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1. Pesquise casos de empreendedores que foram bem sucedidos no mundo

com ideias simples e de baixo custo. É importante que você cite quais foram

as suas invenções e qual foi o material utilizado.

2. Aproveite também para realizar uma pesquisa e citar os casos mais

recentes de empreendedorismo no Brasil.
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a) Geração de enorme ganho financeiro pessoal, o que pode ser verdade se o

empreendedor for, de fato, uma pessoa preparada e ciente de suas reais

capacidades e limitações.

b) Capacidade de geração de emprego e aumento do crescimento econômico.

c) Encorajamento do processamento de materiais locais em bens acabados

para consumo doméstico, bem como para exportação.

d) Capacidade de estimular uma competição saudável, que gera a criação de

produtos de maior qualidade.

e) Estímulo ao desenvolvimento de novos mercados.
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f) Promoção do uso de tecnologia moderna em pequena escala.

g) Fabricação para estimular o aumento de produtividade.

h) Encorajamento de pesquisas e estudos, bem como o desenvolvimento de

máquinas e equipamentos modernos para consumo doméstico.

i) Desenvolvimento de qualidades e atitudes empreendedoras entre potenciais

empreendedores, os quais podem contribuir para mudanças significativas em

áreas distantes.
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j) Liberdade em relação à dependência do emprego oferecido por outros.

k) Redução da economia informal.

Entre as principais desvantagens temos:

a) Requer muito trabalho, horas de dedicação e energia emocional.

b) Tensão inerente ao se dirigir um negócio próprio.

c) Ameaça constante de possibilidade de fracasso.

d) Os empreendedores precisam assumir os riscos relacionados ao fracasso.
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Nesta aula, estudamos a origem do empreendedorismo, o desenvolvimento

do termo e a sua aplicação. Como vimos, o desenvolvimento do

empreendedorismo no Brasil se deu a partir do século XVII, e teve um grande

impulso, com ares de formalismo, na década de 1990 a partir da organização

do SEBRAE (antes chamado CEBRAE – criado em 1972) e da SOFTEX, bem

como da variação do conceito de empreendedor segundo diversos autores.
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Objetivos

Caracterizar o que é um negócio e suas principais características.

2.1 Funcionário e empreendedor

Quem de nós já teve dúvidas com relação a ser empregado ou ser dono do

próprio negócio? Independente da decisão que tomamos em relação a essa

questão é importante saber que sempre existirão vantagens e desvantagens em

trabalhar para outras pessoas (empresas ou empregadores) ou trabalhar para

si mesmo (Quadro 2.1).
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Ao iniciar o próprio negócio, o empreendedor deve contar com sua

própria capacidade, preparo técnico e profissional. Também deve

prever os riscos, agir com cautela, sem pressa e com muito bom

senso a fim de que as possibilidades de sucesso sejam maiores.
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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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