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RESUMO

HOLLEBEN, Augusto Guilherme de. A VIDA ORGANIZACIONAL DA MICRO
HOBBY. 2005. 55f. Trabalho de Conclusão de Estágio (Graduação em
Administração). Curso de Administração, Universidade Federal de Santa Catarina,
2005.

Este trabalho tem como objetivo geral identificar a factibilidade para a elaboração de
um produto para corte de metais e não metais, destinado ao uso profissional. 0
motivo da escolha da Micro Hobby como objeto de estudo foi derivado da
identificação de oportunidade de negócio a partir de atividades lúdicas
desenvolvidas por seu fundador. Os objetivos específicos são os de resgatar a
origem e formação do Micro Hobby como oportunidade de empreender, descrever a
sua evolução e porque a Consoftworld migrou do mercado de software para o de
produção de máquinas e equipamentos destinados ao uso profissional, em diversas
áreas de produção. Para realização do presente trabalho foi realizado um estudo de
caso, a partir deste processo a empresa experimentou a expansão na linha de
produção e nos resultados econômicos.

Palavras—chaves: empreendedor, criatividade, software, máquinas e equipamentos.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA E APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA DE
PESQUISA

A atividade empreendedora é importante para o desenvolvimento da
sociedade atual, pois ela sintetiza ação, inovação, criação

e constantes

aperfeiçoamentos para atingir melhorias cada vez mais significativas na qualidade
de vida, na geração de emprego e de renda.
Segundo Schumpeter (1942),

o empreendedorismo é o

impulso

fundamental que aciona e mantém em marcha o motor capitalista, criando novos
produtos, métodos de produção, mercados e, implacavelmente, sobrepondo-se
aos antigos métodos pouco eficientes e mais caros.
Para Dolabela (1999), o desenvolvimento econômico de uma região tende a
estar, diretamente, relacionado com o grau de empreendedorismo de uma
comunidade.
Desta maneira, empreender é uma atividade para pessoas que estão
dispostas a correr riscos e enfrentar situações sem garantias de retorno. É um
comportamento revestido de criatividade, com atitudes e competências para
enfrentar e suplantar as adversidades.
Neste sentido, cabe ressaltar que Ferreira (1999) define criatividade como
qualidade criativa, capacidade criadora, engenho, inventividade. E Depresbiteris
(1999) conceitua competência como um conjunto de capacidades, conhecimentos
e saber-fazer para realizar uma tarefa ou um conjunto de tarefas, satisfazendo
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exigências sociais precisas.
Neste contexto, ainda Maximiano (2002, p.197) enfatiza que "as atitudes
estão na base das opiniões favoráveis e desfavoráveis em relação a todos os
aspectos que circulam a vida das pessoas".
0 Brasil, segundo o Global Entrepreneurship Monitor (GEM) registrou em
2002 um taxa de atividade empreendedora de 13,5%, o que o levou a ocupar a
sétima posição no ranking formado por 37 'Daises que, por sua vez perfazem 2/3
da população mundial. Destacando que o Brasil foi precedido pela Tailândia, Índia,
Chile, Coréia, Argentina e Nova Zelândia.
Diante deste cenário foi estudada a vida organizacional de uma empresa
que tem bases no empreendedorismo, originando, assim a formulação do
problema de pesquisa: Como uma organização produtiva de base tecnológica
migra do processo de geração de um produto intangível para outro tangível
utilizando como objeto da analise a Micro Hobby no período de 2005?

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo Geral

Analisar

o

processo de migração de uma empresa de base,

exclusivamente, tecnológica para um estágio de produção de máquinas e
equipamentos, utilizando como objeto da analise, na Micro Hobby, no período de
2005.

lo
1.2.2 Objetivos específicos

a) Resgatar a origem e a formação da Micro Hobby como oportunidade de
empreender;
b) Descrever a evolução da Micro Hobby no mercado nacional de produção e
comercialização de máquina Controle Numérico Computadorizado (CNC)
de metais e não metais;
C) Descrever porque a Consoftworld migrou do mercado de software para o de
máquinas e equipamentos a partir de 2005

1.3 JUSTIFICATIVA

A origem da Micro Hobby inicia na formação familiar de seu fundador, o
qual sempre esteve presente em um ambiente de discussões sobre negócios e a
importância de se fazer algo próprio e diferente, vivenciando experiências
empreendedoras nas areas de comércio, prestação de serviços fotográficos,
contabilidade e confecção.
Para Dolabela (1999), o empreendedorismo é um fenômeno cultural, ou
seja, empreendedores nascem por influência do meio em que vivem. Pesquisas
mostram que os empreendedores têm sempre um modelo, alguém que os
influencia. Desta maneira, Filion (1991) defende que na verdade aprende-se a ser
empreendedor pela convivência com outros empreendedores, em um clima em
que ser dono do próprio nariz, ter um negócio é considerado algo muito positivo.
Além disso, outros estudos indicam que as famílias de empreendedores têm maior

chance de gerar novos empreendedores e que os empreendedores de sucesso
quase sempre tem um modelo, alguém a quem admiram e imitam.
Segundo Degen (1989), todos herdam a formação familiar, religiosa

e

escolar, algo que, por facilidade, sera chamado de "capital social". Estes são os
valores e idéias que, subliminariamente, nos foram repassados por nossos pais,
professores, amigos e outros que influenciaram na nossa formação intelectual e
que, inconscientemente, orientam nossas vidas.
Para Dolabela (1999), o empreendedor é um ser social, produto do meio em
que vive (época e lugar). Se o empreendedor vive em um ambiente em que ser
empreendedor é visto como algo positivo, então terá motivação para criar o seu
próprio negócio.
A Micro Hobby, indústria de máquinas Controle Numérico Computadorizado
(CNC), teve origem na queda de faturamento da Consoftworld l , fruto de uma crise
de mercado, e na visão empreendedora de seu fundador que identificou outras
oportunidades de alavancar o faturamento com a utilização dos próprios
conhecimentos na atividade lúdica (aeromodelismo).
Conforme Degen (1989), um dos fatores a serem considerados na escolha
do negócio estão ligados aos efeitos da situação econômica do mercado, sendo
que a grande maioria dos negócios é afetada, negativamente, pela recessão
econômica - alguns em escala mais acentuada, outros menos. Entretanto,

o

empreendedor, sempre, deve planejar a retomada dos negócios para o início da
recuperação econômica.

Empresa produtora de programas de computadores destinada a atender a demanda da área de
banco de dados para empresas comerciais.

1
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Assim, através do hobble do fundador da empresa (aeromodelismo) surgiu
o primeiro produto da Micro Hobby, a máquina de Controle Numérico
Computadorizado (CNC) de cortar isopor e similares. Esta máquina é utilizada
para fabricar as partes dos aeromodelos em isopor, como: asas e fuselagens.
A visão de ter um produto que apresenta barreiras à entrada de
concorrentes no mercado, devido ao conhecimento e as tecnologias necessárias
na Area da eletrônica, da mecânica, além dos softwares de desenho e de corte,
fez com que se investisse na fabricação de um produto (CNC)

e na sua

comercialização pela Internet e em Feiras do setor.
Para Dolabela (1999) na pequena empresa, com recursos financeiros e
humanos limitados, o uso da Internet assume importância crucial no processo de
comercialização, bem como na formação de redes de operação com fornecedores,
embora seja recurso passivo, ou seja, depende da vontade do interessado para
ser identificada.
Ressaltando que a Internet oferece acesso tanto à tecnologia da informação
como a seu uso competitivo, além de permitir que pequenas empresas entrem no
mercado global, Area tradicional de domínio das grandes corporações, únicas
capazes, até o aparecimento desta rede, de enfrentar os pesados custos do
estabelecimento de uma rede de trocas internacionais.
Degen (1989) alerta que outro fator a ser considerado na escolha do
negócio são as barreiras à entrada no mercado, tendo em vista que a
probabilidade de sucesso depende, diretamente, das barreiras à entrada. Quanto
menores essas barreiras à entrada, mais fácil é o aparecimento de concorrentes, e
menor a probabilidade de sucesso. Os fatores responsáveis por essas barreiras
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são: capital; conhecimento; marketing; matérias-primas; custos de produção
baixos; legais e localização.
Ciente destes aspectos relacionados ao processo de empreender, o
investidor transformou seu hobby em um negócio.
A criação e o desenvolvimento de uma máquina CNC para corte de isopor,
primeiramente, se deu por uma necessidade vinculada ao próprio hobby. Através
de pesquisas durante seu desenvolvimento e do contato com amigos que
compartilham do mesmo hobby, verificou-se a existência do interesse para
diversos fins, dentre eles o aeromodelismo.
A partir deste momento, a preocupação recaiu sobre a verificação dos
custos e sobre a forma de comercialização de modo a aumentar o faturamento na
empresa de software que atravessava, desde 2003, um período de dificuldades
financeiras.
Constatando a oportunidade de obter lucros elevados em virtude das
barreiras à entrada no mercado foi definida a produção da máquina, com diversas
modificações, para que ela pudesse ser comercializada e operada por qualquer
pessoa treinada. Esse desenvolvimento englobou a padronização de montagem,
confecção de peças que suportem esforço

e utilização por pessoal não

familiarizado com a sua construção, ou seja, o usuário final que a vê como
ferramenta para elaborar um produto para ser comercializado ou utilizado para seu
próprio beneficio.
Buscando focar as atenções neste novo produto e também para não
aumentar os custos iniciais com a abertura de uma nova empresa se decidiu
utilizar a estrutura já existente na organização, criando-se somente um novo nome
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fantasia para comercializar as máquinas de corte para uso profissional.
Desta maneira, a empresa migrou da sua área de origem - soluções em
informática - para a de produção de máquinas e equipamentos, passando em
2005 a ser denominada de Micro Hobby.
A Micro Hobby iniciou a divulgação de seu produto por meio da Internet,
com um portal eletrônico, através do qual são apresentadas as características,
fotografias e formas de aquisição do novo produto.
Além disso, também foi contratado os serviços do maior site de busca
especializado em divulgação pela Internet, o Google Adwords. Logo no inicio da
divulgação ocorreu A primeira comercialização da máquina CNC para corte de
isopor. Seu primeiro cliente situa-se em São Paulo e tem como objetivo a
expansão de seu hobby e a abertura de uma fábrica de aeromodelos elétricos.
Em 2005, a Micro Hobby participou de um festival de aeromodelismo, o
maior do pais, em Gaspar, Santa Catarina. Neste evento a empresa apresentou
seu produto para um público ligado à prática de aeromodelismo e curiosos.
Desta feira partiu a comercialização da segunda máquina CNC de corte de
isopor, desta vez para uma empresa que produz caixas de papelão, ainda foram
estabelecidos muitos contatos para futuras aquisições com outras empresas.
Cabe dizer que uma outra utilização para a máquina foi constatada, a de
fabricação de suporte, em isopor, para componentes que devem ser transportados
ou armazenados dentro de caixas de papelão, de modo a não ficarem soltos na
caixa.
Assim, através da Internet, via e-mail e telefone, as consultas sobre a
máquina CNC para corte de isopor surgiram de toda parte do país, sendo que a
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utilização foi estendida a diversos fins como: comunicação visual, maquetes,
festas infantis e pegas para fundição de metais. Atualmente, existe uma lista de
interessados que estão esperando encontrar maior finalidade ou financiamento
para aquisição deste produto.
Dentre os setores que a Micro Hobby, hoje, está pesquisando para a
divulgação da máquina está o setor de fundição, sendo que neste a máquina CNC
de corte de isopor pode auxiliar na criação de moldes, em isopor, para peças em
metal. Destacando que é uma prática comum a utilização de isopor para este fim
além destes clientes possuírem uma capacidade financeira elevada.
Segundo Dolabela (1999), antes de criar uma empresa é preciso investigar
a atividade escolhida para desenvolver: Por que essa empresa deve existir? Qual
será a sua particularidade? Em que aspecto ela é única? Será competitiva? Quais
serão seus clientes? Em que a sua existência modificará o mercado? A empresa
será local, regional ou nacional?
Por exigência do mercado de fundição, a Micro Hobby está reformulando
seus produtos, visando aumentar a qualidade em treinamento, documentação,
resistência e funcionamento. Este processo está relacionado com melhores
ferramentas para produção das máquinas CNC de corte, pesquisa e participação
em eventos, fóruns e feiras do setor.
Com a pretensão de expansão do mercado, a empresa iniciou a produção
de máquinas CNC para cortar, fresar, furar e gravar em diversos tipos de materiais
como: ferro, ago, alumínio, madeira, acrílico, vidro, entre outros.
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2 METODOLOGIA

Finalizada a etapa que serviu de base teórica para os objetivos propostos,
passa-se para os procedimentos metodológicos definidos pelos diversos autores a
respeito de um projeto de pesquisa.
Vergara (1997) defende a importância da utilização de uma metodologia
adequada, compreendendo os métodos, técnicas e instrumentos utilizados nas
etapas desenvolvidas durante o projeto para um alcance eficaz dos objetivos.
Para Oppenheim (1992), o delineamento da pesquisa é o plano básico ou
estratégia de pesquisa. Consiste em tornar o problema pesquisável de modo que
venha a produzir respostas especificas às questões do estudo.
No estudo interpretativo, segundo Ahrens & Dent (1998), os dados
consistem em descrições e considerações dos participantes no local da pesquisa,
considerando o contexto. Os dados são coletados durante um período amplo, para
que os processos possam ser registrados. Ainda o pesquisador, em geral, não
procura testar uma hipótese à priori, mas teorizar por meio dos dados de forma
indutiva. A analise 6 um processo emergente - o pesquisador desenvolve empatia
com os dados, a fim de entender o que estes revelam em termos da realidade dos
participantes.
Para Vergara (1997) a pesquisa aplicada 6, fundamentalmente, motivada
pela necessidade de resolver problemas concretos. Com isso pode-se caracterizar
a pesquisa como sendo teórica aplicada, pois agregará os conhecimentos teóricos
no estudo de campo da pesquisa, a fim de entender o problema.
Quanto aos meios, ainda sob a ótica de Vergara (1997), a pesquisa pode
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ser classificada como sendo um estudo de caso, tendo em vista que se dedica a
um caso específico do estudo da vida organizacional da Micro Hobby. Além disso,
este estudo também pode ser caracterizado como bibliográfico, no que diz
respeito à forma de obtenção de dados relativos ao que já foi pesquisado a
respeito do tema-problema.
Para Vergara (1997) a pesquisa bibliográfica é o estudo sistematizado
desenvolvido com base em material publicado em livros, revistas, jornais, redes
eletrônicas, isto 6, material acessível ao público em geral.
A pesquisa bibliográfica, peça chave na construção do conhecimento
científico, foi orientada pelo objetivo de resgatar conceitos, idéias e contribuições
afins e/ou com interface ao objeto eleito, tema e o problema formulado. A pesquisa
bibliográfica caracteriza-se ainda pelo exame e análise de documentos que ainda
não foram trabalhados, possibilitando nova leitura e interpretação do fenômeno
estudado (GODOY, 1995).
Para Yin (2001) as evidências para um caso podem vir de seis fontes
distintas: documentos, registros em arquivos, entrevistas, observação direta,
observação participante e artefatos físicos.
No presente trabalho a coleta de dados de integrou as seguintes fontes:
•

Documentos: podem ser caracterizados por documentos administrativos.
Estes consistem nos e-mails recebidos das empresas interessadas nos
produtos da Micro Hobby, bem como as notas fiscais de vendas das
máquinas, conhecimentos de transportes e registro de envio pelo Correio;

•

Observação direta: a oportunidade de realizar uma visita de campo ao local
escolhido para o estudo de caso possibilitou a realização da observação
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direta. 0 contato com o ambiente produtivo, clientes e fornecedores foram
fontes para coleta de dados;
• Observação participante: Para Yin (2001) esta modalidade de observação é
especial porque o observador não é passivo. Esta fonte de coleta de dados
foi utilizada por que o pesquisador faz parte A empresa em estudo.
A observação caracteriza-se como antiga e ao mesmo tempo moderna
técnica de pesquisa, sendo que a sua formalização e a busca incessante da
precisão dá-lhe o caráter cientifico. Embora, a condição de ator social ativo seja
um fator limitante para que outros pesquisadores anotem fatos assemelhados
(GOODE; HATT, 1975).
Considerando estes fatores limitantes, enquanto etapa importante da
pesquisa qualitativa, a observação participante foi incorporada no
desenvolvimento deste trabalho, inclusive em função do pesquisador ter
participado do processo, amparado no pressuposto cientifico de eqüidistância do
objeto analisado em face de intensa relação com o mesmo, evitando as distorções
decorrentes de vieses na interpretação ou de paixões latentes, observados os
critérios da direcionalidade e intencionalidade, previamente, definida da atividade.
Nesta técnica de pesquisa, a figura do pesquisador é o instrumento básico
do processo, na medida em que revela as suas preocupações com os fatos em
análise e as modalidades de coleta de elementos afins aos mesmos (ROESCH,
1999; MINAYO, 1996).
A observação direta e sistemática foi empreendida com objetivo de
incorporar e captar as opiniões das categorias eleitas para análise, ao passo que a
observação participante foi dirigida para o resgate de fenômenos latentes aos
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processos não observáveis ou identificados pelos atores sociais diretamente
mobilizados na atividade.
Dentre outras vantagens, a pesquisa participante possibilita o estreitamento
da relação entre conhecimento e ação, induz ao processo de reflexão continuada
e fortalece a relação teórica-prática.
A pesquisa de natureza qualitativa adquiriu caráter sinérgico ao estudo
empreendido, na medida em que o ambiente natural foi o ambiente de coleta de
dados do pesquisador, através da dimensão descritiva, ocorreu o registro dos
significados e expressões presentes no espaço de pesquisa, utilizando o enfoque
indutivo no processo (GODOY, 1995).

2.1 LIMITAÇÕES DA PESQUISA

0 presente trabalho está limitado a análise das características do
empreendedor, utilizando como objeto de estudo a Micro Hobby durante o ano de
2005.
A percepção do pesquisador como empreendedor por mais imparcial que
tenha sido pode ser um elemento prejudicial ao resultado alcançado na pesquisa,
em face do envolvimento do mesmo no processo de concepção e condução do
negócio estudado.
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste tópico será apresentado o conhecimento teórico sobre o tema em
estudo. Dentre outros serão expostos os argumentos dos autores: Degen,
Dolabela, Dornelas, Drucker, Britt°, Hornday e Bunker, Schumpeter, Solomon &
Fernald, Timmons, Hornaday e Gerber.

3.1 EMPREENDEDOR

Para Degen (1989), existem oito fórmulas comuns para identificar
oportunidades de negócios: "Identificação de necessidades, observação de
deficiências, observação de tendências, derivação da ocupação atual, procura de
outras aplicações, exploração de hobbies, lançamento de moda, imitação do
sucesso alheio".
Este autor explica que (DEGEN, 1989):
Identificação de necessidades: por definição todo negócio deve atender
as necessidades de consumidores, mediante oferta de algum produto ou serviço,
pelo qual estão dispostos a pagar. Portando, a fórmula mais direta de identificar
oportunidades de negócios é procurar necessidades que não estão sendo
satisfeitas e desenvolver produtos ou serviços para satisfazê-las;
Observação de deficiências: o empreendedor que procura identificar

oportunidades utilizando esta abordagem escolhe um tipo de negócio e começa a
estudá-lo com o objetivo de descobrir o que pode ser melhorado. Em seguida,
analisa a relevância destas melhorias para os consumidores, a ponto de induzi-los
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a trocar de fornecedor, e as condições de introduzir essas melhorias a um custo
acessível aos consumidores. Se a resposta for afirmativa, ele identificou uma real
oportunidade de negócio;
Observação de tendências: o mundo está em constante mudança,

decorrente da sucessão e superposição das mais diversas tendências, com os
mais variados ciclos de vida, desde, por exemplo, os modismos que mal duram
uma temporada, ate as evoluções tecnológicas ou sociais, que chegam a se
desenvolver por várias décadas. Para identificar oportunidades de negócios
através da observação de tendências, o empreendedor tem que compreender as
tendências que influenciam o dia-a-dia e tentar prever quais e quando vão ocorrer
mudanças e como vão afetar o homem. As mudanças acabam gerando novas
tendências, que podem trazer outras oportunidades. Não raro, essas novas
oportunidades tornam obsoletos negócios já existentes;
Derivação da ocupação atual: a maioria das oportunidades de negócios

que se apresenta para o pretendente a empreendedor está relacionada com sua
ocupação atual. São aquelas oportunidades derivadas da constatação e da
convicção de que, se o negócio lhe pertencesse, ele faria melhor;
Procura de outras aplicações: a idéia central dessa fórmula de identificar

oportunidades de negócio é procurar outras aplicações para algum tipo de solução
tecnológica, mercadológica, industrial etc.;
Lançamento

de moda:

oportunidades de negócio, baseadas no

lançamento de uma moda ou modismo, são encontradas quando se procuram
idéias originais, que podem encantar grande número de consumidores.
Normalmente, esse encanto é passageiro, e o empreendimento tem ciclo de vida
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rápido. Nem sempre estas idéias são originais. 0 sucesso em um pais pode ser
transposto para outro e até repetido de tempos em tempos;
Imitação do sucesso alheio: Assim como lançar moda é um negócio de

alto risco, em virtude da originalidade e da ausência de qualquer referência no
mercado, imitar o sucesso alheio é a fórmula menos arriscada de iniciar um
empreendimento próprio. Não por coincidência, é a formula mais adotada pela
grande maioria dos empreendedores;
Exploração de hobbies: se o indivíduo gosta de fazer algo, é muito

provável que outras pessoas também gostem. A oportunidade de negócio está no
desenvolvimento de um serviço ou produto que satisfaça este gosto. São raros os
hobbies que não representam oportunidades. t, sem dúvida, a forma mais

agradável de desenvolver um negócio próprio. Com algumas exceções, os
negócios baseados em

hobbies,

raramente, se transformam em grandes

empresas. As razões, quase sempre, não estão na falta de potencial de
crescimento dos negócios, mas sim na falta de interesse dos empreendedores em
expandi-los. 0 motivo é que os empreendedores não querem compatibilizar o seu
tempo entre o negócio e o hobby. Outro aspecto curioso é o fato de que a grande
maioria desse tipo de negócio. É muito rentável para o empreendedor que se
destacou em seu hobble, já que os consumidores estão dispostos a pagar um
pouco mais pelos produtos, na esperança de aprenderem algo com o grande
mestre.
Cumpre dizer que este fator foi decisivo para a concepção da organização
em análise.

23

Segundo Dornelas (2001), a palavra, empreendedor (entrepreneur), tem
origem francesa e significa "aquele que assume riscos e começa algo novo". 0
primeiro uso do termo empreendedorismo pode ser creditado a Marco Pólo, que
tentou estabelecer uma rota comercial para o Oriente.
Como empreendedor Marco Pólo assinou um contrato para vender
mercadorias com um homem que possuía dinheiro (hoje mais conhecido como
capitalista). Assim, enquanto o capitalista assumia riscos de forma passiva, o
aventureiro empreendedor assumia papel ativo,

correndo

riscos físicos e

emocionais.
Na Idade Média, o termo empreendedor foi utilizado para definir aquele que
gerenciava grandes projetos de produção. Esse indivíduo não assumia grandes

riscos, e apenas gerenciava os projetos, utilizando os recursos disponíveis,
geralmente provenientes do governo do pais.
No século XVII, o empreendedor era a pessoa que ingressava em um
acordo contratual com o governo para desempenhar um serviço ou fornecer
produtos estipulados.
Assim, por muito tempo a expressão "empreendedor" confundia-se com o
fornecedor de capital, mas no século XVIII ocorreu a diferenciação entre as duas
definições, sendo um inventor, como Thomas Edison, considerado

o

empreendedor da época.
Já no século XIX e inicio do século XX não havia distinção entre

empreendedor e gerente, vindo ocorrer tal distinção somente em meados do
século XX, quando houve a conexão entre o inovador e o empreendedor.
A grande contribuição do empreendedorismo procede da economia, através
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da intervenção de seus atores com a correlação entre o empreendedorismo e o
desenvolvimento econômico.
Para Hornday e Bunker (1970) existem dois tipos de empreendedores: o
empreendedor profissional ou artesanal

e o empreendedor que identifica

oportunidades. Os primeiros são limitados em termos de bagagem cultural e
engajamento social; os últimos possuem um maior grau de instrução e de
engajamento social, sendo mais agressivos no desenvolvimento e expansão das
empresas.
Neste contexto, Britto (2004) aponta outros dois tipos básicos de
empreendedor: aquele que empreende por oportunidade e aquele que o faz por
necessidade.
Na opinião dos empreendedores, tanto um fator como o outro tem como
conseqüência algo comum: a permanente certeza de que o empreendimento tem
que dar certo, a todo custo.

3.2 PAPEL DO EMPREENDEDOR NA SOCIEDADE CAPITALISTA

Para Degen (1989) a riqueza de uma nação é medida por sua capacidade
de produzir, em quantidade suficiente, os bens e serviços necessários ao bemestar da população. Por este motivo, acredita que o melhor recurso de que se
dispõe para solucionar os graves problemas sócio-econômicos pelos quais o
Brasil passa é a liberação da criatividade dos empreendedores, através da livreiniciativa, para produzir bens e serviços.
Dolabela (2002) distingue o empreendedor em coletivo e social. 0
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empreendedor coletivo é alguém capaz de contribuir para que uma comunidade
formule o seu sonho e busque a sua realização. 0 empreendedor coletivo é
aquele cujo sonho é promover o bem estar da coletividade, a melhoria das
condições de vida de todos. 0 seu trabalho visa o estabelecimento de condições
para que a comunidade desenvolva a sua capacidade de sonhar. Quanto aos
resultados do seu trabalho, o empreendedor coletivo busca a criação de Capital
Social, a interação cooperativa das forças da comunidade, com o objetivo de criar
as condições para a formulação e busca de realização do sonho coletivo.
Desta maneira, o empreendedor coletivo é diferente do empreendedor
social na medida em que este último resolve problemas inadiáveis, que dizem
respeito, por exemplo, â alimentação, saúde, assistência social. Mas, não
necessariamente ataca suas causas.
Por seu turno, o empreendedor coletivo tenta provocar mudanças que
conduzam a sustentabilidade, à auto-suficiência, ou seja, o seu trabalho busca
tornar dinâmicas as potencialidades da comunidade, estabelecendo condições
para que os seus habitantes sejam protagonistas, através de redes de cooperação
internas e externas, na construção do seu próprio desenvolvimento.

3.3 CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDEDOR

Para Dornelas (2001), os empreendedores são pessoas diferenciadas, que
apresentam motivação singular, são apaixonadas pelo que fazem, não se
contentam em ser mais um na multidão, querem ser reconhecidas e admiradas,
referenciadas e

imitadas, querem deixar um legado. Uma vez que os
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empreendedores estão revolucionando o mundo, seu comportamento e o próprio
processo empreendedor devem ser estudados e entendidos.
Para Ozires Silva (2005), profissional que ajudou a fundar a Embraer, a
quarta maior indústria aeronáutica do mundo, o empreendedor tem o desejo de
transformar a sua idéia em algo sólido, capaz de gerar riquezas e de oferecer
empregos, persiste e torna-se cada vez mais forte. Isso ocorre apesar de todas as
dúvidas que continuam a passar pela sua cabeça.
Uma das características do empreendedor José de Alencar, fundador da
Coteminas, uma das maiores empresas têxteis do Brasil, é a paciência, porque
não é possível conseguir tudo, tem que se ter em mente que a frente sempre
surgirão outras oportunidades. Além disso, o empresário enfatiza que o importante
na empresa não são as paredes e as máquinas, e sim as pessoas (BRITTO,
2004).
Se há uma característica em comum entre empreendedores e executivos
bem-sucedidos, segundo Carlos Tilkian, o homem que fez a Estrela, fabrica de
brinquedos, voltar a brilhar, é a opção preferencial pela família e pela vida pessoal.
Ao menos este é o cliche' dos manuais de orientação profissional: a pessoa deve
ser focada em seus objetivos de trabalho, não dispersar energias. Dessa forma irá
aproveitar ao máximo suas competências e sera recompensada com o sucesso,
(BRITTO, 2004).
Para o empresário Walter Fontana Filho, neto e filho de empreendedores
que fizeram a Sadia, os meus antecessores foram sempre pioneiros e muito
inovadores. 0 meu tio que me antecedeu nas atividades comerciais, Ottoni
Romano Fontana, foi uma pessoa que conseguiu trazer para a empresa, nos anos
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60 e 70, conceitos de marketing, divisão de consumidores, distribuição, qualidade
e logística, que são fundamentais para uma empresa. Já iniciamos a década de 80
com muitas filiais comerciais, atingindo 100 mil pontos-de-venda, com distribuição
capilar, resultando em grande acesso a nossos produtos por consumidores de
todo o Brasil. (BRITTO, 2004).
As características dos empreendedores de sucesso, segundo Dornelas
(2001) são: visionários, tomam decisão, fazem a diferença, exploram
oportunidades, dinâmicos, dedicados, otimistas e apaixonados, independentes,
ficam ricos, lideres formadores de equipes, bem relacionados, planejam, possuem
conhecimento, assumem riscos calculados e criam valor para a sociedade.
Eles são visionários porque têm a visão de como será o futuro para seu
negócio e para sua vida, e o mais importante: eles têm a habilidade de
implementar seus sonhos. Sabem tomar decisões, já que não se sentem
inseguros, principalmente nos momentos de adversidade, sendo isso um fatorchave para o seu sucesso. E mais, implementam suas ações rapidamente.
Os empreendedores são indivíduos que fazem a diferença: transformam
algo de difícil definição, uma idéia abstrata, em algo concreto, que funciona,
transformando o que é possível em realidade (KAO, 1989; VAIES, 1985).
Os empreendedores sabem agregar valor aos serviços e produtos que
colocam no mercado. Sabem explorar ao máximo as oportunidades: para a
maioria das pessoas, as boas idéias são daqueles que as vêem primeiro, por sorte
ou acaso.
Para os visionários (os empreendedores), as boas idéias são geradas
daquilo que todos conseguem ver, mas não identificam algo prático para
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transformá-las em oportunidade, por meio de dados e informação.
Para Schumpeter (1949), o empreendedor é aquele que quebra a ordem
corrente e inova, criando mercado com uma oportunidade identificada.
JA Kirzner (1973) vê o empreendedor como aquele que cria um equilíbrio,
encontrando uma posição clara e positiva em um ambiente de caos e turbulência,
ou seja, identifica oportunidades na ordem presente. Cumpre dizer que,
entretanto, estes autores são enfáticos em afirmar que o empreendedor é um
exímio identificador de oportunidades, sendo um indivíduo curioso e atento a
informações, pois sabe que suas chances melhoram quando seu conhecimento
aumenta.
Os empreendedores são determinados

e dinâmicos, deste modo

implementam suas ações com total comprometimento. Atropelam as
adversidades, ultrapassando os obstáculos, com uma vontade impar de "fazer
acontecer". Mantêm-se sempre dinâmicos e cultivam um certo inconformismo
diante da rotina.
Os empreendedores são dedicados, eles dedicam 24 horas por dia, 7 dias
por semana, ao seu negócio. Eles comprometem o relacionamento com amigos,
com a família, e até mesmo com a própria saúde. São trabalhadores exemplares,
encontrando energia para continuar, mesmo quando encontram problemas pela
frente. São incansáveis e loucos pelo trabalho.
Os empreendedores são otimistas e apaixonados pelo que fazem. Eles
adoram o trabalho que realizam. E é esse amor ao que fazem o principal
combustível que os mantém cada vez mais animados e autodeterminados,
tornando-os os melhores vendedores de seus produtos e serviços, como ninguém,
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como fazê-lo. 0 otimismo faz com que sempre enxerguem o sucesso, em vez de
imaginar o fracasso.
Os empreendedores são independentes e constroem o próprio destino: eles
querem estar à frente das mudanças e serem os donos do próprio destino.
Querem ser independentes, em vez de empregados; querem criar algo novo e
determinar os próprios passos, abrir os próprios caminhos, ser o próprio patrão e
gerar empregos.
Os empreendedores ficam ricos, embora ficar rico não seja o principal
objetivo dos empreendedores. Eles acreditam que o dinheiro é conseqüência do
sucesso dos negócios.
Os empreendedores são lideres e formadores de equipes, visto que
possuem um senso de liderança incomum, sendo respeitados e adorados por
seus funcionários, pois sabem valorizá-los, estimulá-los e recompensá-los,
formando um time em torno de si. Sabem que, para obter êxito e sucesso,
dependem de uma equipe de profissionais competentes. Sabem ainda recrutar as
melhores cabeças para assessorá-los nos campos onde não detêm o melhor
conhecimento.
Os empreendedores são bem relacionados (networking), são organizados:
sabem construir uma rede de contatos que os auxiliam no ambiente externo da
empresa, junto a clientes, fornecedores e entidades de classe.
Eles planejam cada passo de seu negócio, desde o primeiro rascunho do
plano de negócios, até a apresentação do plano a investidores, definição de
estratégias de marketing do negócio etc., sempre tendo como base a forte visão
de negócio que possuem.
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Os empreendedores possuem conhecimento e sempre são sedentos pelo
saber e aprendem continuamente, pois sabem que quanto maior o domínio sobre
um ramo de negócio, maior é a sua chance de êxito. Esse conhecimento pode vir
da experiência pratica, de informações obtidas em publicações especializadas, em
cursos, ou mesmo de conselhos de pessoas que montaram empreendimentos
semelhantes.
Os empreendedores assumem riscos calculados, sendo que esta talvez
essa seja a característica mais conhecida destes visionários. No entanto, o
verdadeiro empreendedor é aquele que assume riscos calculados e sabe
gerenciar o risco, avaliando as reais chances de sucesso. Para ele assumir riscos
tem relação com desafios. E para o empreendedor, quanto maior o desafio, mais
estimulante será a jornada empreendedora.
Neste contexto, os empreendedores criam valor para a sociedade, tendo
em vista que eles utilizam seu capital intelectual para criar valor para a sociedade,
com a geração de empregos, dinamizando a economia e inovando, sempre
usando sua criatividade em busca de soluções para melhorar a vida das pessoas.
Schumpeter (1942), definiu o empreendedor como o agente do processo de
destruição criativa. É ele quem desenvolve novos produtos sucessivamente em
um processo de substituição do antigo pelo novo, com métodos mais eficientes e
econômicos.
Nesta visão, Degen (1989), reforça que é a criatividade que tornou obsoleta
a caneta-tinteiro em favor da esferográfica, a válvula eletrônica em favor do
transistor, a régua de cálculo em favor da calculadora eletrônica, a locomotiva a
vapor em favor da elétrica ou a diesel etc. Em todos estes casos e em muitos
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outros, foram ã criatividade dos empreendedores que substituiu um produto ou
serviço mais caro e menos eficiente por outro mais barato e eficiente. As
vantagens para todos são evidentes. Constantemente o homem é beneficiado por
bens e serviços melhores e mais acessíveis.
0 empreendedor, por definição, precisa assumir riscos, e seu sucesso está
na sua capacidade de conviver e sobreviver a eles. Porém, nem todas as pessoas
têm a mesma disposição para assumir riscos. Muitos precisam de uma vida
regrada, horários certos, salário garantido no fim do mês e assim por diante. Esse
tipo de pessoa não foi feita para ser empreendedor. 0 empreendedor não é mal
sucedido nos seus negócios porque sofre revezes, mas porque não sabe superálos.
Para Solomon & Fernald (1988), a necessidade de realização

e a

propensão a assumir riscos estão entre as principais características presentes no
modo de agir de empreendedores. Diante desta perspectiva, Britto (2004) define
empreendedores como seres especiais, dotados de incrível qualidade de
transformar sonhos em lucrativos negócios. Gente que enxerga longe e que
consegue vislumbrar alternativas e saídas para os mais diversos cenários.
Para Gerber (2004), a personalidade empreendedora transforma a situação
mais trivial em uma oportunidade excepcional. O empreendedor é o visionário: o
sonhador, a energia por trás de toda a atividade humana, a imaginação que
alimenta o fogo do futuro, o catalisador da mudança. 0 empreendedor vive no
futuro, nunca no passado e, raramente, no presente. Ele está livre para construir
imagens do tipo "e se" e "se quando".
Dolabela (1999)

diz que uma das principais características do
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empreendedor de sucesso 6 a capacidade de estabelecer relações com pessoas
que podem contribuir para o seu negócio. Ele 6 hábil na formação de sua rede,
que vai se tornando elemento essencial de suporte à sua empresa. Ele é alguém
muito criativo, que consegue ver coisas onde os outros nada vêem, as
oportunidades. 0 empreendedor é alguém capaz de definir algo a partir do nada,
do indefinido. 0 empreendedor realiza descobertas, coloca o acaso a seu favor.
Para compreender melhor o acaso, Dolabela (1999) cita três tipos de
descoberta, onde o empreendedor 6 imprescindível: Uma intuição a partir da
justaposição de idéias, uma intuição do tipo eureka e a serendipitidade.
Uma intuição a partir da justaposição de idéias ocorre quando há a ligação
ou a associação de informações, aparentemente desconexas na mente,
estabelecendo entre elas uma nova

e significativa relação

(exemplo:

procedimentos como brainstorming).
Uma intuição do tipo eureka acontece quando se observa algum
acontecimento bastante comum e, sem esperar, percebe-se a analogia entre este
e algum aspecto do problema que se esteve tentando solucionar, surgindo daí um
lampejo revelador na mente já carregada com uma grande massa de informações
relevantes.
A serendipitidade quando se depara com um acontecimento incomum, ou
com uma coincidência curiosa de dois acontecimentos não comuns, ou com um
resultado experimental inesperado.
Baseados na pesquisa de Timmons (1994) e Hornaday (1982), Dolabela
(1999), apresenta, a seguir, um resumo das principais características dos
empreendedores:
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•

0 empreendedor tem um "modelo", uma pessoa que o influencia, tem

iniciativa, autonomia, autoconfiança, otimismo, necessidade de realização;
•

Trabalha

sozinho,

tem

perseverança

e

tenacidade.

0

fracasso

é

considerado um resultado como outro qualquer. 0 empreendedor aprende
com os resultados negativos, com os próprios erros. Sabe fixar metas e
alcançá-las.

Luta contra

padrões

impostos. Diferencia-se. Tem a

capacidade de ocupar um espaço não ocupado por outros no mercado,
descobrir nichos;
•

Tem forte intuição. Como no esporte, o que importa não é o que se sabe,
mas o que se faz. Tem sempre alto comprometimento. Crê no que faz e cria
situações para obter feedback sobre o seu comportamento e sabe utilizar

tais informações para o seu aprimoramento. Sabe buscar, utilizar e
controlar recursos;
•

É um sonhador realista. Cultiva a imaginação e aprende a definir visões,
traduzindo seus pensamentos em ações. Embora racional, usa também a

parte direita do cérebro. É líder e cria um sistema próprio de relações com
empregados. É comparado a um !icier de banda", que dá liberdade a todos
os músicos, extraindo deles o que tem de melhor, mas conseguindo
transformar o conjunto em algo harmônico, seguindo uma partitura, um
tema, um objetivo;
•

rt orientado para resultados, para o futuro, para o longo prazo. Aceita o

dinheiro como uma das medidas de seu desempenho. Tece "redes de
relações" (contatos, amizades) moderadas, mas utilizadas intensamente
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como suporte para alcançar os seus objetivos. A rede de relações interna
(com sócios, colaboradores) é mais importante que a externa;
•

0 empreendedor de sucesso conhece muito bem o ramo em que atua. Ele
define o que deve aprender (a partir do não definido) para realizar as suas
visões. É pró-ativo diante daquilo que deve saber: primeiramente define o
que quer aonde quer chegar, depois busca o conhecimento que lhe
permitirá atingir o objetivo. Preocupa-se em aprender a aprender, porque
sabe que no seu dia-a-dia será submetido a situações que exigem a
constante apreensão de conhecimentos que não estão nos livros. 0
empreendedor é um fixador de metas;

•

Cria um método próprio de aprendizagem. Aprende a partir do que faz.
Emoção e afeto são determinantes para explicar o seu interesse. Aprende
indefinidamente. Tem alto grau de "internalidade", o que significa a
capacidade de influenciar as pessoas com as quais lida e a crença de que
pode mudar algo no mundo. A empresa é um sistema social que gira em
torno do empreendedor. Ele acha que pode provocar mudanças nos
sistemas em que atua;

•

0 empreendedor não é um aventureiro; assume riscos moderados. Gosta
do risco, mas faz tudo para minimizá-los. É inovador e criativo. (A inovação
é relacionada ao produto. É diferente da invenção, que pode não dar
conseqüência a um produto). Tem alta tolerância A ambigüidade e A
incerteza e é hábil em definir a partir do indefinido. Mantém um alto Wye l de
consciência do ambiente em que vive, usando-a para detectar
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oportunidades.
Segundo Dolabela (1999), a figura do empreendedor

é cercada por

estereótipos, que muitas vezes não correspondem à realidade e conflitam com as
pesquisas. Alguns mitos e realidades sobre o empreendedor, segundo Timmons
(1994):
Mito 1 - Empreendedores não são feitos, nascem

Realidade — a capacidade criativa de identificar e aproveitar uma
oportunidade vêm depois de dez anos de experiência, tempo que conduz a um
reconhecimento de padrões. 0 empreendedor se faz através da acumulação das
habilidades, know how, experiência e contatos em um período de alguns anos.
-

possível alguém apreender a ser empreendedor.
Mito 2— Qualquer um pode começar um negócio

Realidade — os empreendedores que reconhecem a diferença entre idéia e
oportunidade e pensam grande o suficiente tem maiores chances de sucesso. A
parte mais fácil é começar. Difícil é sobreviver. Talvez somente uma, entre dez
novas empresas que sobrevivem cinco anos ou mais, consegue obter ganhos de
capital.
Mito 3 — Empreendedores são jogadores

Realidade — Empreendedores de sucesso assumem riscos calculados,
minimizam riscos, tentam influenciar a sorte.
Mito 4— Empreendedores querem o espetáculo só para si

Realidade — 0 empreendedor individual produz uma receita que lhe permite
somente "ganhar a vida". É difícil ter um negócio de alto potencial sozinho. Os
empreendedores de sucesso constroem uma equipe. 100% de nada é nada. Eles
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trabalham para aumentar o bolo, em vez de tirar a maior parte deles.
Mito 5

—

Empreendedores são os seus próprios chefes e completamente

independentes

Realidade — Estão longe de ser independentes e servem a muitos senhores
(sócios, investidores, clientes, fornecedores, empregados, credores, família).
Mito 6 — Empreendedores trabalham mais tempo e mais duro do que
gerentes em grandes empresas

Realidade — Não há evidências nas pesquisas realizadas, cujos resultados
As vezes dizem que sim, As vezes que não.
Mito 7

—

Empreendedores experimentam grande estresse e pagam alto prego

Realidade — É verdade, mas não mais que em outras profissões. Contudo,
eles acham seu trabalho mais gratificante. Sao mais ricos e não querem
aposentar-se. (Os empreendedores preferem não se aposentar, na proporção 3
para 1, em relação os empregados).
Mito 8 — Começar um negócio é arriscado e freqüentemente acaba em
falência

Realidade — Os empreendedores talentosos e experientes (que sabem
identificar e agarrar oportunidades e atrair recursos financeiros e outros),
freqüentemente, alcançam o sucesso. Além disso, a empresa pode entrar em
falência, e o empreendedor não. A falência 6, muitas vezes, o fogo que tempera o
ago da experiência de aprendizado do empreendedor.
Mito 9 — 0 dinheiro é o mais importante ingrediente para se começar um
negócio

Realidade — Se existir talento, e tiver o empreendedor As características
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necessárias, o dinheiro virá. Nem sempre o empreendedor que tem dinheiro vai ter
sucesso. 0 dinheiro é um dos ingredientes menos importantes. 0 dinheiro é para
o empreendedor o que o pincel e a tinta são para o pintor, ferramentas inertes
que, nas mãos certas, podem criar maravilhas. Mesmo depois de ter feito alguns
milhões de dólares, o verdadeiro empreendedor irá trabalhar, incessantemente,
em uma nova visão para construir outra empresa.
Mito 10 — Empreendedores devem ser novos e com energia

Realidade — Idade não é barreira. Os empreendedores de sucesso têm em
média por volta de 35 anos, mas há numerosos exemplos de empreendedores
com 60. 0 que é importante: know-how, experiência e relações.
Mito 11 — Empreendedores são motivados pela busca do todo-poderoso

dólar

Realidade — Empreendedores de sucesso buscam construir empresas onde
possam realizar ganhos de capital em longo prazo. Não procuram a satisfação
imediata de grandes salários e "enfeites". Eles buscam realização pessoal,
controle de seus próprios destinos e realização dos seus sonhos. 0 dinheiro é
visto como uma ferramenta.
Mito 12— Empreendedores buscam poder e controle sobre terceiros

Realidade — 0 poder é antes um subproduto do que uma força motivadora.
0 empreendedor busca responsabilidade, realização e resultados.
Mito 13 — Se o empreendedor é talentoso, o sucesso vai acontecer em um ou
dois anos

Realidade — Raramente um negócio tem solidez em menos de três ou
quatro anos. Máxima entre os capitalistas de risco: "0 limão amadurece em 2,5
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anos, mas as pérolas levam 7 ou 8".
Mito 14— Qualquer empreendedor com uma boa idéia pode levantar capital

Realidade — Nos Estados Unidos, somente de 1 a 3, em cada 100,
conseguem capital.
Mito 15 — Se um empreendedor tem capital inicial suficiente, não pode perder
a chance

Realidade — 0 oposto é freqüentemente verdade, isto 6, muito dinheiro no
principio pode criar euforia e a "síndrome da criança estragada".
Drucker (2001)

aponta quatro características de estratégias,

especificamente empreendedoras: 1. "Entrar com tudo e rapidamente"; 2. "Atacar
onde eles não estão"; 3. Encontrar e ocupar um "nicho ecológico" especializado e
4. Modificar as características econômicas de um produto, mercado ou setor.
Estas características não são

mutuamente exclusivas. Um mesmo

empreendedor, freqüentemente, combina elementos de duas ou até três delas em
uma única estratégia. Alem disso, elas nem sempre são nitidamente diferenciadas;
a mesma estratégia pode ser, por exemplo, classificada como "atacar onde eles
não estão" ou "ocupar um nicho ecológico especializado".
Na estratégia "Entrar com tudo e rapidamente", o empreendedor visa
liderança, não, necessariamente, a criação de uma grande empresa
imediatamente, embora, esta seja a meta, na realidade. 0 empreendedor precisa
acertar na mosca ou, então, perde tudo de vez.
A DuPont seguiu essa mesma estratégia. Quando ela apareceu com o
nylon, a primeira fibra verdadeiramente sintética, após quinze anos de árduas e

frustrantes pesquisas. Imediatamente montou um esforço maciço, construiu
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enormes fabricas, entrou com tudo na propaganda de massa e criou um setor
industrial que agora é reconhecido como indústria de plásticos.
A estratégia "Ataquem onde eles não estão" pode ser chamada de imitação
criativa, já que ela consiste em esperar até que alguém lance uma novidade, mas
apenas "aproximadamente" e, em seguida, por mãos à obra. E, dentro de pouco
tempo, aparecer com a novidade que realmente satisfaz o cliente, tanto quanto a
utilização quanto ao preço. Ela estabelece o padrão e toma o mercado de assalto.

4 A MICRO HOBBY

0 fundador da empresa, objeto deste estudo, foi criado em um ambiente
familiar, onde sempre fora incentivado a desenvolver um negócio próprio como
forma de ser independente, no que tange ser proprietário de uma empresa, ter a
possibilidade de conseguir maiores ganhos financeiros com o crescimento do
empreendimento e melhor, ainda seria se pudesse trabalhar que algo que tivesse
afinidade. Desde então, sua história se caracterizou pela busca do negócio que
lhe desse: a independência, a possibilidades de crescimento financeiro e a
afinidade como satisfação pessoal.
A Consoftworld, empresa produtora de softwares de banco de dados para a
área administrativa e desenvolvedora de tecnologia para usuários da cadeia
produtiva de software, sempre teve muito dinamismo na produção de novos
produtos, devido ao mercado de informática ter um ciclo de vida curto em
decorrência do surgimento de novas tecnologias. Sempre que um produto
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terminava seu ciclo de vendas, em detrimento de novas tecnologias e exigências
mercado, eram introduzidos novos produtos para suprir o faturamento do produto
em declínio e manter uma taxa de crescimento da empresa. Gerenciada e
operacionalizada por uma pessoa, o seu fundador. Ele é quem cria, desenvolve as
idéias, as pesquisas necessárias para a produção de softwares e operacionaliza
as mesmas transformando-as em produtos tangíveis.
A partir do ano de 2003 isso não estava mais sendo possível por causa de
mais mudanças no mercado de softwares, onde entraram outras concorrências e
os preços dos softwares entraram em declínio.
No ano seguinte, em 2004, surgiu ã possibilidade de fabricar um produto
diferente que possibilitasse novas perspectivas, surgia como nome fantasia da
Consoftworld a Micro Hobby.

4.1 0 INÍCIO DA MICRO HOBBY

0 inicio da empresa foi derivado da prática de aeromodelismo de seu
fundador. Em junho de 2004, após contato com outros aeromodelistas e com
pesquisas realizadas na Internet, foi localizado em um portal eletrônico francês 2 ,
uma máquina de corte, CNC, controlada por computador para produção de
aeromodelos em isopor.
Neste momento o fundador da Micro Hobby vislumbrou a possibilidade da
fabricação artesanal da máquina de corte CNC para sua utilização, bem como na
possibilidade de revendê-la e usá-la na fabricação de aeromodelos em escala, o
2

Disponível em: http://www.teaser.fr/-abrea/cncnet/cnc_pres.phtml,( 03/06/2004).
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que seria uma forma de aumentar

o seu faturamento, proveniente da

Consoftworld, que sofria constantes declínios nos seus rendimentos.
A utilização do nome Micro Hobby como nome fantasia da Consoftworld foi
fruto da busca constante e da manutenção de um negócio que tivesse as três
características. A empresa criada há nove anos já não estava apresentando
crescimento efetivo desde 2003, os lançamentos de novos softwares não estavam
conseguindo manter o crescimento. Assim, surgiu na prática do aeromodelismo a
possibilidade de construir uma máquina cortadora CNC para isopor visando A
fabricação de aeromodelos com vistas A comercialização.
Identificada A oportunidade de produzir, artesanalmente, a máquina
cortadora CNC, foi desenvolvida a competência para fabricá-la de modo a tornar
um produto a ser comercializado. Desta maneira, com a obtenção dos recursos da
produção de software da Consoftworld, em outubro de 2004, foi produzido o
primeiro protótipo, totalmente funcional, da primeira máquina Cortadora CNC para
isopor e similares.
Imediatamente, a máquina passou por mais dois protótipos que chegaram
ao produto final para a sua comercialização em março de 2005.

4.2 A DIVULGAÇÃO

A primeira divulgação ocorreu através da Internet, em março de 2005,
através de um portal eletrônico ad com o nome Micro Hobby), onde já era
oferecida a máquina cortadora CNC para isopor e similares, aeromodelos
fabricados a partir de sua utilização e serviços de cortes de asas de aeromodelos
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sob encomenda.
As consultas sobre a máquina

e os aeromodelos fabricados eram

constantes. Por causa do hobby de aeromodelismo de seu fundador, o foco da
Micro Hobby estava mais direcionado ao mercado de produção de aeromodelos
do que a da produção da máquina Cortadora CNC.
Em abril de 2005 a divulgação do produto ocorreu no Festival Nacional de
Aeromodelismo, na cidade de Gaspar, Santa Cataria, onde participavam
aeromodelistas do Brasil e alguns !Daises vizinhos como Argentina e Uruguai.
Nesta ocasião foram demonstrados a máquina

e os aeromodelos

produzidos por ela em um espaço locado no evento. Além de terem sido
comercializados aeromodelos, também foram alavancados muitos contatos de
interesse pela cortadora CNC. Desta forma, a divulgação ocorreu em um evento
de referência nacional.

4.30 MERCADO

Neste período ainda não havia ocorrido a comercialização das máquinas,
somente dos aeromodelos. Entretanto, todos os dias chegavam consultas, através
de e-mail e do telefone, solicitando mais informações sobre a máquina cortadora
CNC, bem como sobre as condições de pagamento e de entrega.
Em junho de 2005 aconteceu a primeira venda da máquina cortadora CNC,
por meio do portal eletrônico. Como conseqüência do sucesso da comercialização
da máquina cortadora CNC, observou-se que a margem de lucro obtido era muito
maior do que a alcançada pela comercialização dos aeromodelos. Neste sentido,
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o foco das vendas, da produção e da divulgação foi, totalmente, voltado para a
máquina cortadora CNC.
Seguindo desta perspectiva, o portal da Internet foi modificado, mostrando
mais fotografias e videos das máquinas CNC, além de terem sido retirados os
aeromodelos para venda.
Em julho de 2005 ocorreu a segunda venda da máquina cortadora CNC,
fruto do Festival de Aeromodelismo que a Micro Hobby tinha participado. Nos
meses seguintes até dezembro foram comercializadas mais seis máquinas
cortadoras CNC, sendo uma através de contatos ocorridos no Festival de
Aeromodelismo, e as outras cinco pela divulgação do portal eletrônico.
Todas as máquinas com um tempo médio de fabricação de quinze dias,
onde dependiam de marceneiro, fornecedores de componentes eletrônicos da
cidade de Sao Paulo e a montagem da parte mecânica que envolvia ferragens
como parafusos, perfis de alumínio, chapas de nylon e tubos de ago, adquiridos no
mercado local.
Até dezembro de 2005 foram comercializadas oito máquinas cortadoras
CNC para isopor e similares, sendo duas em Santa Catarina, uma em Brasilia,
uma no Rio de Janeiro e o restante em São Paulo. Também já havia quatro
pedidos de máquinas Fresadoras CNC e consultas sobre a máquina cortadora
Oxi-plasma CNC prevista para janeiro de 2006.

4.4 PARCERIA COM FORNECEDORES

A Consoftworld não tinha referência de compra no mercado porque não
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havia fornecedores, ela mesma fabricava o software, as ferramentas de softwares
utilizados eram livres e não dependiam de fornecedores, de modo que o insumo
utilizado pela Consoftworld na fabricação de

software era, basicamente, o

conhecimento.
JA, para a produção de máquinas exigiam-se diversos fornecedores de
peças eletrônicas, de pegas mecânicas e de softwares para comando das
máquinas. Em uma das negociações de matéria-prima para produção da Micro
Hobby, um dos fornecedores solicitou um relação de outros fornecedores para
referência e mesmo com 9 anos de empresa não havia referências.
As peças mecânicas e eletrônicas necessárias à fabricação das máquinas
eram adquiridas no varejo à medida que surgiam as encomendas. Com o aumento
das vendas os fabricantes das peças foram contatados, diretamente, para compra
em quantidade. Outros fornecedores eram contatados devido à falta de
determinadas pegas no mercado local.
Desta forma, a diretoria da Micro Hobby se estruturou e articulou uma
cadeia de fornecedores, extremamente, complexa com demandas pontuais
relacionadas a prazo e formas de pagamento que demandaram um realinhamento
organizacional da forma produtiva.

4.5 EXPANSÃO PARA NOVOS MODELOS DE MÁQUINAS CNC

Em outubro de 2005 foi iniciado o desenvolvimento de outro tipo de
máquina CNC, uma Fresadora CNC, com a capacidade de furar, gravar, cortar e
fresar os mais diversos tipos de materiais como: madeira, ago, ferro, acrilico e
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vidro. Esta máquina foi concebida com objetivo de atender profissionais nas Areas
de maquetaria, serralheria, eletrônica, carpintaria, ferramentaria, prototipagem e
produção artesanal.
0 novo produto foi adicionado no portal eletrônico, mesmo sem estar
pronto, com o objetivo de testar a aceitação de mercado. Imediatamente,
observou-se consultas via telefone e e-mail sobre seu prego, condições de
pagamento, prazo de entrega e características técnicas.
Diante deste cenário, o desenvolvimento do produto foi acelerado, no
entanto com as entregas de pedidos da cortadora CNC, somente em dezembro de
2005 foi possível chegar A versão final da Fresadora CNC, salientando a
existência de encomendas para janeiro de 2006.
Novas fotografias e videos foram introduzidos no portal eletrônico. Também
foi adicionado neste portal, em condição de teste de mercado, outro tipo de
máquina CNC, uma Cortadora Oxi-plasma CNC, com vistas A utilização
profissional em ferragens, serralherias e artistas que necessitem cortar ago, ferro
ou alumínio em chapas e com maior velocidade e dimensões.

4.60 QUE A MICRO HOBBY FAZ

A Micro Hobby produz máquinas Cortadoras CNC para corte de isopor e
similares, Fresadora CNC para trabalho em diversos materiais, como madeira,
ferro, ago, alumínio, acrilico entre outros, e uma máquina Cortadora Oxi-plasma
para corte de chapas de ferro, aço, aço inox e alumínio.
A sigla CNC significa Controle Numérico Computadorizado. É um
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equipamento com tecnologia digital que interligado a um computador permite o
comando de ferramentas para executar trabalhos de corte, gravação

e

fresamento. A chave para operação desse tipo de equipamento é o software
localizado no computador. A capacidade de um equipamento CNC na realização
de uma tarefa é limitada pela sua programação ou software.
Basicamente, a CNC é composta por três componentes: mecânica,
eletrônica e software:
a)

Mecânica: mesa de corte na qual ocorre a movimentação da ferramenta
que executará o corte nos eixos X, Y e Z;

b)

Eletrônica: controladora CNC que fica interligada a mesa de corte,
através de cabos elétricos para fornecer energia aos motores que
executam os movimentos de corte nos eixos X, Y e Z, e ao computador
através de um cabo que transmite a programação do corte;

C)

Software: este é um programa para CNC que fica carregado em um

computador. Ele tem a função de interpretar os desenhos de corte
vindos de programas específicos para desenho vetorial, como

o

Autocad, transformando em coordenadas X, Y eZe somando a
parâmetros de velocidade de corte e tipo de material a ser cortado para
executar a tarefa. No caso da Micro Hobby, o software utilizado é
francês e denominado GMFC.
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A fotografia abaixo é a máquina Cortadora CNC produzida pela Micro
Hobby, nela estão os componentes mecânicos e eletrônicos:

Figura 1: Máquina cortadora CNC
Fonte: Micro Hobby, 2005.
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Abaixo serão apresentados alguns exemplos de cortes realizados pela
Cortadora CNC:
a)

Corte da fuselagem de um aeromodelo

Figura 2: Corte da fuselagem de aeromodelo
Fonte: Micro Hobby, 2005.

b)

Corte de uma peça para fundição em ferro

Figura 3: Corte de uma peça para fundição em ferro

Fonte: Micro Hobby, 2005.
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c) Corte de letras para decoração de festas e comunicação visual

Figura 4: Corte de letras para decoração de festas e comunicação visual
Fonte: Micro Hobby, 2005.

Confrontando as observações realizadas na Micro Hobby com a base
teórica observou-se as seguintes características em comum:
a) Formação familiar do fundador teve influência no seu desejo de ter uma
empresa própria que proporcionasse maior liberdade;
b) A formação de uma rede de relacionamento, envolvendo fornecedores de
diversos materiais;
c) Construção do conhecimento, ou seja, se aprende a partir do que faz
utilizando a base tecnológica para efetuar as pesquisas sobre
aprendizado necessário à fabricação de novos produtos;

o
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d) Transformação da idéia em algo sólido, capaz de gerar riquezas, criando
uma empresa de base tecnológica;
e) Quebra da ordem corrente, com a implantação de inovações para novos
produtos através da migração do software para máquinas e equipamentos;
f) 0 desenvolvimento de novos produtos, em um processo de substituição do
antigo pelo novo, com a migração do

software para máquinas e

equipamentos.
0 que facilitou a migração da produção de software para a fabricação de
máquinas e equipamentos foi o conhecimento já adquirido, na Consoftworld, em
lançar produtos no mercado acessíveis a operacionalização a partir de orientações
básicas e de fácil assimilação.

52

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

0 caso se espelha ao empreendedorismo no que diz respeito As atitudes do
fundador da Micro Hobby. Desde a sua formação, recebendo influências da
família, até as suas atitudes, como fundador da Consoftworld, em migrar de
produto, quando a empresa passava por um processo de destruição criativa, o fez
com o desejo de continuar com a sua empresa.
Outros exemplos que foram identificados na atividade empreendedora da
Micro Hobby são: a formação de uma rede interna e externa de relacionamentos;
o processo de destruição criativa na migração do software para máquinas e
equipamentos e como conseqüência a criação de novos produtos para uso
profissional; a intuição a partir de seu hobby a capacidade de ocupar um espaço
não ocupado por outros no mercado, descobrindo nichos.
Como empreendedor o seu fundador apresentou como características: ser
independente; e querer construir o próprio destino; estar à frente das mudanças e
ser dono do próprio destino; criar algo novo e determinar os próprios passos, abrir
caminhos de maneira independente e com total autonomia.
Para Ozires Silva (2005), criar uma empresa é como voar. Primeiro, é
preciso sonhar com a possibilidade do vôo, imaginar até que altura e que distância
se pretende ir. Depois, é preciso traçar um piano de vôo detalhado e que leve em
conta a rota, as dificuldades e as possibilidades do caminho. 0 momento seguinte
é o da decolagem, quando tudo o que se imaginou é posto em prática e a
empresa, de fato, começa a existir. É no vôo de cruzeiro que se alcança a altitude
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e se enfrenta as turbulências do dia-a-dia. O pouso não significa o fim da viagem,
mas apenas o momento em que o empreendedor pára para avaliar os próximos
passos e o novo destino.
A Consoftworld migrou do mercado de software para o de produção de
máquinas e equipamentos no período de 2005, quando o presente trabalho foi
realizado, tendo experimentado uma expansão na linha de produção
resultados econômicos.

e nos
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