


—> DESENVOLVIMENTO

Estar entre os pioneiros, segundo o pro-
fessor, é uma marca desse município de
220.000 habitantes. Em 1984, com a criação
do Parque de Alta Tecnologia de São Carlos
(ParqTec}, a cidade se transformou na pri-
meira da América Latina a contar com uma
incubadora de base tecnológica. "Funcionava
em uma casa alugada, com quartos e salas transforma-
dos em laboratórios de pesquisa de quatro pequenas
empresas" lembra Ana Lúcia Torkomian, diretora da
Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento
Científico e Tecnológico da Universidade Federal de
São Carlos (FAI). Num desses cômodos nasceu a Opto
Eletrônica, especializada em tecnologia fina, que produz
lentes, filmes e aparelhos oftalmológicos, reconhecidos
internacionalmente. O município foi, ainda, um dos
primeiros a criar uma secretaria de Desenvolvimento
Tecnológico e a implantar um conselho municipal de
Tecnologia. "Juntos eles são responsáveis por planos
estratégicos de investimentos, fixação de talentos e

atração de novas empresas", diz Rosa Júnior.
Em 23 anos, o ParqTec abrigou cerca de

90 empresas que, na maioria dos casos, as-
sim como a Opto, transformaram seus tra-
ços inovadores em negócios bem-sucedidos.
Uma delas é a Coss Consulting, especia-
lizada em soluções de rastreabilidade de

produtos e responsável pelo lançamento da etiqueta
inteligente, que promete aposentar o veterano código
de barras. Composta por um microchip capaz de guar-
dar centenas de informações sobre cada produto, desde
o processo de fabricação até a data de validade, dados
de natureza gerencial e de controle de estoque, a no-
vidade pode acabar com as filas nos caixas dos super-
mercados. Quem garante é um aos sócios, o engenheiro
eletrônico Fredy João Valente, 42 anos. Segundo ele,
com a adoção da etiqueta inteligente o consumidor não
precisará retirar o produto do carrinho na hora de pa-
gar. O sistema, baseado na tecnologia de identificação
por radiofreqüência, passará todas as informações a um
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terminal instalado no caixa que, equipado com uma an-
tena, calculará o valor da conta. Hoje a etiqueta é usada
apenas em aparelhos eletrônicos e da linha branca, em
razão do custo: US$ 0,10 a unidade contra US$ 0,02
do código de barras. Estima-se que em menos de uma
década ela chegará ao varejo de massa. Enquanto isso,
os 26 funcionários da Coss Consulting, todos com cur-
so superior em engenharia ou computação, trabalham
no desenvolvimento da prateleira
inteligente, sistema que aponta
o nível de estoque do produto.
Quando entrar em operação, ele
permitirá rastrear toda a cadeia
produtiva. O sistema, estima Va-
lente, ajudará a empresa a saltar
de um faturamento de R$ i mi-
lhão no ano passado, alcançado
basicamente graças às consulto-
rias, para R$ 3 milhões em 2008.

Valente não esconde, porém, a
ansiedade do começo da carrei-
ra solo. Ê que a Coss Consulting
deixou a incubadora do ParqTec há dois meses e ainda
recebe os clientes no novo escritório com móveis por
montar. Ph.D. em física aplicada pela universidade de
Southampton, na Inglaterra, onde também fez o pós-
doutorado em rastreabilidade, ele não lembra o perfil
dos homens de negócios. Vestindo jeans, camiseta e
tênis, Valente conta que a empresa nasceu em 2005,
quase por acaso. Sentado em um café num shopping
de São Paulo, ele encontrou o também físico Luiz Cario
Colella Ferro. Da conversa nasceu a Coss Consulting,
constituída, 15 dias depois, na incubadora de São Carlos.
Os ex-colegas da USP estavam à procura de uma opor-
tunidade de negócio próprio e já sabiam o que queriam
abrir: uma consultoria na área de gestão em compras,
redes e marketing, mas que trouxesse informações pre-
cisas. O terceiro sócio, Antônio José Rigo, selou o perfil
da empresa, somando sua experiência como especialista
em software de gestão. O investimento, segundo Valen-
te, foi praticamente zero, já que o ParqTec cedeu toda a
infra-estrutura para a abertura do negócio.

Não são poucas as empresas instaladas em São Car-
los que nasceram a partir de uma pesquisa iniciada na
USP ou na UFSCar para explorar um novo produto ou
serviço de alta tecnologia, de acordo com Ana Lúcia,
diretora da EAI. A Hominiss é o que os especialistas
chamam de um spin-off da USP, isto é, nasceu justa-
mente a partir de pesquisas acadêmicas. No caso, pes-
quisas dos quatro sócios da empresa, entre eles Ri-
cardo Nazareno e Antônio Rentes. Formado em enge-
nharia de Produção na USP, Nazareno é mestre na área

e aos 31 anos está à frente da empresa, especializada
em treinamento, desenvolvimento e implementação
de sistemas de produção enxuta. "Em poucas palavras,
nada de desperdício, grandes estoques, superprodução,
processos e movimentação desnecessários" diz. Se-
gundo Rentes, doutor em produção enxuta nos Estados
Unidos pela Virginia Tech, a Hominiss vende técnicas
de gestão. Cada cliente recebe um diagnóstico com a

identificação dos desperdícios
encontrados na empresa. Hoje há
40 projetos em andamento, a
custos que variam de R$ 100.000
a R$ 500.000. "O preço é deter-
minado pelo ganho que vamos
gerar para o cliente", diz Rentes.

O grande diferencial da empre-
sa, segundo os sócios, é a mão-
de-obra altamente técnica. Todos
os funcionários têm pelo menos
o título de mestre. "Não estamos
em São Carlos por acaso", afirma
Nazareno. "Estrategicamente seria

melhor localizar a sede em São Paulo, mas a vantagem
de se manter em São Carlos está no fácil acesso à mão-
de-obra qualificada." E ela não é a única a se beneficiar
disso. Estima-se que, das 700 empresas do município,
150 ofereçam produtos e serviços baseados no conheci-
mento de profissionais com formação diferenciada.

Pesquisa feita pelo professor Jorge Oyshi, da
UFSCar, revelou que São Carlos conta com um dou-
tor (Ph.D.) para cada 180 habitantes. Quando compa-
rados ao Brasil, os números mostram o tamanho
da distância: no país, a relação é de um doutor
para cada 5.423 habitantes. O desenho desse perfil
diferenciado começou a ser traçado nos anos 50, com
a instalação da Escola de Engenharia de São Carlos,
vinculada à USP. Depois vieram a Universidade Fe-
deral de São Carlos, na década de 70, e os dois cen-
tros da Embrapa. Estavam prontas as bases para a
criação do pólo tecnológico e de inovação na visão da
diretora da FAI. "O pólo foi uma decorrência natural
do transbordamento de conhecimento em tecnolo-
gia da academia para o meio empresarial", afirma.
O transbordamento a que ela se refere pode ser ex-
presso em mais números. A média anual de registros
de patentes é de 14,5 por 100.000 habitantes. No
país, essa relação é de 3,2 patentes por 100.000 ha-
bitantes. O conhecimento produzido nos 53 cursos
de graduação e oi de pós-graduação existentes hoje
na cidade, reúne mais de 15.500 alunos.

Essa massa de cabeças pensantes gerou outros
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indicadores significativos. A produção científica é a
sexta do país em volume. Um em cada 20 artigos brasi-
leiros publicados em periódicos internacionais foi es-
crito em São Carlos. "A sociedade, porém, necessita da
transferência desse conhecimento para o setor produ-
tivo. A universidade não fabricará em escala industrial
um invento que ela produz" diz Rosa Júnior. "Isso se dá
via criação de pequenas empresas."

O caminho apontado pelo físico foi seguido por deze-
nas de jovens graduados que descobriram seu lado em-
preendedor dentro das universidades. Hoje a cidade tem
cerca de 150 empresas de base tecnológica nas áreas de
computação, eletrônica, mecânica, ótica, química e mate-
riais avançados, muitas delas oferecendo produtos e ser-
viços especializados. É o caso da Cientistas Associados,

» Antônio Valério Neto, sócio
da Cientistas Associados: criação
de robôs para educação e
entretenimento leva a empresa
ao seu primeiro milhão de reais

comandada por um doutor em computação
formado pela USP, o engenheiro Antônio
Valério Neto, de 35 anos. Um dos braços da
empresa, aX-bot, desenvolve e fabrica ro-
bôs dotados de autonomia para educação e
entretenimento, entre eles o primeiro robô
móvel inteligente do Brasil. Da sua linha de
produção saem o Curumim, um robô mó-
vel educativo; o Science-soccer, voltado ao
lazer; e o Robô-gol, um jogo de futebol.

"Queremos atender o mer-
cado corporativo, associando o jogo
de futebol à marca do cliente", afirma
Valério. "Pretendemos faturar com a
Copa do Mundo de 2014 no Brasil." O
jogo usa uma mesa de 2,8m x i,6m, que
reproduz um campo de futebol. Nela,
dois robôs movidos por controle remo-
to disputam uma partida. O brinquedo,
que levou cinco anos para ser concebido
e exigiu um investimento de R$ 1 "mi-
lhão, custa R$ 200.000 para venda e
R$ 10.000 para locação. Atualmente es-
tá em fase de produção.

A equipe da X-bot é formada por 23
jovens com menos de 30 anos, 70%
deles pós-graduados. "Procuramos
gente qualificada, mas que não faça
tudo quadradinho", diz o empresário.
Na oficina de teste, a impressão que
se tem é de que eles se divertem numa

animada partida de pebolim eletrônico. A informa-
lidade, de acordo com Valério, é uma característica
dessa empresa que deve faturar o seu primeiro mi-
lhão de reais em 2008.

Segundo o empresário, os produtos daX-bot apre-
sentam conceitos de robótica que nunca foram usados
antes. Para quem adota técnicas pioneiras, afirma Va-
lério, inovar significa sair da zona de conforto. "É não
fazer a mesma coisa que o colega faz. É não pegar um
software lançado no exterior e trazer para cá" declara.
O empresário diz que a X-bot tem a missão de popula-
rizar a robótica móvel inteligente no país. "Queremos
atrair o olhar do público leigo para a robótica e criar
uma percepção positiva, ampliando o mercado" afirma,
"A inovação só tem sentido quando ganha as ruas."
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