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CONSULTORIA EM SERVIÇO SOCIAL 
A iniciativa privada tem ótimos motivos para investir no aumento das disponibilidades 
financeiras aplicadas aos objetivos de minimizar os efeitos das crises de desemprego 
e outros fatores que possam afetar aquelas pessoas que estão em situação de 
vunerabilidade social, dentre os quais é possível assinalar: aumento do consumo da 
produção de produtos (indústria, produtor rural, telefonia, e outros), aumento da 
população produtiva, estabilidade dos investimentos em função do mercado de 
consumo planejado. 
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COMO FUNCIONA? 
 

Honorários por Consulta Realizada  
A  Consulta será desenvolvida dentro do período determinado pela Tabela do Conselho de Classe. 
Nesta conversa haverá o engajamento no sentido de ajudar a pessoa requerente a delimitar os 
objetivos do seu interesse. O sigilo é garantido, o que significa que não haverá possibilidade de escapar 
informações em torno dos temas debatidos ou interesses emergentes empresariais. 
 

Ideias Inovadoras e  Esboço de Projeto  
Após execução do projeto solicitado, haverá o cálculo das horas gastas na sua elaboração e referente 
à quantidade de consultas necessárias, ou reuniões de equipe. Se houver interesse do Escritório de 
Estudos e Pesquisas no acompanhamento do desenvolvimento do Projeto, também será necessário 
fazer o cálculo das horas gastas nesta atividade durante o mês. 
 

 

 

Figura 1  

Equipe Multidisciplinar  
Um projeto em Serviço Social implica na reunião de profissionais de várias áreas do conhecimento, 
porque quando se pretende iniciar algum tipo de ajuda no sentido de minimizar as dificudades 
enfrentadas pelas pessoas em situação de vulnerabilidade social, impreterivelmente a ação haverá de 
prover necessidades não exclusivas de acréscimos de numerário, pois é preciso entender as diversas 
faces da miséria. Por isso, é importante reunir profissionais da saúde, das ciências exatas, ciências 
humanas e outros.  
 

O Que Corresponde À Ajuda Qualificada? 
O profissional qualificado é aquele que recebeu uma qualificação para atuar na área correlata. A 
graduação em  Serviço Social proporciona ao docente e futuro profissional uma visão de mundo 
abrangente e crítica, o que facilita muito o entendimento do todo e sua relação com as forças sociais 
atuantes na situação de ajuda que se almeja alcançar com a construção e desenvolvimento da Ação 
Social. Existe uma certa corrente de pensamento no ambiente acadêmico que é contrária a 
especialização do Assistente Social, pois considera que a sua prática profissional já é suficiente para 
suprir necessidades de acréscimos de novos conhecimentos. O pensamento dominante e formador de 
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opiniões que embasam qualquer atividade e atitude profissional inerentes ao Escritório de Estudos e 
Pesquisas é aquele que apóia a educação continuada, sem desvalorizar a riqueza de conhecimento 
proporcionado pela prática constante desta maravilhosa profissão. O sentido de liberdade parte desse 
respeito mútuo entre as diversas visões de mundo existentes na academia e no cotidiano profissional. 
Quando falamos de ajuda qualificada é possível surgir uma expectativa ou, até mesmo o receio, de 
que isso é algo necessário apenas para grandes investidores. Não é exatamente desta maneira, que 
as coisas funcionam. Qualquer ação de ajuda deverá ser bem planejada, pois pode também ocasionar 
piora da situação. É preciso ter cautela, quando acrescentar recursos direcionados à satisfação de 
necessidades essenciais, porque quando se limita novamente estes investimentos isso gera uma 
dificuldade maior e impulsiona o aumento da adesão ao crime organizado. Porém, dentro de uma 
perspectiva solidária, é muito difícil não  contribuir com uma ajuda emergencial.Isso é ser humano e  
digno diante do semelhante. O importante é não esquecer de “abrir a torneira” que irá proporcionar os 
meios necessários a autoajuda. Não há uma fórmula pronta, ou seja, esta “torneira” poderá ser 
recursos disponibilizados aos empresários, novas obras tais como: metrô, habitação popular, 
asfaltamento de ruas, e outras iniciativas do setor público. Nesta última frase existe uma contradição 
relacionada ao objetivo dos trabalhos de consultoria disponibilizados por este Escritório, mas, a 
intenção é exatamente esta: suscitar reflexões, pois elas impulsionam a ação humana às 
transformações necessárias, que deverão ocorrer numa perspectiva de participação comunitária tão 
difícil de ser alcançada na realidade dos nossos tempos. E, exatamente por isso, torna-se necessário 
o interesse da iniciativa privada na resolução dos problemas emergenciais. Quando é pretendido o 
saneamento de dificuldades relativas à situação de miséria vivida por pessoas no entorno, pode 
observar de maneira concreta o aumento da situação de segurança local de maneira não forçada. No 
entanto, prevalece a opinião de que “se fornecer alguma ajuda” poderá alimentar novos casos de 
violência nos arredores do comércio e restaurantes. Novamente enfatizo a necessidade de estudos e 
busca por parcerias que possam incrementar ações eficientes de combate a todo tipo de miséria. No 
cenário político as pressões aumentam por melhores programas sociais, mas, a difícil conciliação de 
interesses partidários criam descontinuidade de propósitos que se quebram esfacelados pelas 
correntes ideológicas divergentes e até mesmo embaçadas pela utopia. A proposta de conciliação de 
interesses resulta na motivação empresarial no intuito de aumentar seus lucros, na mesma proporção 
que possa criar resoluções acertadas que venham a minimizar impactos danosos à economia e por 
consequência contribuir com a redução dos índices de miséria na população brasileira ou mundial.  
Em termos de inovação abaixo relacionados estão os seguintes programas sociais: 
 
 

1. VIVER E HABITAR  
Destinado aos grandes investidores da área da indústria da alimentação, eletrodomésticos, produtores 
rurais. Não é um projeto arquitetônico. Este é um projeto social, cujo principal objetivo é voltado para  
o custeio de moradia para a classe em  condições de vulnerabilidade e/ou renda insuficiente para  
a manunenção da própria força de trabalho e de seus dependentes. 
 

2. A COMUNICAÇÃO E A SITUAÇÃO DE AJUDA 
Destinado aos investidores de telefonia fixa. 
 
 

3. ENTORNO INTELIGENTE: INTERLIGANO PESSOAS PARA UMA VIDA MELHOR 
Destinado aos pequenos investidores. 


