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Atividade Complementar

1) O Que podemos aprender sobre empreendedorismo no filme: “O primeiro milhão”?

2) O filme “O primeiro milhão” nos mostra como visão, processos e coragem em

negócios. Na sua concepção, como isso foi possível?

3) Quais os aspectos de empreendedorismo ressaltados no filme?

4) Quais as lições você tira do filme?



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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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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Atividade de aprendizagem

1. Faça uma entrevista com alguém que você conhece e considera como alguém
empreendedor. Nesta tarefa você deverá abordar questões como:

2. Háquanto tempo atua em seunegócio?

3. Qual foi sua principal motivação para iniciar onegócio?

4. Éapaixonado pelo que faz?

5. Que tipo de riscos já correu para atingir seusobjetivos?

6. Quais características possui que considera específicas de um empreendedor?

7. Emalgummomento pensou emdesistir do empreendimento?
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