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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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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.
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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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