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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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Os produtos ou bens são classificados por tipos de usuários e por
grau de tangibilidade do produto, como demonstrado a seguir:

a) Os tipos de usuário envolvem:

• Bens de consumo – produtos comprados pelo consumidor final.

• Bens industriais – produtos que auxiliam direta ou indiretamente na oferta

de produtos para revenda.
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b) O grau de tangibilidade envolve:

• Bens não duráveis – alimentos e gasolina.

• Bens duráveis – vestuário, automóvel e equipamento de som.

Os serviços são definidos por atividades, satisfações ou benefícios

oferecidos para venda, tais como: pesquisa de marketing, planos de

saúde e educação (Figura 2.1).
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Figura 2.1: Quadro de bens e serviços
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A principal característica de um bem industrial é que sua venda, em

geral, resulta da demanda derivada, isto é, venda dos bens de consumo.

Por exemplo: se a demanda do consumidor por determinada marca de

carro (um produto de consumo) aumenta, a empresa pode aumentar sua

demanda por equipamentos para pintura (um produto industrial).

2.2.1 Bens industriais
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Para operar um negócio, o empreendedor assumirá vários riscos, seja

quanto ao capital empregado, seja quanto ao tempo e ao esforço

investido, principalmente quando existe a possibilidade de sua aplicação

resultar em perdas.

2.3 Ambiente de negócios

Quando se fala em ambiente de negócios se fala em tudo que existe em

torno de uma empresa. Isso porque elas não vivem isoladas e não são

instituições absolutas; elas representam a sociedade, o país e o cenário

mundial. Em linhas gerais, devido à sua complexidade, o ambiente é dividido

em dois segmentos: o maior é o ambiente geral ou macroambiente e o outro,

o mais imediato, é o ambiente de tarefa ou microambiente.
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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?



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).
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Figura 2.2: Resumo do

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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2.3.1.2 Variáveis sociais

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.

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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2.3.1.4 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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2.3.1.6 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.
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Abrange os fornecedores de insumos, os clientes e

consumidores, os concorrentes e agências reguladoras

(Figura 2.3).

Figura 2.3: Resumo do microambiente

2.3.2.1 Fornecedores
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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.

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.
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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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Resumo

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,

principalmente, no ambiente de tarefa, a fim de poder interpretar essas

mudanças. Lidar com as incertezas parece ser hoje o grande desafio da

administração das empresas.
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Atividades de aprendizagem

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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