
DISCIPLINA ELETIVA 

JOVEM EMPREENDEDOR 2



➢ Apresentação do que é a Miniempresa.

➢ Cronograma e Regulamento da Miniempresa.

➢ Empresa e suas origens

1ª AULA

ROTEIRO DA 1ª AULA



O que é o Miniempresa?

Proporciona uma experiência prática em negócios através 
da organização e da operação de uma empresa. 

É desenvolvido em 15 semanas, onde os professores 
orientam os alunos na criação de uma miniempresa, com 

produção e comercialização de um produto inovador, 
tecnológico e sustentável.

1ª AULA



CRONOGRAMA DA MINIEMPRESA

Planejamento Produção/Vendas Conclusão

1ª a 6ª 
jornada

7ª a 14ª 
jornada

15ª  jornada

1ª AULA



REGULAMENTO DA MINIEMPRESA

Jornadas Escola Salários Ações

Doações Produto Premiações Terceirização

Auditoria Formatura

1ª AULA

Relatório Final

MANUAL ALUNOPÁGINAS 9 e 10



JORNADAS

1. Serão 15 jornadas (dias) divididas em 30 aulas. Duas aulas
por dia;

2. Após três ausências não justificadas o colaborador levará
advertência dos Recursos Humanos;

3. Só serão admitidos novos colaboradores até a 6ª jornada.

1ª AULA

MANUAL ALUNO PÁGINAS 9 e 10



ESCOLA

1. As jornadas devem ocorrer na escola;

2. Será obrigatório o pagamento de um aluguel por jornada à
direção da escola.

3. O valor do aluguel para o local de funcionamento da
miniempresa será negociado com a escola, no máximo de
R$15,00, (R$ 1,00 por jornada).

1ª AULA

MANUAL ALUNO PÁGINAS 9 e 10



SALÁRIOS

1. O salário mínimo para cada função é de:

➢ Presidente: R$ 2,50

➢ Diretores: R$ 2,00

➢ Funcionários: R$ 1,50

2. Recomenda-se que os salários sejam pagos
ao final do Programa, na Assembléia Geral.

1ª AULA

MANUAL ALUNO PÁGINAS 9 e 10



AÇÕES
1ª AULA

MANUAL  ALUNO PÁGINAS 24 e 25

1. O dinheiro inicial da miniempresa será
formado por ações;

2. Cada aluno deve ficar com duas ações,
uma ele deve comprar e a outra vender,
no mínimo;

3. Os professores e integrantes da JA Ceará
não podem ser acionistas;

4. Os valores das ações devem ser 20,00
(máximo).

5. A miniempresa pode utilizar o lucro do
minimercado.



DOAÇÕES

1. O valor correspondente aos impostos e encargos sociais
deverá ser doado para uma associação sem fins lucrativos;

2. Os alunos devem apresentar recibo de comprovação da
doação;

3. Não é permitida a doação para escolas e pessoas físicas.

1ª AULA

MANUAL PÁGINA 9



PRODUTOS

➢ De apelo erótico, sexual ou que fazem referência a
drogas ilícita ou lícita;

➢ Produtos alimentícios, perecíveis e periculosos;

➢ Serviços, aplicativos, sites etc.

1ª AULA

MANUAL ALUNO PÁGINA 10

NÃO SERÃO PERMITIDOS PRODUTOS:



O produto da miniempresa deve seguir os seguintes critérios:

INOVADOR

TECNOLÓGICO

SUSTENTÁVEL

Inovação e/ou aperfeiçoamento de um produto ou no
modo de produzir a mercadoria

É um conjunto de instrumentos, métodos e técnicas que
visam a resolução de problemas.

Construir o produto com base em matérias-primas
reaproveitáveis e que respeitem o meio ambiente

PRODUTO
1ª AULA



SUGESTÕES DE PRODUTO
1. Jogos Educativos feitos com material reciclável 

1. Jogos de tabuleiro que exercitam a mente de 

crianças e adolescentes

INDICAÇÕES DE SITES

http://www.artesanato.com/blog/brinquedos-reciclados/ 

https://pedagogiaaopedaletra.com/25-ideias-de-

brinquedos-feitos-com-material-reciclavel/

https://www.comofazeremcasa.net/23-formas-para-

fazer-brinquedos-reciclados-para-criancas/

1ª AULA



SUGESTÕES DE PRODUTO

➢ Manual do Mundo
➢ Leandro Felipe

➢ Manual do Aprendiz
➢ Canal Como se Faz?

➢ Fabio Basso
➢ Tubalatudo

1ª AULA



SUGESTÕES DE PRODUTO
Dicas de produtos inovadores, tecnológicos e sustentáveis:

1. Aspirador de pó de garrafa PET

2. Miniventilador com cabo USB

3. Ar condicionado caseiro feito com PET e cooler

4. Carregador portátil feito de papelão, caixinha de tictac, etc.

5. Projetor de Celular com caixa de sapato

6. Campo magnético de futebol

1ª AULA



TERCEIRIZAÇÃO

A miniempresa só poderá terceirizar até 30% de suas operações. 

X 100 = valor percentual
Nº de etapas terceirizadas

Nº de etapas total

Basta obedecer a seguinte fórmula:

1ª AULA



AUDITORIA

Entre a 9ª e 11ª jornada é realizada uma auditoria da Junior
Achievement Ceará na miniempresa. Serão avaliados todos os
controles e operações da diretoria observando o
cumprimento dos processos corretamente.

1ª AULA

MANUAL PÁGINA 10



RELATÓRIO FINAL

Para conclusão do projeto, os 
diretores e presidente terão que 

enviar um relatório final com base 
nos formulários disponíveis no final 

dos manuais do achiever/aluno.

A miniempresa deverá enviar este 
relatório on-line para o e-mail

disponibilizado ao final do projeto.

1ª AULA

MANUAL DO ALUNO PÁGINA 55



Empresa e suas origens

✓ Quando alguém identifica a falta de alguma coisa para o seu 
bem-estar, sente um certo desconforto. A percepção dessa 
necessidade, leva a pessoa a agir no sentido de satisfazê-la.

Necessidade Desconforto          Ação

✓ O que seria de nossas vidas sem alguém que tivesse vontade e 
capacidade de produzir bens e serviços para o atendimento de 
nossas necessidades? Quem assume esta função é a Empresa.

1ª AULA

MANUAL DO ALUNO PÁGINA 55



Empresa e suas origens

✓ Todo empreendimento precisa de dinheiro para comprar 

ou alugar máquinas, pagar salários, impostos, aluguéis etc.

✓ Capital Social: representa o dinheiro necessário para se 

iniciar as atividades de uma empresa.

1ª AULA

MANUAL DO ALUNO PÁGINA 55



Setores da Economia
✓ Primeiro Setor: instituições de interesse público, mantidas pelo

poder público (governos) e que existem para servir diretamente o
público em geral. Exemplos: órgãos governamentais, como
ministérios e secretarias.

✓ Segundo Setor: organizações de interesse privado, mantidas
pela iniciativa privada. Exemplos: indústrias, comércio e
empresas de prestação de serviços.

✓ Terceiro Setor: instituições com fins públicos, de caráter privado e
sem objetivos mercantis. Exemplos: ONGs, associações e
fundações.

1ª AULA



Produto x Serviço

✓ É um bem físico;

✓ Tangível (se pode pegar);

✓ Tamanho, cor, 
durabilidade, 
embalagem, peso.

✓ Exemplos: lápis, 
automóvel, calculadora.

1ª AULA

✓ Um benefício prestado a 
alguém;

✓ Intangível;

✓ Não podem ser estocados;

✓ São ideias, conceitos e 
processos;

✓ Varia de cliente para cliente.

✓ Exemplos: corte de cabelo, 
tratamento dentário, 
acompanhamento de idosos.

PRODUTO SERVIÇO



Programa Miniempresa 2015 - Junior Achievement

Link: https://www.youtube.com/watch?v=k9GRx31p8SE&feature=youtu.be

Vídeo Institucional - Junior Achievement

Link: https://www.youtube.com/watch?v=2BjQcF-27Cw&feature=youtu.be

Projeto estimula empreendedorismo entre jovens de escolas públicas do estado – 2020.1

Link: https://www.youtube.com/watch?v=owdy8RTQCj4&feature=youtu.be

Projeto Miniempresa JACeará - matéria programa Como Será? Rede Globo

Link: https://www.youtube.com/watch?v=d7nc681K-9o&feature=youtu.be

Video Institucional - Junior Achievement Ceará 10 anos

Link: https://www.youtube.com/watch?v=ZjQQLyDzK6I&t=113s

Programa Miniempresa JACeará - Matéria TV Diário

Link: https://www.youtube.com/watch?v=6e3GhLU9wVQ

Leo Filardi | Aprenda com quem faz

Link https://www.youtube.com/watch?v=nhCDo1gWjpY

VÍDEOS JUNIOR ACHIEVEMENT

https://www.youtube.com/watch?v=k9GRx31p8SE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2BjQcF-27Cw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=owdy8RTQCj4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=d7nc681K-9o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZjQQLyDzK6I&t=113s
https://www.youtube.com/watch?v=6e3GhLU9wVQ
https://www.youtube.com/watch?v=nhCDo1gWjpY

