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Objetivo: O trabalho realizado na entidade CLIREC - Clínica de recuperação de
toxicômanos e alcoólatras, tem como principal objetivo desenvolver atividades -
palestras, oficinas, Gincana e doações com o intuito de ajudar os internos a dar
continuidade ao tratamento promovendo ações de socialização e entretenimento
Metodologia: A disciplina Desenvolvimento Empresarial I tem por objetivo apresentar
ao aluno situações reais de problemas apresentados em empresas reais, entidades
sociais, associações, cooperativas de trabalhadores e ONGs, onde os mesmos terão de
apresentar soluções para as demandas destas instituições.
A célula denominada como DF – Difato - Consultoria prestou auxilio à entidade
denominada CLIREC, fundada em 1989 a partir de uma ação conjunta de Lions,
Rotary, Maçonaria é uma instituição não governamental.
A responsabilidade social brota de consenso de que a conseqüência dos atos
empresariais afeta os interessados de outros, ou seja, as decisões empresariais têm
conseqüências sociais
 Resultados: Durante a consultoria a CLIREC foram realizadas diversas ações, tais
como, Oficina de Artesanato, Palestra sobre DST, Campanha de Doações de Livros,
Tarde Recreativa – atividades esportivas e de conscientização ambiental , as ações
realizadas com os internos teve como objetivo proporcionar uma tarde diferente aos
mesmos, além de demonstrar a importância da coleta seletiva do lixo para o bom
desenvolvimento de ações sociais e a contribuição da mesma para o meio ambiente. O
trabalho realizado na instituição gerou parcerias com os cursos de, comunicação social,
o qual criou o material de divulgação da campanha de livros, educação física através
de parcerias com estagiários e doações de material esportivo, computação, atualização
do site, arquitetura, layout da academia e oficinas, pedagogia através do projeto
GAMI. 
As expectativas de resultados frente ao uso de substâncias psicoativas constitui-se
apenas no início do processo que poderá auxiliar na prevenção do desenvolvimento e
do progresso seqüencial do uso dessas substâncias. Necessário desenvolver estratégias
que devem prever a educação quanto aos efeitos negativos ligados ao consumo das
drogas e álcool, bem como reforçar as expectativas negativas a estes associadas
 Conclusão: Todavia, observa-se na prática da consultoria que as expectativas dos
resultados alcançados em relação ao projeto influenciaram positivamente tanto para o
crescimento pessoal e profissional do grupo quanto no comportamento dos internos,
gerando para Consultoria Difato grande satisfação pelos retornos obtidos e pela
oportunidade de vivenciar novas experiências.
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