


AULA 5 – O QUE É UMA EMPRESA?
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Objetivos

• Conceituar o que é uma empresa;

• Caracterizar empresa;
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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.

• Enquanto produto é um bem concreto , algo palpável, que se pode pegar e
ver, o serviço é definido por atividades, satisfações ou benefícios para
vendas.
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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.

Empregador

• Não segue ordens alheias;

• Toma as decisões 
estratégicas;

• Constrói algo totalmente 
seu. 

Funcionário

• Direitos garantidos –
férias, 13º, FGTS e outros;

• Sem riscos de 
investimentos financeiros;
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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.
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4) Use sua criatividade e crie um esquema para uma empresa
exemplificando três variáveis de macroambiente e três de microambiente

• 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

Industria moveleira
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Organizações

• São grupos de pessoas que se reúnem para alcançar um objetivo em 
prol de melhorar o  bem estar da sociedade

Igreja RestauranteHospital
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• Governamentais – Compreendem organizações estatais comandadas 
pelo governo que administram bens e serviços públicos;

• Empresas – Organizações cujos recursos são empregados em 
benefício próprio, visando fins lucrativos;

• Terceiro Setor – Organizações de iniciativa privada, sem fins lucrativos 
e que prestam serviços públicos.

Tipos de Organizações
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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.
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Art. 1º Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na
ordem civil.

Art. 2º A personalidade civil da pessoa começa do
nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a
concepção, os direitos do nascituro.

...
Art. 40. As pessoas jurídicas são de direito público, interno

ou externo, e de direito privado.

Art. 45. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de
direito privado com a inscrição do ato constitutivo no
respectivo registro, precedida, quando necessário, de
autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-
se no registro todas as alterações por que passar o ato
constitutivo.
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3.1.1 Objetivos
Os objetivos de uma empresa podem ser diretos e indiretos
• Os objetivos diretos são, geralmente, a produção, a venda de mercadorias 

ou a prestação de serviços;
• 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
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Empresas industriais – são as 
responsáveis pela transformação de 
matérias primas em  mercadorias ou 
produtos acabados, produzindo bens 

de consumo ou bens de produção. 
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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).
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Empresas prestadoras de serviços – são as que oferecem serviço e mão de
obra Especializada como transporte, educação, saúde, comunicação,
serviços de manutenção, etc.


