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Objetivo: O objetivo do Laboratório Desenvolvimento Empresarial I é despertar nos
alunos do curso de Administração do Unileste-MG o interesse e maior conhecimentos
sobre as organizações do terceiro setor, que são sem fins lucrativos; realizar um
trabalho de consultoria junto as mesmas para auxiliar em seu funcionamento. 
Metodologia: A célula EMPREENDER SOCIAL MAXXI CONSULTORIA prestou
consultoria ao Instituto Presbiteriano do Vale do Aço IPREVAL, e foram identificados
as seguintes necessidades:
- profissionais especializados (educador físico, psicóloga, assistente social, enfermeira)
para auxiliar as crianças.
- Mobília (mesa, cadeira e outros).
- Reforma da fachada da Creche.
- Placa identificando a Instituição.
- Criação de um website para divulgação e mostra da entidade.
 Resultados: Através dos problemas identificados os consultores priorizaram as
seguintes ações emergenciais:
- Os consultores firmaram parceria com Psicóloga e Educador Físico, para atuar na
Instituição dando suporte para as crianças que estão inseridas no projeto.
- Os integrantes prestaram apoio ao evento Brechopping realizado pela Igreja
Presbiteriana com o intuito de arrecadar fundos para a Instituição, divulgando o evento
no site do Centro Universitário do Leste de Minas Gerais UnilesteMG.
- Criação de uma placa de identificação e divulgação do Instituto.
- Foi desenvolvido um blog para divulgar a instituição, acompanhar os acontecimentos
e angariar doações e voluntários.
 Conclusão: O trabalho desenvolvido pela célula Maxxi Consultoria gerou resultados
positivos para as duas partes envolvidas, os alunos e o Instituto IPREVAL. O contato
com uma organização do terceiro setor acrescentou valores para o grupo e serviu de
exemplo para conhecer o mundo real das entidades sem fins lucrativos.

Palavras-chave: Valores. Crescimento. Ética. 
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