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Resumo: 

O Programa Miniempresa foi criado pela ONG Junior Achievement maior e mais 

antiga organização de educação e práticas de negócios do Brasil objetivando 

proporcionar aos estudantes do Ensino Médio a experiência prática em negócios 

desenvolvendo o espírito empreendedor. No IFRS - Câmpus Osório o programa é 

desenvolvido como um projeto de extensão coordenado por um grupo de 

professores da área de Administração. Além de proporcionar a experiência prática 

de gestão o projeto objetiva trabalhar os conteúdos das disciplinas técnicas através 

do método Aprender-Fazendo. Neste ano de 2014 participaram do projeto 26 alunos 

dos 2ºs anos do Ensino Médio Integrado em Técnico em Administração 

selecionados através de uma redação. As atividades foram realizadas durante 15 

encontros de 3h e 30min no turno da manhã. Utilizando a técnica de Brainstorming 

os participantes elencaram quatro ideias de produtos que passaram por uma 

triagem e posteriormente por uma pesquisa de mercado. O produto escolhido para a 

produção foi uma bolsa sustentável produzida através da reutilização de camisetas. 

A Miniempresa foi oficialmente constituída por quatro setores: marketing finanças 

recursos humanos e produção. Cada setor contou com um diretor e uma equipe de 

apoio responsáveis pela divisão e execução das tarefas sempre orientados pelo 

presidente. Baseando-se na ideia do produto a Miniempresa foi nomeada como 

Ecoshirt S.A/E (Sociedade Anônima Estudantil). As cem ações disponibilizadas para 

o mercado foram vendidas pelo valor de R$ 5 totalizando um capital social de R$ 

500. A organização produziu 232 unidades de bolsas arrecadando um total de R$ 

2.400. Tendo como meta inicial devolver aos acionistas uma rentabilidade de 100% 

a Ecoshirt superou suas metas proporcionando  um retorno de 152 6%. O valor 

arrecadado em impostos (R$ 875 51) foi doado para duas instituições beneficentes 

da cidade de Osório: O Lar dos Velhinhos e a ONG Catavento. Conclui-se portanto 

que o projeto alcançou os seus objetivos não apenas no que se relaciona as metas 

mas principalmente quanto ao crescimento e aprendizado dos alunos envolvidos.  


