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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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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.
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Figura 2.1: Quadro de bens e serviços
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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.



Figura 2.2: Resumo do

macroambiente
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Figura 2.3: Resumo do microambiente
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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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Atividades de aprendizagem

1. Caracterize produto e serviço.

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).

Os serviços são definidos por atividades, satisfações ou benefícios oferecidos
para venda, tais como: pesquisa de marketing, planos de saúde e educação
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Atividades de aprendizagem

2. Cite empresas de bens de consumo e serviço e empresas de bens
de produção caracterizando o diferencial de cada uma delas.
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Enquanto os bens de produção são bens primários, geralmente associados
à matéria-prima ou à energia necessária para a produção de outros bens.
São provenientes das indústrias de base (indústrias pesadas ou extrativas)
e destinados a outras indústrias (intermediárias ou leves), os bens de
consumo são bens finais, diretos, que completaram o ciclo de produção e
são efetivamente utilizados pelos indivíduos e pelas famílias. Ou seja, são
produtos finais vendidos diretamente ao consumidor.
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Atividades de aprendizagem

3. Use sua criatividade e crie um esquema com empresas reais
envolvendo o macro e o microambiente.

Empresa: Industria moveleira
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• Variáveis Ecológicas:

• Plantar esse espécie vegetal em
um dado ambiente haverá
impacto?

• Variáveis Tecnológicas:

• Biotecnologia (A espécie recebeu
alterações genéticas ou eu uso
essa espécie para remediar solos)

• Variáveis Legais:

• Espécie vegetal está em extinção?

• Biopirataria
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Indústria moveleira
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• Móveis de madeira rústicos: Para os
que desejam móveis de qualidade e
com alto valor agregado;

• Móveis de madeira de demolição;
agregam estilo e sofisticação única
ao cliente,

• Móveis de madeira modernos; para
as pessoas com estilo minimalista e
contemporâneo.

• Móveis de madeira feitos para áreas
externas; capazes de aliar qualidade
e durabilidade para intemperes do
tempo
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Indústria moveleira



• Fornecedor:

• Industria madeireira

• Clientes:

• Consumidores;

• Lojas de departamento;

• Construção Civil

• Agencias reguladores: 

• IBMA

• PF
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Indústria moveleira



Objetivos

• Compreender a história do cooperativismo 
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Empreendedorismo
e 

risco
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A origem partem de momentos difíceis

A internet nasceu para evitar a perda de
informações estratégicas, num tempo
em que as pessoas viviam com medo de
um ataque nuclear.
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Miguel de Cervantes escreveu seu livro
mais famoso, Dom Quixote de La
Mancha, na cadeia, enquanto aguardava
sua tão sonhada liberdade.



Com o cooperativismo também foi assim:

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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Vale lembrar que Cooperativismo é...

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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A primeira cooperativa moderna

Objetivo: comprar alimentos
em grande quantidade, para
conseguir preços melhores.
Tudo o que fosse adquirido
seria dividido igualitariamente
entre o grupo

25

• 1844, na cidade de Rochdale-

Manchester (Inglaterra)
• 28 colaboradores no primeiro ano



No Brasil

• Fundação da Cooperativa Econômica
dos Funcionários Públicos de Ouro
Preto em 1889;

• Objetivo era o consumo de produtos
agrícolas ;

• Não existe mais
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Marco Histórico

• A Lei 5.764/71 disciplinou a criação de cooperativas com a instituição de
um regime jurídico próprio, destacando o papel de representação da OCB,
mas trazendo ainda alguns pontos que restringiam, em parte, a
autonomia dos associados.

• Essa limitação foi superada pela Constituição de 1988, que proibiu a
interferência do Estado nas associações, dando início efetivamente à
autogestão do cooperativismo.
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Ramos do Cooperativismo
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Ramos do Cooperativismo

• O Ramo Agropecuário reúne cooperativas de
produtores rurais, agropastoris e de pesca.

• O papel da cooperativa é receber,
comercializar, armazenar e industrializar a
produção dos cooperados.

• Além, é claro, de oferecer assistência técnica,
educacional e social.
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• Com as dificuldades para comercializar em nome da
Associação em 2007 foi criada a COMAPI – Cooperativa
Mista dos Apicultores da Microrregião de Simplício
Mendes;

• A COMAPI desenvolve seus trabalhos sem distinção de
Raça, cor, sexo e opção sexual, mas a sua filosofia e
apoiar aqueles que estão mais desprotegidos das
condições dignas de sobrevivência, e da sempre foco as
questões de inclusão social como das mulheres como
dos jovens em geral;

• A COMAPI desenvolve seus trabalhos em 10 municípios
que fica no entorno da cidade Simplício Mendes, mas
pode atuar em todo estado do Piauí.
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Ramos do Cooperativismo

• Prover educação de qualidade para a formação
de cidadãos mais éticos e cooperativos;

• Garantir um modelo de trabalho empreendedor
para professores.
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• Variável Social:
• Quem participa/colabora

• Variável Cultural:
• Valores culturais locais

• Variável Legal
• lei federal 2.764/71
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• Focado na compra em comum de artigos de consumo
para seus cooperados;

• Podem ser fechadas ou abertas:
• As FECHADAS admitem como cooperados somente

pessoas ligadas a uma mesma cooperativa,
sindicato ou profissão;

• As ABERTAS estão abertas a qualquer pessoa que
queira se associar.
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• Variável econômica:

• Variável tecnológica:
• Aplicativos / sites

• Variável demográfica
• Bairro / cidade onde fica a

sede
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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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Atividades de aprendizagem


