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Realização:

REGULAMENTO DO TORNEIO DE MINIEMPRESAS DE RONDÔNIA 2013

Instituído pela Junior Achievement Rondônia, o TORNEIO DE MINIEMPRESAS DE RONDÔNIA DE
2013 é voltado à alunos regularmente matriculados no 2º ano do Ensino Médio de escolas
públicas e privadas, situadas no Estado de Rondônia. Trata-se de uma competição estadual
entre equipes, com o objetivo de estimular aos alunos participantes uma experiência prática
em negócios através da organização e operação de uma empresa e, ao mesmo tempo,
promover a inovação, o empreendedorismo e a sustentabilidade.

1. Perfil das equipes
a. Somente poderão inscrever-se no TORNEIO DE MINIEMPRESAS DE RONDÔNIA DE
2013, alunos regularmente matriculados no 2º ano do Ensino Médio de escolas
públicas e privadas, situadas no Estado de Rondônia.
b. Os membros da equipe deverão possuir, até 31 de dezembro de 2013, no mínimo 15 e
no máximo 21 anos de idade.
c. Respeitando o princípio da livre iniciativa, as equipes de miniempresa poderão ter as
seguintes configurações:
1. Organizada somente com alunos do 2º ano do Ensino Médio de uma única
escola; pública ou privada;
2. Organizada com alunos do 2º ano do Ensino Médio de até três escolas públicas
ou privadas (sendo 40% da escola que sediará a miniempresa e 30% das demais
escolas);
3. Organizada com alunos do 2º ano do Ensino Médio vinculados a agências de
integração de estágio;
4. Organizada com alunos do 2º ano do Ensino Médio vinculados à fundações que
tenham como escopo a inserção de jovens no mercado de trabalho e sua
retirada de situações de risco, conforme dispõe o Estatuto da Criança e do
Adolescente.
d. As equipes terão no mínimo 20 (vinte) e no máximo 30 (trinta) alunos.

2. Perfil dos Advisers
Cada equipe inscrita demandará 04 (quatro) Advisers das áreas de marketing, finanças,
produção e recursos humanos.
Os Advisers são profissionais voluntários que atuam como consultores dos alunos do 2º ano do
Ensino Médio inscritos no TORNEIO DE MINIEMPRESAS DE RONDÔNIA 2013. Eles têm a função
de orientar o trabalho da equipe para que estes consigam administrar a miniempresa
estudantil.

a) Poderão ser Advisers das equipes inscritas no TORNEIO DE MINIEMPRESAS DE
RONDÔNIA 2013:


Empresários;



Profissionais, diretores e gerentes de empresas ligados às áreas de Marketing,
Vendas, Finanças, Recursos Humanos e Produção;



Consultores de empresa;



Professores universitários;



Universitários das áreas de Bacharelado ou Tecnólogo das áreas de
Administração, Ciências Contábeis, Publicidade e Propaganda, Jornalismo,
Direito e Economia.

b) Os Advisers atuam gratuitamente como consultores das equipes das quais participam
e devem ter comprometimento com o desenvolvimento da miniempresa.
c) É proibida a atuação dos membros do Conselho e Diretoria Executiva da Junior
Achievement Rondônia como advisers no Torneio de MINIEMPRESAS DE RONDÔNIA
2013.

3. Período de inscrições das equipes:
a. O período de inscrições de equipes no TORNEIO MINIEMPRESAS DE RONDÔNIA 2013 é
de 19 a 30 de agosto de 2013.
b. A JUNIOR ACHIEVEMENT RONDÔNIA, na primeira edição do TORNEIO MINIEMPRESAS
DE RONDÔNIA 2013 aceitará a inscrição de somente 10 (dez) miniempresas.


Serão consideradas as 10 primeiras inscritas, capazes de atender
corretamente os critérios documentais exigidos para a inscrição.

c. Para a inscrição da equipe é necessário o envio, dos seguintes documentos para a
JUNIOR ACHIEVEMENT RONDÔNIA:
1. Declaração de vínculo institucional da escola/organização/fundação, confirmando
o nome completo e sua regularidade de matrícula no 2º ano do ensino médio,
horário de aula de cada membro, bem como nome do diretor, telefone e e-mail,
além de endereço da escola/organização/fundação;
2. Folha de interesse assinada e preenchida por cada membro da equipe;
3. Folha de interesse dos quatro advisers devidamente acompanhada de currículo
profissional, sendo um da área de Marketing, um da área de Finanças, um da área
de Recursos Humanos e outro da área de Produção.
4. Lista resumo contendo o nome completo, telefone, e-mail de cada membro da
equipe.
d. Os documentos da inscrição serão encaminhados, digitalizados, para o e-mail
miniempresa.ro@jaro.org.br. Os documentos podem ser entregues pessoalmente na
sede da Junior Achievement Rondônia no horário das 08h às 12h, de segunda à sextafeira ou pelo enviados pelos Correios, utilizando-se SEDEX com AR, para o endereço:
JUNIOR ACHIEVEMENT RONDÔNIA – Rua Paulo Freire, 4767 – Bairro Flodoaldo Pontes
Pinto – CEP 76820-000 – Porto Velho –RO – A/C Mara Freitas.
e. As inscrições no TORNEIO MINIEMPRESAS DE RONDÔNIA 2013 são gratuitas.

3. Da Miniempresa
Todas as equipes participantes seguirão a metodologia do PROGRAMA MINIEMPRESA da
Junior Achievement. Qualquer desalinhamento com a metodologia proposta gerará a
desclassificação da equipe participante do TORNEIO MINIEMPRESAS DE RONDÔNIA 2013.

4. Do treinamento dos Advisers
A Junior Achievement Rondônia oferecerá dois treinamentos, com duração de 16 (dezesseis)
horas cada, nos municípios de Porto Velho e em Ji-Paraná. O treinamento para os Advisers que
acompanharão as equipes do Miniempresa é obrigatório, para a boa execução da metodologia
proposta pelo programa Miniempresa da Junior Achievement Rondônia e correto atendimento
do disposto no regulamento do TORNEIO MINIEMPRESAS DE RONDÔNIA 2013.

TABELA 1 – AGENDA DE TREINAMENTOS DE ADVISERS
Data
02 e 03 de
Setembro de 2013
05 e 06 de
Setembro de 2013

Horário

Cidade

08h00min às 18h00min

Porto Velho – RO

08h00min às 18h00min

Ji-Paraná - RO

Local
Centro de Educação
Executiva Porto/FGV
SEBRAE-RO

Na oportunidade do treinamento, serão entregues os materiais didáticos destinados aos
participantes das miniempresas inscritos no Torneio.

5. Das Jornadas
A execução do Programa Miniempresa acontecerá dentro de escolas públicas ou privadas, em
15 encontros semanais de 3h30min cada, conforme o cronograma de atividades indicado na
TABELA 2:

TABELA 2– DISTRIBUIÇÃO DE JORNADAS EM RELAÇÃO AO PERÍODO DE EXECUÇÃO.
Período

Semana

Jornadas

08/09 a 14/09

1ª

Nº 1 e Nº 2

15/09 a 21/09

2ª

Nº 3 e Nº 4

22/09 a 28/09

3ª

Nº 5 e Nº 6

29/09 a 05/10

4ª

Nº 7 e Nº 8

06/10 a 12/10

5ª

Nº 9 e Nº 10

13/10 a 19/10

6ª

Nº 11 e Nº 12

20/10 a 27/10

7ª

Nº 13

29/10 a 02/11

8ª

Nº 14 e Nº15

a. A equipe é obrigada a realizar a cada encontro, a ata da jornada e também a lista de
presença, que deverá conter o horário de início e término da jornada, de 3h30min,
cada uma. Estes dois documentos devem ser enviados para o endereço
miniempresa.ro@jaro.org.br, sempre na sexta-feira, até às 16h, com o título NOME DA
MINIEMPRESA S/AE, para controle da auditoria do TORNEIO DE MINIEMPRESAS DE
RONDÔNIA 2013.
b. Não é permitida a realização de Jornada Extra. Caso extraordinários serão avaliados
pelo Conselho Diretor da Junior Achievement, com base nas informações trazidas
pelos advisers, por meio de relatório descritivo de situação.

c. Jornadas remanejadas em razão de feriados deverão ser comunicadas à Junior
Achievement Rondônia através do e-mail miniempresas.ro@jaro.org.br, desde que
respeitado os limites de tempo apontados na TABELA 1.
d. Três ausências não justificadas pelos membros da equipe em jornada eliminam o
colaborador da miniempresa, que deverá ser notificado pelo aluno que ocupar a
função de Diretor de Recursos Humanos. Todas as notificações, obrigatoriamente,
devem fazer parte do relatório final que será encaminhado à Junior Achievement
Rondônia.
e. É permitido o ingresso de achievers até a 4ª jornada, desde que não ultrapasse o limite
de 30 alunos por equipe. As inclusões devem ser notificadas à Junior Achievement
Rondônia, através do ajuste de documentações indicadas no item 3 deste
Regulamento e enviadas para o e-mail miniempresa.ro@jaro.org.br

6. Escola
A escola que sediará a equipe, deverá disponibilizar um representante no turno em que
ocorrer a jornada do PROGRAMA MINIEMEPRESA, para o qual o grupo possa se reportar
sempre que necessário, bem como disponibilizar local adequado para a realização das
jornadas.
a) As jornadas do PROGRAMA MINIEMPRESA não podem coincidir com o horário de aulas
na escola;
b) Caberá à Escola/Organização/Fundação, relatório oficial de desempenho acadêmico de
cada aluno no final do programa.
c) A JUNIOR ACHIEVEMENT RONDÔNIA informa que durante a realização do TORNEIO
que se mais de 20% dos membros da equipe faltarem à 25% das aulas ministradas ao
longo das oito semanas do torneio, a mesma estará desclassificada.
d) A equipe é obrigada à pagar a escola um aluguel de R$ 1,00 (um real) por jornada
realizada em suas instalações.

7. Salários
O salário-mínimo de cada função é de R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos) para
Presidente, R$ 2,00 (dois reais) para a Diretoria e R$ 1,50 (um real e cinquenta centavos) para
funcionários. A equipe poderá pagar uma comissão mínima de 1% (um por cento) e máxima de
10% (dez por cento) sobre as vendas. A definição do valor dos salários e comissões é realizada
em assembleia.

8. Ações
Cada equipe inscrita criará uma Sociedade Anônima Estudantil (S/AE). Em razão disso, o capital
social é decorrente da venda de ações. Capital social é o recurso necessário para dar vida à
empresa.
a. Cada equipe inscrita receberá da JUNIOR ACHIEVEMENT RONDÔNIA um lote de 100
(cem) ações, ficando o volume a ser comercializado vinculado à necessidade de
recursos para o início da produção.
b. Não são autorizadas outras fontes de financiamento para a miniempresa da equipe
inscrita.
c. Cada aluno deve comprar ou vender no mínimo uma ação.
d. Cada acionista (pais, professores, pessoas da sociedade) poderá comprar apenas uma
ação.
e. O valor de comercialização de cada ação é definido pela equipe de miniempresários,
respeitando-se os valores estipulados pela JUNIOR ACHIEVEMENT RONDÔNIA: valor
mínimo de R$ 5,00 (cinco Reais) e valor máximo de R$ 20,00 (vinte Reais).
f.

Advisers das Miniempresas e membros da equipe da Junior Achievement Rondônia
não podem tornar-se acionistas das miniempresas.

g. Os papéis das ações (recibo e canhoto do investidor) devem ser todos colados no
relatório que será entregue pela equipe no final do torneio. A quantidade deve ser
compatível com a informação dos relatórios apresentados pela equipe.

9. Impostos, Encargos Sociais e Doações:
a. Haverá a incidência de um imposto de 20% (vinte por cento) sobre o faturamento
bruto obtido pela miniempresa e a incidência de encargos sociais, na ordem de 28%
(vinte e oito por cento) para a miniempresa e de 8% (oito por cento) para os
funcionários. Os encargos serão calculados sobre os salários e comissões.
b. O valor correspondente aos impostos e encargos sociais deverão ser doados para uma
instituição beneficente. O comprovante da doação deve ser anexado ao relatório final,
contendo o carimbo da instituição, com CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica).
c. Não é permitida a doação do recurso para escolas e pessoas físicas.

10.Produto

Para a definição do produto, que não pode ser alimentício, perecível, periculoso ou serviços, é
obrigatória a realização de pesquisa de mercado. O TORNEIO DE MINIEMPRESAS DE
RONDÔNIA 2013 estimula a criação de produtos inovadores, com potencial de industrialização.
a. São proibidos:


Produtos de apelo erótico, sexual e discriminatório;



Produtos que promovam qualquer tipo de droga lícita ou ilícita;



Produtos que estimulem a violência;



Produtos que violem as leis ambientais, de propriedade intelectual, e
trabalhistas;



Produtos que contenham matérias-primas ou outros insumos que
prejudiquem a saúde.

b. A JUNIOR ACHIEVEMENT RONDÔNIA se reserva no direito de vetar o produto
escolhido. O veto será encaminhado à equipe na 3ª Semana, após a equipe
encaminhar à organização no final da 3ª jornada, 05 (cinco) fotos de seu protótipo de
produto.
c. Até a 13ª jornada é de responsabilidade da equipe participante liquidar o seu estoque
de produtos.
d. Para cada produto vendido pela equipe deverá haver uma cópia de recibo,
devidamente incluído no relatório final;
e. A equipe deve levar em consideração pelo menos, os cinco critérios para o
desenvolvimento de seu produto: criatividade, inovação, sustentabilidade, qualidade
e potencial financeiro e de fabricação do produto.

11. Terceirização
A miniempresa não poderá terceirizar mais do que 30% do seu processo produtivo. Para o
cálculo do percentual, é utilizada a seguinte fórmula: nº de etapas terceirizadas/nº de
etapas total x 100 = valor percentual.

12. Auditoria
Na 6ª semana, a JUNIOR ACHIEVEMENT RONDÔNIA promoverá o encontro dos diretores
de cada miniempresa inscrita com os auditores do TORNEIO DE MINIEMPRESAS DE
RONDÔNIA 2013.

a. A auditoria tem como objetivo mensurar o nível de conhecimento adquirido pelos
alunos durante o Programa e ao mesmo tempo, verificar os controles referentes ao 1º
exercício da Miniempresa.
b. A agenda de encontros será divulgada pela Junior Achievement Rondônia na 4ª
semana.
c. Os encontros serão presenciais ou via Skype, no caso de Miniempresas sediadas no
interior do Estado.
d. Para a auditoria é necessária a apresentação dos seguintes documentos, conforme
modelo previsto no PROGRAMA MINIEMPRESA DA JUNIOR ACHIEVEMENT:


Cadastro de Funcionários;



Controle de Frequência e Cálculo de Salários;



Renda Líquida por Exercício;



Fluxograma;



Controle da Produção por jornada;



Controle de Estoque de Matéria-prima;



Controle de Estoque de Produto Acabado;



Cálculo do Desperdício de Matéria-Prima na Produção;



Controle de Vendas;



Controle de Vendedores;



Informações financeiras: Custos Fixos, Custos de Materiais Diretos, Custos
Variáveis, Preço de Venda, Margem de Contribuição, Ponto de Equilíbrio,
Previsão de Vendas, Provisão de Impostos e Encargos Sociais;



Requisição de Produto Acabado;



Recebimento de Produto Acabado;



Controle Contábil;



Balanço Patrimonial;



Demonstração do Resultado do Exercício;



Vendas efetuadas (Recibo de vendas realizadas);



Metas para a Miniempresa: produção semanal, produção total, previsão de
vendas e faturamento.



Estratégias de marketing utilizadas (relato em até cinco laudas);



Estratégias de gerenciamento de pessoas utilizadas (relato em até cinco
laudas);



Estratégias de produção utilizadas (relato em até cinco laudas);

e. O não cumprimento do momento da auditoria implicará na desqualificação da
miniempresa do TORNEIO DE MINIEMPRESAS DE RONDÔNIA 2013.
f.

Semanalmente, a auditoria receberá, para acompanhamento, as atas das jornadas e
lista de presença de cada uma das miniempresas participantes do TORNEIO.

13. Relatório final
A Miniempresa participante é obrigada a entregar no dia 04 de novembro de 2013, no horário
entre 8h00min e 23h45min seu relatório final para o e-mail miniempresa.ro@jaro.org.br,
devidamente acompanhado do relatório de desempenho escolar oficial, providenciado pela
escola onde os alunos da equipe estudam.
a) Os arquivos relativos à Miniempresa e Desempenho Escolar devem ser distintos;
b) Os arquivos devem ser enviados em PDF.
c) Os Relatórios devem ser elaborados de acordo com o roteiro de Relatório Final
indicado no Manual do Achiever do Programa Miniempresa da Junior Achievement
Rondônia.
d) É imprescindível que junto a ele venham, além dos memoriais descritos indicados no
Manual do Achiever do Programa Miniempresa da Junior Achievement Rondônia, as
seguintes informações:
a. Cadastro de Funcionários;
b. Controle de Frequência e Cálculo de Salários;
c. Renda Líquida por Exercício;
d. Fluxograma;
e. Controle da Produção por jornada;
f.

Controle de Estoque de Matéria-prima;

g. Controle de Estoque de Produto Acabado;
h. Cálculo do Desperdício de Matéria-Prima na Produção;
i.

Controle de Vendas;

j.

Controle de Vendedores;

k. Informações financeiras: Custos Fixos, Custos de Materiais Diretos, Custos
Variáveis, Preço de Venda, Margem de Contribuição, Ponto de Equilíbrio,
Previsão de Vendas, Provisão de Impostos e Encargos Sociais;
l.

Requisição de Produto Acabado;

m. Recebimento de Produto Acabado;
n. Controle Contábil;
o. Balanço Patrimonial;
p. Demonstração do Resultado do Exercício;
q. Vendas efetuadas (Recibo de vendas realizadas);
r.

Metas para a Miniempresa: produção semanal, produção total, previsão de
vendas e faturamento;

s. Acervo fotográfico da Miniempresa;
t.

Atas das Jornadas;

u. Listas de presença das Jornadas

14. Eventos exclusivos:
As equipes do Miniempresa participarão dos seguintes eventos, como parte do processo de
formação educacional, que também é uma das pretensões do Programa Miniempresa da
Junior Achievement Rondônia:
(a) Feira de Miniempresas;
(b) Encontro de Miniempresários;
(c) Solenidade de entrega do Prêmio Miniempresas Junior Achievement Rondônia 2013.

A Junior Achievement Rondônia reitera que os eventos são exclusivos para as equipes e
achievers.

No caso da Solenidade de Entrega do Prêmio Miniempresa Junior Achievement Rondônia
2013, estão autorizadas a trazer apenas 02 (dois) acompanhantes. No caso dos achievers, os
mesmos terão direito a um acompanhante.

15. Responsabilidades da Junior Achievement Rondônia:
a) Envio de todo o material didático do Programa Miniempresa da Junior Achievement
Rondônia aos membros das equipes inscritas;
b) Recepção e gerenciamento dos e-mails enviados pelas miniempresas para o endereço
miniempresa.ro@jaro.org.br;

c) Divulgação da agenda de palestras e eventos promovidos exclusivamente para os
alunos e advisers das equipes inscritas no programa Miniempresa da Junior
Achievement;
d) Treinamento dos Advisers para a boa condução do programa Miniempresa.

16. Premiações
Durante o PRÊMIO MINIEMPRESA JUNIOR ACHIEVEMENT RONDÔNIA 2013, será realizada a
formatura das miniempresas participantes do TORNEIO DE MINIEMPRESAS DE RONDÔNIA
2013.
16.1 Da formatura
a. Todos os alunos, advisers e diretores das escolas inscritas receberão um certificado,
entregue pelos diretores do Conselho da Junior Achievement Rondônia e paraninfo
convidado.
b. O traje para a noite é preferencialmente o social.

16.2. Premiação:
Após a formatura, serão entregues troféus para as seguintes categorias:
(1) Equipe mais participativa;
(2) Sistema de Produção mais eficiente (aquele que registrar a menor perda de
produtos por defeitos durante seu processo de fabricação);
(3) Empresa com maior lucratividade;
(4) Campeão de Vendas;
(5) Melhor desempenho em indicadores financeiros;
(6) Equipe mais pontual na entrega de informações.

a. Na sequência das categorias, serão premiadas as miniempresas, levando-se os
seguintes critérios:
(1) Desempenho e comprometimento dos achievers – 25%: refere-se ao
resultado da análise da folha de presença e assinaturas em ata;
(2) Grau de inovação do produto – 15% : produto inovador é aquele que oferece
uma nova aplicação ou uso de um produto já existente ou que não exista similar no
mercado, por ocasião de seu lançamento;
(3) Grau de qualidade do produto – 15%: A qualidade envolve critérios como
durabilidade, acabamento, beleza e utilidade do produto;

(4) Viabilidade produtiva e financeira (curto, médio e longo prazo) – 15%: Análise
dos indicadores financeiros para verificação se o produto desenvolvido pela
miniempresa pode de fato, ser convertido numa atividade empresarial industrial.
(5) Grau de responsabilidade socioambiental – 15%: Avalia se o produto é
sustentável, ou seja, se ele respeita as vertentes ambiental, econômica, social,
político-institucional e cultural;
(6) Visibilidade da Miniempresa nas mídias da JUNIOR ACHIEVEMENT
RONDÔNIA e na mídia Estadual – 15%: número de inserções em mídias
tradicionais, estatísticas de acesso, número de curtidas, efeito viral, número de
compartilhamentos, descritos por tipo de item. A inclusão da marca Junior
Achievement Rondônia nas notícias veiculadas sobre a miniempresa participante do
torneio é obrigatória.

b. A Junior Achievement Rondônia oferecerá, além de troféu e medalhas para cada um
dos participantes, uma premiação para as três melhores Miniempresas inscritas no
Torneio:
1º lugar: R$ 3.000,00
2º lugar: R$ 1.500,00
3º lugar: R$ 750,00

c. As premiações serão definidas por uma junta de empresários e consultores convidados
pelo Conselho da Junior Achievement Rondônia. Para a escolha desses avaliadores é
condição que eles não possuam qualquer tipo de vínculo familiar com membros das
equipes participantes do TORNEIO.

17. Outras informações
Quaisquer dúvidas sobre o Torneio Miniempresas de Rondônia 2013, devem ser
encaminhados para miniempresa.ro@jaro.org.br ou para jaro@jaro.org.br, aos cuidados de
Mara.

Porto Velho, 15 de agosto de 2013.

Membros do Conselho Gestor e Diretoria
Executiva da Junior Achievement Rondônia

