AULA 6 – ESCOLHA DE UM NEGÓCIO
Objetivos
• Compreender a constituição de uma empresa;
• Conhecer os principais tipos de negócio do mercado onde
uma empresa pode atuar
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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.

FONTE: BNDES 2020
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3.4 Constituição formal da empresa
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:

•

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.
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3.4 Constituição formal da empresa
b) Defina a sua participação – considerando-se as sociedades limitadas, é
preciso escolher qual será a participação de cada sócio na empresa.
• 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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3.4 Constituição formal da empresa

A.Defina o tipo
da empresa

Registre o
contrato na Junta
Comercial do
Estado

Defina a sua
participação

Obtenha o CNPJ

Tenha um
endereço

Contrate um
contador e
formule o
contrato social

Formalize-se junto à
Prefeitura e ao
Governo do Estado
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3.5 Escolha de um Negócio
a)Qual é o volume
de capital que você
pretende investir?

Qual é o retorno
que você pensa ou
precisa obter?

Qual é a natureza
das atividades de
trabalho
envolvidas?

Quais são as suas
experiências
profissionais?

Quais são os seus
objetivos?

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

Quais são os seus
conhecimentos e
habilidades?

Quanto tempo
você pode ficar sem
um salário mensal?

Quais são as suas
características de
personalidade?
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3.5 Escolha de um Negócio
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.
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3.5 Escolha de um Negócio
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).

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.
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3.5 Escolha de um Negócio
d) Serviços – são atividades, benefícios ou satisfações oferecidas para venda ou
em conexão com vendas de determinados bens.
• Éa 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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1) Uma empresa é uma pessoa jurídica que exerce uma atividade para atingir seus
objetivos, que podem ser diretos e indiretos. Cite três objetivos diretos e três
objetivos indiretos.
2) Podemos classificar as empresas de diversas formas, entre elas pelo tamanho.
Qual ou quais as formas de mensurar o tamanho de uma empresa?
3) A empresa, como pessoa jurídica, possui direitos e deveres que são marcados e
caracterizados a depender do tipo de empresa que a constitui. Exemplifique os três
tipos de empresas discutidos em aula.
4) Também caracteriza a constituição do empresa a escolha da área de negócio,
que podem ser: Manufatura, Atacado e Varejo. Cite três exemplo de empresas pra
cada área de negocio
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