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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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AULA 3 –O QUE É  UMA EMPRESA?
Objetivos

Caracterizar o que é uma empresa e suas principais características.

3.1 Empresa
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.

Os objetivos de uma empresa podem ser diretos e indiretos (Quadro 3.1).

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) e 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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3.2 Classificação das empresas

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

(Figura 3.1).

Figura 3.1: Esquema da classificação das empresas
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De acordo com o ramo de atividade, as empresas podem ser classificadas em:

a) Empresas industriais – são as responsáveis pela transformação de matérias

primas em mercadorias ou produtos acabados, produzindo bens de consumo ou

bens de produção. Podem abranger desde os pequenos artesanatos até as grandes

fábricas.

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).

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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3.3 Tamanho ou porte das empresas

As empresas, de acordo com seu tamanho, podem ser classificadas

segundo critérios universais aceitos, como número de empregados, volume de

venda e ativos em grandes, médias e pequenas empresas. 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, conforme o Quadro 3.3.
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Entende-se por receita operacional bruta anual a receita auferida

no ano calendário com:

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

• O preço dos serviços prestados.

• O resultado nas operações em conta alheia, não incluídas as vendas canceladas e

os descontos incondicionais concedidos.

3.4 Constituição formal da empresa

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”. A seguir,

apresentam-se as opções disponíveis.

9



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

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.

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.

Uma excelente dica é procurar os chamados escritórios virtuais. Trata-se de

empresas que alugam caixas postais, endereços e até mesmo salas do estilo

“pague quando usar” para outras empresas. Dessa forma, você pode ter um

endereço comercial sem precisar montar uma sala, nem pagar aluguel. E ainda fica

com um endereço bem mais profissional do que o do seu apartamento.

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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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.

O mais recomendável neste ponto é contratar um escritório de contabilidade

para fazer o serviço. Ele vai orientar a formulação do contrato social e reunir os

documentos necessários.
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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.

Se você 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”.

Já o Governo do Estado irá solicitar a Inscrição Estadual, porém em alguns tipos

de empresa, ela não é necessária. Muitos estados já realizam a Inscrição Estadual

junto com o cadastro do CNPJ na Receita Federal. Novamente, aqui o contador é

de grande importância.

Em regra, com esses sete passos você terá sua empresa legalizada e

formalmente aberta.
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5. Escolha do negócio

Existe uma grande variedade de negócios à disposição dos

empreendedores; alguns são explorados intensamente, enquanto outros

não. Antes de descobrir qual é o negócio adequado é importante

observar as seguintes questões:
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a) Qual é o volume de capital que você pretende investir?

b) Qual é o retorno que você pensa ou precisa obter?

c) Qual é a natureza das atividades de trabalho envolvidas?

d) Quais são as suas experiências profissionais?

e) Quais são os seus objetivos?

f)Quais são as suas atitudes e opiniões a respeito de negócios?

g) Quais são as suas características de personalidade?
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h) Quais são os seus conhecimentos e habilidades?

i) Quanto tempo você pode ficar sem um salário mensal?

O primeiro passo é refletir a respeito de todas essas questões, elas

certamente influenciarão suas escolhas. Uma vez que você consegue

responder a todas elas, fica mais fácil escolher o negócio ideal. E,

certamente, as oportunidades para a abertura de um negócio estarão em

algumas das seguintes áreas:
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a) Manufatura – é um sistema de fabricação de grande quantidade de

produtos de forma padronizada e em série. Neste processo podem ser

usadas somente as mãos ou a utilização de máquinas. Geralmente requer

um pesado investimento inicial em instalações para fábricas, maquinaria,

pessoal especializado, grande volume de compras de matérias ou semi

processados, e suprimentos para possibilitar a produção.

b) Atacado – estes são os intermediários entre os produtores e os

varejistas (produtos de consumo) ou entre produtores e a indústria, o

comércio, os profissionais liberais e os outros compradores (bens de capital).
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c) Varejo – também são os intermediários nos canais de distribuição que

conduzem os produtos até o consumidor final. O varejista vende diretamente ao

consumidor. É o caminho mais favorável aos novos empreendedores por ser a

entrada no mercado mais fácil.

d) Serviços – são atividades, benefícios ou satisfações oferecidas para venda ou

em conexão com vendas de determinados bens. É a área dos negócios que tem

apresentado maior crescimento. Os negócios envolvendo serviços não requerem

grande investimento em equipamentos e estoques, como na manufatura, no atacado

e no varejo. Também podem ser desenvolvidos em casa, na garagem ou em uma

sala que sirva de local para o negócio. Provavelmente, a categoria de serviços é a

que mais se beneficia com o chamado escritório virtual, ou seja, o escritório não

físico, que se conecta a qualquer ponto do mundo por computador e telefone.
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Resumo

Nesta aula estudamos o que é uma empresa, os tipos, suas principais

características, como constituir uma empresa (negócio) e quais as melhores opções

de negócios.

Atividades de aprendizagem

1. Caracterize o que é uma empresa.

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

3. Usando a sua criatividade, responda os questionamentos do tópico 3.5 e, em

seguida, caracterize a sua empresa.
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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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Objetivos

Apresentar algumas características de empreendedores de sucesso.

Destacar os tipos de habilidades empreendedoras.
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4.1 Espírito empreendedor

Um indivíduo poderá ser considerado um empreendedor quando vender um produto ou
serviço utilizando novos sistemas e/ou meios de comercialização, distribuição ou de produção
como base para uma empresa, ou para um novo negócio.

Segundo Chiavenato (2005) e Lyrio (2008), o empreendedor é também um agente
transformador do meio através do uso das suas ideias. Ele geralmente consegue identificar
oportunidade para os negócios, tem habilidade financeira, além de ser criativo e perseverante.
Aspectos que, combinados adequadamente, o habilitam a transformar uma ideia simples e
malestruturada em algo concreto e bemsucedido.

Ecomo saber seapessoa tem um espírito empreendedor?
Através de três características básicas: necessidade de realização, disposição para assumir riscos

e autoconfiança.
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1.Necessidade de realização

As pessoas apresentam diferenças individuais quanto à necessidade de
realização. Algumas têm grande necessidade, outras têm pouca, e ainda
existem aquelas que se satisfazem com o status que adquirem. As pessoas com
maiores necessidades de realização, geralmente, gostam de competir com certo
padrão de excelência e preferem ser pessoalmente responsáveis por tarefas e
objetivos que atribuíram a si próprias. É possível observar essa característica em
pessoas que iniciam novas empresas; elas são ambiciosas e esses traços as
acompanham desde a infância.
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2.Disposição para assumir riscos

De acordo com McClelland (1987), as pessoas com alta necessidade de
realização também têm moderadas propensões para assumir riscos, isto é, elas
preferem situações arriscadas até o ponto em que podem exercer determinado
controle pessoal sobre o resultado; em contraste com situações de jogo em
que o resultado depende apenas de sorte. A preferência pelo risco moderado
reflete a autoconfiança do empreendedor.
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3. Autoconfiança

Autoconfiança é um termo usado para descrever como uma pessoa está
segura em suas próprias decisões e ações, o que geralmente pode ser
aplicado em situações ou atividades específicas. Os empreendedores com
autoconfiança enfrentam os desafios que os rodeiam com total domínio
sobre as situações que enfrentam. Os empreendedores de sucesso
enxergam os problemas relacionados a um novo negócio, mas acreditam
em suas habilidades pessoais para superá-los.

Figura 4.1: Elo das necessidades
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4.2 Características do empreendedor

Há quem confunda um bom administrador com um empreendedor, pois ambos possuem
similaridades e diferenças. Segundo Dornelas (2011), para ser empreendedor é necessário ser um
bom administrador. No entanto, ser um bom administrador não é garantia de ser empreendedor,
pois para isso é necessário, além de possuir habilidades gerenciais, ousar, criar, ter paixão pelo
que faz, assumir riscos e transformar seu ambiente social e econômico.

A cada dia é crescente o número de pessoas que se arriscam em empreender novos negócios e os
motivos são variados: o fato de estar desempregado, ter flexibilidade no horário de trabalho,
ficar rico ou mesmo o fato de ter uma ideia. Porém ter uma ideia e desenvolver um negócio não
garante o sucesso domesmo. Énecessáriomais do que isso. É imprescindível conhecer bem o que
se vai fazer e estar disposto a correr riscos, a inovar, pesquisar e adquirir conhecimentos
constantemente.
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4.2 Características do empreendedor

Um empreendedor apresenta um conjunto de características próprias de uma
pessoa diferenciada; a partir da identificação de uma oportunidade para
empreender, ou seja, para alterar, inovar ou criar algo, esta pessoa dá início a um
processo de tomada de decisão a fim de tornar algo já existente em algo não
comum.
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Veja a seguir as características de empreendedores considerados de sucesso:
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Observe exemplos de grandes empreendedores como Silvio Santos, Bill Gattes,
Antônio Ermírio deMoraes, Roberto Justus. Todas essas pessoas do mundo dos
negócios só ocupam, ou ocuparam, tal posto devido ao esforço, determinação
e paixão pelas suas atividades. Toda atividade que é desenvolvida visando pura
e simplesmente o lucro, tende a fracassar. O dinheiro é uma consequência do
sucesso.
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