


AULA 4 – O MUNDO DOS NEGÓCIOS
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Objetivos

• Caracterizar o que é um negócio e suas características



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 2.3: 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.
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Figura 2.2: Resumo do

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 
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Figura 2.3: Resumo do 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.

Compreendem os stakeholders.
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1) Toda organização se caracteriza pelo conjunto de pessoas que se reúnem para
atingir um objetivo, seja ele gerar produto ou serviço. Diferencie produto de
serviço.

2) É importante saber que sempre existirão vantagens e desvantagens em trabalhar
para outras pessoas (empregador) ou para si mesmo. Nessa perspectiva cite três
vantagens em ser funcionário e três vantagens em ser empregador.

3) O ambiente de negócio, no qual a empresa está inserida, pode ser dividido em
entre macroambiente e microambiente. Diferencie esses ambientes com base
nas variáveis que eles apresentam.

4) Use sua criatividade e crie um esquema para uma empresa exemplificando três
variáveis de macroambiente e três de microambiente.


