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Resumo: Este projeto (Luminarte S.A/E – uma experiência de Gestão da Produção) é parte 
do programa Miniempresa realizado pelos alunos do Instituto Federal do Rio Grande do Sul 
Campus Osório, com apoio dos professores de Administração, em parceria com a Junior 
Achievement, organização que desenvolveu a metodologia da Miniempresa. A 
Miniempresa é uma atividade voltada aos estudantes do ensino médio que tem como 
objetivo proporcionar aos participantes a experiência de trabalho em uma empresa real. Ao 
longo de quinze semanas os estudantes elaboram e colocam em funcionamento uma 
empresa que desenvolve, produz e comercializa um produto inovador. No Campus Osório 
a Miniempresa funciona todas as quartas-feiras no bloco C, a sede da Luminarte S.A/E, e o 
produto da empresa são luminárias sustentáveis. A organização contempla as áreas de 
Produção, Financeira, Recursos Humanos e Marketing. Assim, este projeto trata da parte 
de Produção da Luminarte S.A/E. Este departamento tem como objetivo produzir as 
luminárias da maneira mais ecologicamente correta possível, visando sempre uma forma 
sustentável de atingir suas metas. Além disso, a Produção precisa manter sempre 
atualizado o registro sobre as matérias-primas que entram e os produtos prontos que saem, 
realizando o controle de qualidade e elaborando os relatórios de produção. A partir do 
método "aprender-fazendo", todos os participantes da Miniempresa participam ativamente 
da área, em diferentes setores da produção como a montagem elétrica ou a montagem dos 
“ninhos”. O setor de produção ensina a todos os participantes da miniempresa lições 
valiosas do mundo corporativo atual como, por exemplo, o trabalho em equipe, a atenção, 
a qualidade, a responsabilidade etc. Porém, o maior aprendizado é a certeza de que, assim 
como a Produção é uma atividade essencial para o desenvolvimento da empresa como um 
todo e também é uma atividade e experiência fundamental para o desenvolvimento 
profissional de cada participante.  


