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• Vantagens de ser funcionário ou empregador;

• Conceito de Negócio;

• Caracterização de bens e serviço;

• Análise do ambiente de negócio (macro e micro ambientes)
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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.
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O cooperativismo — a maioria deles tecelões — ao aumento do
desemprego e aos baixos salários pagos pelas empresas europeias,
após o início da Revolução Industrial.
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Fundação da Cooperativa Econômica dos 
Funcionários Públicos de Ouro Preto - 1889

Na cidade de Rochdale-Manchester 
(Inglaterra) 1844
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Uma associação de pessoas com interesses comuns para prestarem
serviços entre si, visando benefícios maiores para todos. Uma
cooperativa é organizada democrática e economicamente, com
participação livre, bem como igualdade de direitos e deveres entre
todos os associados. E pode atuar em diversos segmentos:
agropecuário, consumo, crédito, habitacional, saúde, produção,
informática, etc.
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1. Pesquiso exemplos de cooperativas e relacione essas aos ramos do
cooperativismo trabalhados em sala.

Não esqueça de analisar:

Tipo de produção (produtos de bens de consumo ou de produção, e
serviço);

Ambiente de negócio que essas cooperativas estão inseridas (Macro e
microambiente)
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Cooperativa dos Produtores Orgânicos dos Tabuleiros
Litorâneos do Piauí – BIOFRUTA

• Produção - Acerola, Coco, Macaxeira na região do Km
12 no munícipio de Parnaíba, região litorânea do
Estado.

• BENS DE CONSUMO
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Cooperativa de Artesanato do Poty Velho

• Produção: os artesãos piauienses moldam jarros,
esculturas, itens de decoração para jardins, aparelhos
de jantar e até joias que são vendidas para vários
estados do Brasil e países do exterior

• BENS DE CONSUMO
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•Caracterizar o que é uma empresa e suas principais
características:

•Objetivos;
• Classificação;
• Tamanho.
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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.
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• Os objetivos de uma empresa podem ser diretos e indiretos.

• 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);

• recursos financeiros (capital ou dinheiro).
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• 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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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.
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Figura 3.1: Esquema da classificação das empresas
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a) Empresas industriais – são as responsáveis pela transformação de matérias
primas em mercadorias ou produtos acabados, produzindo bens de consumo
ou bens de produção.
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Podem abranger desde os pequenos artesanatos até as
grandes fábricas.
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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).
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c) Empresas prestadoras de serviços – são as que oferecem serviço e mão de
obra Especializada como transporte, educação, saúde, comunicação, serviços de
manutenção, etc.

25



26



• Pesquise exemplos de cooperativas e classifique como empresas
industriais, comerciais e prestadoras de serviço.

• Qual a relação dessas classificação empresas e os ramos do
cooperativismo trabalhados na ultima aula?
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