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Resumo:  
A Miniempresa proporciona a estudantes do 2º ano do EMI do IFRS e estudantes de 2º ano 

do EM da escola Albatroz uma experiência prática em economia e negócios, na organização 

e operação de uma empresa. No qual são explicados conceitos e fundamentos de economia, 

mercado e atividade empresarial através da conversão de cada participante em um 

miniempresário. A Miniempresa de 2015 chama-se MiniGarden S.A/E e oferece uma nova 

maneira de cultivar a qualidade de vida de forma prática e inovadora a partir do barro e da 

casca de arroz, um insumo natural muito descartado por agricultores da região e que é 

produzido em grande escala. Tendo em vista a grande sobra da casca do arroz, criamos o 

MiniGarden, um suporte ecológico, propondo um conceito de sustentabilidade, com o 

objetivo de substituir o saco plástico de mudas de temperos, chás e flores de jardim. Foram 

desenvolvidas técnicas de produção que causassem o menor impacto possível e 

garantissem a qualidade necessária, visando acima de tudo a importância da 

responsabilidade ecológica, para que a reprovação dos vasos fosse minimizada e a perda 

de matéria-prima fosse mínima. Além disso, a empresa preocupou-se também com a 

separação e a reciclagem do lixo que produziu. Inovando não apenas em nosso produto, 

mas em nossa forma de administrar e gerir a empresa, a MiniGarden S.A/E priorizou seus 

colaboradores, realizando periodicamente dinâmicas de motivação e incluindo todos os seus 

participantes nas decisões importantes da gestão, proporcionando engajamento e 

autodesenvolvimento dos miniempresários. Dessa forma, lhes foi permitindo que 

ampliassem seus conhecimentos no ramo empresarial. Além de exercerem o trabalho 

interno, levaram a empresa até os futuros clientes, participando de feiras e exposições, 

aproximando-a da comunidade local, explorando as relações sociais, mostrando as pessoas 

o impacto nocivo que o plástico causa e as vantagens de que determinar para si um estilo 

de vida sustentável é ser guiado para uma melhor qualidade de vida com mais saúde e 

prosperidade.  


