profissional dos sócios que estão começando a carreira empresarial voltada para a
consultoria ao terceiro setor  e também social, pois, aguça o sentimento de
solidariedade.
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