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2.2 O que é um negócio?

Negócio é quando individualmente e/ou duas ou mais pessoas se juntam em um esforço

organizado para produzir bens (produtos) e serviços, a fim de gerar lucros através da venda

desses para um determinado mercado. Em linhas gerais, negociar envolve, basicamente,

compra e venda de algo a alguém, agregando valor a esse “algo” produzido em meio a

essas duas pontas.

O produto é um bem concreto, algo palpável, que se pode pegar e ver. Um bem pode ser

destinado ao consumo (bens de consumo) ou à produção de outros bens (bens de

produção). O produto, ou o bem, consiste em um grupo de atributos tangíveis ou não, que

satisfaz os consumidores e que é recebido em troca de dinheiro ou outra unidade de valor.

Os atributos tangíveis incluem características físicas como embalagem e cor, e os

intangíveis incluem benefícios emocionais e a satisfação abstrata, tais como: tornar-se mais

saudável ou mais rico. Desse modo, um produto inclui o cereal que você come, o contador

que preenche seu imposto de renda ou seu museu de arte local.
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Atividade Complementar

O filme "Fome de Poder" mostra a história de Ray Kroc, um vendedor em dificuldades que

virou Fundador do McDonald's. Na década de 1950, Ray Kroc conheceu Mac e Dick McDonald, que

estavam com uma operação de hambúrguer no sul da Califórnia. Ray ficou impressionado com o

rápido sistema dos irmãos de fazer os alimentos e viu nisto uma possível rede de franquias. Ray

expandiu as lanchonetes McDonald's através de franqueados, retirando a empresa dos irmãos e

criando um império multimilionário. Se você assistir com atenção, notará algumas lições importantes

no mundo dos negócios.

1) O Que podemos aprender sobre empreendedorismo no filme?

2) O filme Fome de Poder nos mostra como visão, processos e coragem levou um

homem a construir o maior império alimentício do mundo. Na sua concepção,

como isso foi possível?

3) Quais os aspectos observado de um empreendedor no protagonista do filma Ray

Kroc?

4) Quais as lições você tira do filme?


