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Koller&Sindicic desenvolve projetos na Cietec, incubadora de empresas da USP  
 
Neivaldo Augusto Zovico, de 38 anos, nasceu surdo. Ele comprou seu telefone, com teclado e 
visor, em 24 parcelas de R$ 40, com financiamento da Nossa Caixa. O aparelho, chamado Surtel 
2, está no mercado há seis meses e foi desenvolvido no Brasil pela empresa Koller&Sindicic, em 
parceria com o CPqD, centro de pesquisas que pertencia à Telebrás. A Koller fechou um acordo 
com o Centro Incubador de Empresas Tecnológicas (Cietec), localizado no campus da 
Universidade de São Paulo (USP), onde desenvolverá seus novos projetos.  
 
Antes do aparelho atual, Zovico usava um importado, que, além de custar quase duas vezes mais, 
não tinha peças de reposição. No telefone, ele pode digitar as mensagens e se comunicar com 
outras pessoas que tenham aparelhos para surdos.  
 
Por meio de um serviço da Telefônica, chamado Central de Intermediação Surdo-Ouvinte (Ciso), 
Neivaldo consegue ligar também para quem não tem o aparelho: chamando o número 1402, uma 
atendente lê as mensagens que ele digita. "Uso para marcar consulta médica, pedir pizza", conta 
ele, que trabalha como professor de língua de sinais, também chamada de Libras. O apoio do Ciso 
não é cobrado. O cliente paga somente o preço da ligação. O serviço recebe cerca de 6 mil 
chamadas mensais.  
 
"Em 1996, quando falava de telefone para surdo na Telesp (então estatal), as pessoas saíam 
rindo da sala", conta o diretor da Koller, Cláudio Sindicic.  
 
Ele criou a empresa há sete anos com o irmão, Renato, que é surdo e mora nos Estados Unidos.  
 
De lá para cá, a situação mudou. A regulamentação das telecomunicações exige que 2% dos 
telefones públicos sejam adaptados a deficientes físicos. Segundo informações da Telefônica, 
existem 260 telefones públicos para surdos no Estado. Os orelhões adaptados para deficientes 
totalizam 9,2 mil, o que representa 2,8% do total.  
 
A idéia de telefone para surdo pode parecer estranha. Mas, se for analisada a história da 
tecnologia, não é. O canadense Alexander Graham Bell, pai do telefone, vinha de uma família de 
professores de surdos, profissão que exerceu na juventude. Quando inventou o telefone, em 
1876, Graham Bell procurava criar um aparelho que ajudasse na educação de surdos ou 
deficientes de voz.  
 
"Ele inventou o telefone para sua mulher, que era surda", destaca Zovico.  
 
"Precisamos recuperar o telefone para os surdos se comunicarem." Ele reclama que as repartições 
públicas não estão equipadas com telefones para surdos.  
 
"Se o surdo precisar de polícia, bombeiro ou resgate, tem que pedir ajuda a um vizinho, a um 
parente."  
 
A Koller desenvolveu, há um mês, um aparelho que transforma o computador em telefone para 
surdos, e custa cerca de R$ 500. No ano que vem, a empresa espera lançar um modelo para 
pessoas que têm audição parcial. 
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