
 
 
 

 

Como nascem empresas e empreendedores 
Proposta oportuniza aos estudantes do quarto ano experiência prática em economia, produção e negócios em pequenas empresas. 

 
Estudantes do quarto ano dos cursos integrados de 

Informática, Geoprocessamento, Refrigeração e Climatização, e 
Eletrotécnica participam de uma atividade pedagógica ímpar na 
disciplina de Gestão Empresarial, ministrada pelo professor 
Cleiton Ferreira. A proposta é que os grupos vivenciem a rotina 
de uma miniempresa, tendo uma experiência prática em 
economia, produção e negócios. No início, foi necessário captar 
recursos para a fundação de cada empresa e para a criação dos 
produtos, o que se deu através da venda de ações. Marcador 
magnético, luminária e mesa para notebook foram os objetos 
desenvolvidos.  

As empresas entram agora na fase final do trabalho que 
consiste em apresentar os resultados da produção de forma 
atraente ao público consumidor e vender a produção. O 
departamento de marketing das empresas planeja uma série de 
estratégias de divulgação, incluindo páginas, anúncios e 
comerciais em vídeo nas redes sociais da web, spots veiculados 
na programação da Riff, radioweb do Câmpus Rio Grande, e 
eventos de lançamento. A edição do Grifo desta semana traz 
uma prévia do que as empresas estão prestes a mostrar à 
comunidade escolar.  

Confortable, um jeito confortável 
e prático de usar o notebook 

Edmilso Vaz, diretor de marketing da empresa Confortable conta que a 
partir de quinta-feira, 14, começa a pré-venda da mesa. As informações 
sobre a venda do produto por encomenda serão divulgadas em breve na 
web. No canal da Confortable ME no Youtube é possível ver os bastidores 
da criação da mesa e dois comerciais supercriativos. Acesse: 
http://www.youtube.com/channel/UCjZI2S_cQ_pzuSwInYcXrBw?feature=
watch. 

 
IFlux, mania de luz 

A descolada luminária IFlux promete virar hit. A diretora de marketing da 
empresa, Stella Harkins, conta que o grupo organiza uma exposição no saguão 
do pavilhão central, nesta quinta-feira, 14, para apresentar o produto. A IFlux 
já tem jingle rodando na radioweb. 
 
 
 

 
Para estimular a leitura  

Diego Damas Fernandez, responsável pelo marketing da empresa Mark Marcadores Magnéticos, explica que a empresa investe 
no incentivo à leitura como estratégia. A ideia de vincular o produto ao hábito de ler agrega valor ao marcador. No planejamento da 
empresa, um evento literário está previsto. O anúncio do Mark estampa a página dois do grifo. Confere lá. 
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O professor Cleiton Pons Ferreira, que propôs a criação das empresas, 

conversou com o Grifo sobre a iniciativa que motivou o 

empreendedorismo entre estudantes do último ano de Informática, 

Geoprocessamento, Refrigeração e Climatização, e Eletrotécnica. Cleiton 

conta suas impressões sobre a realização da atividade e avalia o 

andamento do tabalho. 

 
Grifo: Como avalias a experiência até o momento?  
Cleiton Ferreira: Surpreso positivamente. Cada turma foi dividida e 
estruturada com um presidente e quatro equipes (Recursos Humanos, 
Produção, Marketing e Finanças), lideradas por seus respectivos diretores, e 
as jornadas vem transcorrendo num clima de muito respeito, 
responsabilidade e participação. Já tivemos inclusive jornadas extras de 
produção, fora do horário de aula, nas quais a grande maioria compareceu, 
confirmando o compromisso destes jovens com a miniempresa e com os 
acionistas que investiram no projeto. 
 
Grifo: Como os grupos estão se organizando para apresentar os produtos à 
comunidade escolar?  
Cleiton Ferreira: As equipes de Marketing de cada uma das empresas 
desenvolveram ações de divulgação e pré-venda através do Facebook, com 
atualizações constantes, incluindo posts, jingles e filmes. Está sendo 
organizado um evento literário para o dia 28 de junho, no qual os produtos 
serão expostos e oferecidos à comunidade. Além destas ações, os produtos 
estarão à venda a partir da segunda quinzena de junho em estandes na 
escola e na festa junina dos formandos, programada para o dia 23 de junho. 
Está sendo avaliada ainda uma feira no Cassino em julho. 
 
Grifo: Na tua opinião, de que forma esse tipo de atividade colabora para a 
formação profissional dos estudantes?  
Cleiton Ferreira: Este projeto proporciona aos jovens uma preparação para 
o mercado de trabalho, desenvolvendo habilidades, capacidades e talentos, 
despertando a comunicação e o planejamento, principais características das 
pessoas de sucesso. É uma experiência de vida e empreendedorismo. 
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CONTATO 

cleiton.ferreira@riogrande.ifrs.edu.br 
sala de permanência: 905 
telefone: 3233 8708 
 

Entrevista: Cleiton Pons Ferreira 
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