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FILME: FOME DE PODER

O filme "Fome de Poder" mostra a história de Ray Kroc, um vendedor em dificuldades que

virou Fundador do McDonald's. Na década de 1950, Ray Kroc conheceu Mac e Dick McDonald,

que estavam com uma operação de hambúrguer no sul da Califórnia. Ray ficou impressionado

com o rápido sistema dos irmãos de fazer os alimentos e viu nisto uma possível rede de

franquias. Ray expandiu as lanchonetes McDonald's através de franqueados, retirando a empresa

dos irmãos e criando um império multimilionário. Se você assistir com atenção, notará algumas

lições importantes no mundo dos negócios.

1) O Que podemos aprender sobre empreendedorismo no filme?

2) O filme Fome de Poder nos mostra como visão, processos e coragem levou

um homem a construir o maior império alimentício do mundo. Na sua

concepção, como isso foi possível?

3) Quais os aspectos observado de um empreendedor no protagonista do filma

Ray Kroc?

4) Quais as lições você tira do filme?



Atividades de aprendizagem

1. Caracterize produto e serviço.

2. Cite empresas de bens de consumo e serviço e empresas de

bens de produção caracterizando o diferencial de cada uma

delas.

3. Use sua criatividade e crie um esquema com empresas reais

envolvendo o macro e o microambiente.
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AULA 3 –O QUE É  UMA EMPRESA?
AULA 03 –CONSTITUIÇÃO DAS EMPRESAS

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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