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Polo universitário atrai e
estimula empreendedorismo
Condições propícias para
empresas inovadoras chamam
empresários para São Carlos

João Paulo Freitas
jpfreitas@brasileconomico.com.br

Em 2001, o engenheiro Clecio
Aragão Biscassi decidiu mudar-
se para São Carlos. Na época, ele
era sócio da Enalta, voltada a
tecnologia para o segmento
agrícola, e percebeu que Catan-
duva, o município em que mo-
rava, não poderia lhe fornecer a
mão de obra especializada ne-
cessária para o crescimento de
sua empresa, como técnicos e
engenheiros. “Viemos para São
Carlos por causa das universi-
dades, dos centros tecnológicos
e das incubadoras. A intenção
foi nos beneficiarmos do am-
biente da cidade, que é muito
propício à inovação”, diz.

Em 2005, Biscassi deixou a
Enalta, mas não São Carlos.
Com o fim da sociedade, o em-
preendedor tratou de criar outro
negócio. Batizada de Officetro-
nic, sua nova companhia come-

çou desenvolvendo sistemas
eletrônicos para arquivos desli-
zantes (que atuam na automa-
ção do movimento de armários
metálicos em empresas). No ano
seguinte, o empreendimento
ingressou no Centro de Desen-
volvimento das Indústrias Nas-
centes (Cedin), uma das incu-
badoras da cidade, onde perma-
neceu até 2010, ano em que fa-
turou R$ 550 mil.

Biscassi projeta que neste
ano a Officetronic faturará seu
primeiro milhão. Sua aposta
para atingir tal resultado está
em um sistema de gestão de
patrimônio por rádio frequên-
cia (RFID, na sigla em inglês),
lançado no final do ano passa-
do. Em 2011, a empresa deve se
mudar para uma nova sede, de
200 metros quadrados, no Par-
que Eco-Tecnológico Damha,
onde Biscassi comprou um ter-
reno de mil metros quadrados.
“Estou antecipando o paga-
mento do terreno. Quero usá-
lo como garantia para captar
investimentos e iniciar a cons-
trução do prédio”.

Além de atrair empreende-
dores, São Carlos também tem
levado pesquisadores ao em-
preendedorismo. É o caso de
Edgar Zanotto, professor titular
do departamento de engenharia
química da Universidade Fede-
ral de São Carlos (Ufscar). Pes-
quisador há 35 anos, ele é um
dos sócios da Vitrovita, empresa
criada na incubadora da Funda-
ção Parque Tecnológico de São
Carlos (ParcTec) há sete.

Mas a trajetória da Vitrovita
não tem sido fácil. Um de seus
produtos mais mais promissores,
uma vitrocerâmica bioativa capaz
de eliminar a hipersensibilidade
dos dentes, não pode ser comer-
cializada por falta de autorização
da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa). “Para obter-
mos essa autorização precisamos
montar uma unidade fabril. A
empresa não tem recursos para
isso”, diz Zanotto. No momento,
a Vitrovita tenta estabelecer par-
cerias com outras empresas para
iniciar a produção do material,
que teve sua patente depositada
em vários países além do Brasil. ■

Fundador da
Officetronic,
que ficou cinco
anos em incubadora,
planeja faturar
R$ 1 milhão em 2010

Célio Messias

Presidente do Instituto
Inova, José Octávio

Paschoal, diz que troca
de conhecimento leva

a produtos de ponta

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo,  19 abr. 2011, Primeiro Caderno, p. 29.
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