Meio Ambiente
MiniGarden: semeando consciência ecológica
Laura Moreira de Medeiros, Julia de Oliveira e Catia Gemelli*
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul - Campus Osório

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 através da conversão de cada participante em um miniempresário. A
Miniempresa de 2015 chama-se MiniGarden S.A/E e oferece uma maneira inovadora de cultivar
a qualidade de vida de forma prática e inovadora, a partir da casca de arroz, um insumo natural
descartado em grande quantidade por agricultores da região e que é produzido em grande
escala. Tendo em vista esta necessidade, foi criado o MiniGarden, um novo suporte ecológico
que tem como objetivo substituir o saco plástico para mudas. Foram desenvolvidas técnicas e
táticas de linha de produção, montando fluxogramas para que fosse causado o menor impacto
ambiental possível, produzindo os MiniGardens com a qualidade necessária e visando a
importância da responsabilidade ecológica, para que haja a mínima reprovação e descarte de
matéria-prima, além da preocupação com a separação e reciclagem do lixo produzido pela
empresa. Inovando não apenas em seu produto, mas também na 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 para a
miniempresa. Além de exercer o trabalho no âmbito interno, a miniempresa levou seu produto
até futuros clientes, participando de feiras e exposições, aproximando-a da comunidade em que
estão inseridos e explorando estas relações sociais, mostrando para as pessoas o impacto que o
plástico causa e as vantagens que determinar para si mesmo um estilo de vida sustentável traz.
Todos os objetivos foram alcançados: foram comercializados 493 MiniGardens, assim obtendo
uma rentabilidade de 212%, devolvendo aos acionistas R$ 23,45 pelos R$ 7,50 investidos e
recolhendo R$ 1.538,25 em impostos - valor que foi revertido e doado à APAE de Osório, para a
montagem de uma sala de convivência dedicada aos alunos idosos da instituição. Além dos
feedbacks positivos de seus clientes, a empresa foi destaque na formatura do projeto, onde
recebeu certificados e prêmios. A MiniGarden S.A/E recebeu dois prêmios: por ser a
miniempresa com maior rentabilidade e por ter desenvolvido as melhores ações de marketing
entre as nove representantes da região metropolitana. O projeto segue durante o ano inteiro, não
apenas na duração da empresa; a divulgação da miniempresa e seu produto continua em
escolas da região do Litoral Norte com palestras para alunos de Seminário Integrado e oficinas
com o intuito de não apenas comercializar esta ideia mas de perpetuar sua produção,
ensinando-a e expandindo nas pessoas a consciência sobre assuntos ecológicos, propagando o
conhecimento sobre o conceito de sustentabilidade e a importância de sua prática que através
de pequenos atos como este pode-se formar um grande impacto no futuro da comunidade
atendida.
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