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• Empreendedorismo

• Negócio – Ambiente de Negócio

• Cooperativismo

• Empresas
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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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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



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.
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• 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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• Cooperativa de reciclagem de madeira
– produz moveis com madeira de
demolição

• A ideia da cooperativa é colher os
recém saídos da prisão
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• Empresa – Industrial

• Ramos do Cooperativismo:
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• Empresa – Comercial

• Ramos do 
Cooperativismo:
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• Empresa – Prestadora de Serviço

• Ramos do Cooperativismo:
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AULA 3 –O QUE É  UMA EMPRESA?

• Caracterizar o que é uma empresa e suas principais
características:
• Objetivos;

• Classificação;

• Tamanho;

• Constituição;

• Escolha do Negócio
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As empresas, de acordo com seu tamanho, podem ser classificadas
segundo critérios universais aceitos, como:

• número de empregados;
• volume de venda;
• ativos em grandes, médias e pequenas empresas.
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• 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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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.
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• Entende-se por receita operacional bruta anual a receita auferida no ano
calendário com:

• Oproduto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria.

• Opreço dos serviçosprestados.

• O resultado nas operações em conta alheia, não incluídas as vendas canceladas e os
descontos incondicionais concedidos.
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• 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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Apresentam-se as opções disponíveis:
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A.Defina o tipo 
da empresa

Defina a sua 
participação

Tenha um 
endereço

Contrate um 
contador e 
formule o 

contrato social

Registre o 
contrato na Junta 

Comercial do 
Estado

Obtenha o CNPJ

Formalize-se 
junto à Prefeitura 
e ao Governo do 

Estado



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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• 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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b) Defina a sua participação – considerando-se as sociedades limitadas, é preciso
escolher qual será a participação de cada sócio na empresa.

Você pode dividir meio a meio ou ter sócios com percentuais diferentes.

Geralmente, esse percentual equivale a quanto o sócio vai investir em dinheiro
para a formação da empresa, porém isso não é uma regra, é algo decidido pelos
sócios.
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• Há dois tipos de sócios:

• O sócio administrador é aquele que efetivamente “põe a mão na massa”,
trabalhando e retirando pró-labore (o “salário” dos sócios);

• Já o sócio quotista é um investidor; ele coloca o capital no negócio e depois
“aparece” para retirar o lucro.
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c) Tenha um endereço – a questão do endereço, hoje em dia, é bem relativa; seu
negócio pode ser virtual e ter como endereço a sua própria casa. Ou pode ser uma
loja e precisar de um endereço no shopping da cidade.

• Outra boa dica é ter um telefone fixo. Com ele, você transmite mais segurança
aos clientes e tem uma relativa mobilidade.
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Escritório 
Convencional

Gastos com aluguel

Secretária

IPTU

Energia

Internet

Escritório Virtual

Gastos por tempo 
que usar
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d) Contrate um contador e formule o contrato social – o contrato social é o
documento mais importante da empresa. Ele formaliza a associação de duas ou
mais pessoas físicas na criação de uma pessoa jurídica. O documento traz
informações como:

• Endereço da empresa.

• Nome e endereço dos sócios.

• Participação de cada sócio.

• Objetivo da empresa.

32



e) Registre o contrato na Junta Comercial do Estado – este é o passo em que a
empresa passa a existir oficialmente.

O contrato social deve ser levado na Junta Comercial do Estado com os
documentos solicitados. Os documentos, prazos e preços variam de estado para
estado, mas essa taxa de constituição não é alta.

• Se tudo decorrer corretamente, você sai de lá com o seu Número de
Identificação do Registro de Empresa (NIRE).
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f) Obtenha o CNPJ – o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica é o equivalente ao
Cadastro de Pessoa Física (CPF) de uma empresa. O CNPJ é obtido através do site
da Receita Federal, a partir do Número de Identificação do Registro de Empresa
(NIRE), obtido na Junta Comercial do Estado.

• Sevocê contratou um contador é provável que ele realize esta etapa.
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g) Formalize-se junto à Prefeitura e ao Governo do Estado – se você optou por um
espaço físico para a sua empresa, precisará obter um alva- rá de funcionamento
junto à Prefeitura de sua cidade. Caso se trate de um escritório virtual,
geralmente, este documento já vem “no pacote”.
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1. Caracterize o que é uma empresa.

2. Cite os principais tipos de empresas, exemplificando-os.

3. Usando a sua criatividade, responda em grupo:

a) Qual é a natureza das atividades de trabalho envolvidas em uma empresa que você
queira investir?

b) Quais são os seus objetivos?

c) Quais são os seus conhecimentos e habilidades?
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