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1. Pesquise casos de empreendedores que foram bem sucedidos no
mundo com ideias simples e de baixo custo. É importante que você cite
quais foram as suas invenções e qual foi o material utilizado.

2. Aproveite também para realizar uma pesquisa e citar os casos mais
recentes de empreendedorismo no Brasil.
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2.3 Ambiente de negócios

2.3.1 Macroambiente

2.3.1.1 Variáveis econômicas
2.3.1.2 Variáveis sociais
2.3.1.3 Variáveis tecnológicas
2.3.1.4 Variáveis culturais
2.3.1.5 Variáveis legais
2.3.1.6 Variáveis demográficas
2.3.1.7 Variáveis ecológicas

2.3.2 Microambiente

2.3.2.1 Fornecedores
2.3.2.2 Clientes e consumidores
2.3.2.3 Concorrentes
2.3.2.4 Agências reguladoras
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2.3 Ambiente de negócios

2.3.1 Macroambiente

Todos os negócios operam em um ambiente
geral formado por variáveis que interagem
dinamicamente entre si e provocam impactos
profundos em todas as empresas, tais como:
variáveis econômicas, sociais, tecnológicas,
culturais, legais, demográficas e ecológicas
(Figura 2.2).

Figura 2.2: Resumo do Macroambiente.
Fonte: CTISM, adaptado dos autores
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2.3.1 Macroambiente

2.3.1.1 Variáveis econômicas

Estão relacionadas aos eventos econômicos, tais como: recessão ou
desenvolvimento econômico, PIB (Produto Interno Bruto) e PIB per
capita, câmbio, balança comercial, inflação, juros, preços, aluguéis, perfis
de distribuição de riqueza, taxas inflacionárias, níveis de emprego, entre
outros. É a variável que mais influencia o ambiente de negócio.
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2.3.1 Macroambiente

2.3.1.2 Variáveis sociais

Estão relacionadas com os eventos sociais propriamente ditos, tais como:
nível de emprego, melhoria da educação, saúde, previdência social,
segurança e bem-estar. Esta variável é importante porque determina os
hábitos e as necessidades de compra, bem como as necessidades
individuais a serem satisfeitas.
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2.3.1 Macroambiente

2.3.1.3 Variáveis tecnológicas: Estão relacionadas ao desenvolvimento de
tecnologias no qual as empresas trabalham em busca de novos métodos,
processos, equipamentos e instalações.

2.3.1.4 Variáveis culturais: Relacionam-se aos eventos culturais, tais como: artes,
arquitetura, tipo de vida, etc.

2.3.1.5 Variáveis legais: Estão relacionadas às leis e normas que regulam as
atividades dos negócios, seja um comércio interno, seja um comércio externo.
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2.3.1 Macroambiente

2.3.1.6 Variáveis demográficas: Relacionam-se ao crescimento demográfico,
densidade demográfica, distribuição espacial, composição etária e étnica,
entre outros.

2.3.1.7 Variáveis ecológicas: Estão relacionadas com os recursos naturais de
uma determinada região, tais como: clima, água, terra, etc.
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2.3.2 Microambiente

O microambiente constitui uma parte
específica do ambiente geral e é também
chamado de “ambiente de tarefa” ou
“ambiente de operações” da empresa. Isso
porque cada empresa opera em um
microambiente específico do qual retira seus
recursos e coloca seus produtos/serviços.

Abrange os fornecedores de insumos, os
clientes e consumidores, os concorrentes e
agências reguladoras (Figura 2.3).

Figura 2.3: Resumo do microambiente.
Fonte: CTISM, adaptado dos autores
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2.3.2 Microambiente

2.3.2.1 Fornecedores: São os fornecedores de recursos ou insumos para o
negócio. Entre os principais fornecedores estão os de recursos financeiros
(mercado de capitais, investimento, etc.), os fornecedores de recursos
materiais (matérias-primas), fornecedores de recursos tecnológicos
(máquinas, equipamentos, etc.), entre outros.

2.3.2.2 Clientes e consumidores: Usuários dos produtos e serviços produzidos
pela empresa.
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2.3.2 Microambiente

2.3.2.3 Concorrentes: Produzem bens ou serviços iguais ou semelhantes,
visando os mesmos consumidores ou usuários; competem pelos mesmos
recursos junto aos mesmos fornecedores.

2.3.2.4 Agências reguladoras: São entidades externas que impõem controles,
limites e restrições à ação da organização. Governo, meios de comunicação de
massa, sindicatos, organizações não governamentais, associações empresariais
e de classe são exemplos de agências reguladoras.
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AULA 1 – PROCESSO EMPREENDEDOR

Nesta aula conhecemos as vantagens de ser funcionário e de ser empreendedor,
assim como estudamos o ambiente de negócios e seu macro e microambiente.

Vivemos hoje num mundo em constante processo de modificação e é necessário
que o empresário esteja aberto e atento ao que está acontecendo, principal-
mente, no ambiente de tarefa, a fim de poder interpretar essas mudanças. Lidar
com as incertezas parece ser hoje o grande desafio da administração das
empresa
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1. Caracterize produto e serviço.

2. Cite empresas de bens de consumo e serviço e empresas de bens de
produção caracterizando o diferencial de cada uma delas.

3. Use sua criatividade e crie um esquema com empresas reais envolvendo o
macro e o microambiente.
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AULA 1 – PROCESSO EMPREENDEDOR

AULA 2 – O MUNDO DOS NEGÓCIOS

AULA 3 – O QUE É UMA EMPRESA?

AULA 4 – CARACTERÍSTICAS E HABILIDADES DO EMPREENDEDOR

AULA 5 – MOTIVAÇÃO E AUTOMOTIVAÇÃO

AULA 6 – O TRABALHO E SUAS PERSPECTIVAS

AULA 7 – PLANO DE NEGÓCIO: INTRODUÇÃO

AULA 8 – PLANO DE NEGÓCIO: ESTRUTURA DO PLANO DE NEGÓCIO
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AULA 3 – O QUE É UMA EMPRESA?

Objetivos:

• Caracterizar o que é uma empresa e suas principais características

3.1 Empresa
3.2 Classificação das empresas
3.3 Tamanho ou porte das empresas
3.4 Constituição formal da empresa
3.5 Escolha do negócio
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3.1 EMPRESA

Uma empresa é uma pessoa jurídica ou sistema econômico que tem como
objetivo exercer uma atividade particular, pública ou de economia mista, que
produza e ofereça bens e/ou serviços, com o objetivo de atender à alguma
necessidade humana.

Os objetivos de uma empresa podem ser diretos e indiretos (Quadro 3.1). Os
objetivos diretos são, geralmente, a produção, a venda de mercadorias ou a
prestação de serviços. Para o seu funcionamento, a empresa precisará de
recursos humanos (pessoas), recursos materiais (máquinas, equipamentos,
móveis e utensílios) e recursos financeiros (capital ou dinheiro).
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3.1 EMPRESA

Já os objetivos indiretos se referem ao lucro, onde a empresa almeja ganhar
mais do que gasta para produzir ou vender suas mercadorias ou prestar
serviços. Ainda de forma indireta ela desempenha várias finalidades sociais,
tais como: criação de oportunidades de emprego, disseminação da atividade
econômica, distribuição dos ganhos, pagamentos a fornecedores, preservação
do meio ambiente, etc.
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3.2 CLASSIFICAÇÃO DAS EMPRESAS

As empresas são organizações
destinadas à produção de
alguma coisa. Os vários tipos
existentes de empresa são
classificados de acordo com seu
ramo de atividade, podendo ser
produtoras de bens ou
prestadoras de serviços (Figura
3.1).

Figura 3.1: Esquema da classificação das empresas
Fonte: Adaptado de Chiavenato, 2005
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De acordo com o ramo de atividade, as empresas podem ser classificadas em:

a) Empresas industriais – são as responsáveis pela transformação de matérias primas
em mercadorias ou produtos acabados, produzindo bens de consumo ou bens de
produção. Podem abranger desde os pequenos artesanatos até as grandes fábricas.

b) Empresas comerciais – são as que vendem mercadorias ou produtos acabados
diretamente ao consumidor (comércio varejista) ou aquelas que compram
diretamente do produtor para vender ao varejista (comércio atacadista).

c) Empresas prestadoras de serviços – são as que oferecem serviço e mão de obra
especializada como transporte, educação, saúde, comunicação, serviços de
manutenção, etc.
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3.3 TAMANHO OU PORTE DAS EMPRESAS

As empresas, de acordo com seu tamanho, podem ser classificadas segundo
critérios universais aceitos, como número de empregados, volume de venda e
ativos em grandes, médias e pequenas empresas. Os critérios adotados pelo
Governo, bancos e entidades de classe são os mais variados possíveis; não
existe uma padronização na classificação do porte das empresas.
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3.3 TAMANHO OU PORTE DAS EMPRESAS

 Ainda de acordo com o site do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES), as empresas podem ser classificadas de acordo
com sua receita operacional bruta anual, conforme o Quadro 3.3.
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3.3 TAMANHO OU PORTE DAS EMPRESAS

Entende-se por receita operacional bruta anual a receita auferida no ano
calendário com:

• O produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria.
• O preço dos serviços prestados.
• O resultado nas operações em conta alheia, não incluídas as vendas

canceladas e os descontos incondicionais concedidos.
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3.4 CONSTITUIÇÃO FORMAL DA EMPRESA

O processo de criação de uma empresa é hoje em dia mais célere devido aos
serviços como a “empresa on-line” que, entre outros, permite a concretização
do processo formal de criação de uma empresa através da internet.

Além da empresa on-line, o processo pode ser concretizado através do agora
denominado “Método Tradicional” ou então recorrendo ao serviço “Empresa
na Hora”.
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3.4 CONSTITUIÇÃO FORMAL DA EMPRESA

A seguir, apresentam-se as opções disponíveis:

a) Defina o tipo da empresa: no Brasil, você terá basicamente quatro opções,
sendo que uma delas (a sociedade anônima) dificilmente vai se aplicar para
uma pequena empresa iniciante.

As opções:
• Empreendedor individual.
• Sociedade empresária limitada.
• Sociedade simples limitada
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3.4 CONSTITUIÇÃO FORMAL DA EMPRESA

Nas Sociedades limitadas, é preciso que pelo menos dois sócios formem a
empresa.

A sociedade empresária é destinada a comércio e serviços.
Já a sociedade simples é voltada para atividades intelectuais.

- É altamente recomendável que você consiga um sócio para dividir tarefas e
riscos. Encarar o desafio sozinho é sempre mais difícil.
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