
TECNOLOGIA 

COOPERAÇÃO 

Encontro de competências 
Organização virtual, 
em São Carlos, une a 
USP e nove empresas 

U ma forma inédita, no Brasil, 
de cooperação entre uma ins

tituição acadêmica e pequenas e mé
dias empresas está em desenvolvi
mento na cidade de São Carlos. É a 
Organização Virtual de Tecnologia 
(Virtec) formada pelo Núcleo de 
Manufatura Avançada (Numa), sedi
ada na Escola de Engenharia de São 
Carlos da Universidade de São Paulo 
(USP), junto com mais nove empre
sas da região. A Virtec é uma reunião 
de empresários com habilidades e 
competências que se encontram -
pessoalmente ou via computador -
para trocar informações tecnológicas, 
satisfazer uma oportunidade de ne
gócio ou desenvolver uma idéia que 
resultará em um novo produto. Eles 
contam com o apoio de pesquisado
res que colaboram na elucidação de 
problemas técnicos, fazem estratégias 
de marketing e estudam o mercado 
específico, necessário para cada pro
jeto. Isso acontece como se todos par
ticipassem de uma única empresa, 
sem que exista uma holding ou escri
tório centralizador. O mentor dessa 
organização é um dos coordenadores 
do Numa, Carlos Frederico Bremer, 
professor da área de engenharia de 
produção do Departamento de En
genharia Mecânica da USP. 

Bremer começou a pensar em 
empresas que se auto-ajudam ainda 
no tempo que fazia pós-graduação e 
morava, em uma república, em São 
Carlos. Ele e mais sete colegas desen
volveram um polímero que conduz 
eletricidade e não gera campo ele
trostático. Com isso, eles resolveram 
fabricar o produto em forma de grâ-
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nulos, para servir como matéria-pri
ma na produção de sacos plásticos, 
por exemplo, que barram interferên
cias eletrônicas quando utilizados em 
embalagens de placas de computa
dor. Mas os sete jovens pesquisadores 

assunto. Na volta, em 1997, integrou 
o projeto Numa, que faz parte do 
Programa de Apoio a Núcleos de Ex
celência (Pronex), do qual participam 
alunos de pós-graduação de enge
nharia da USP de São Carlos e tam-

Bremer: na Virtec os empresários desenvo lvem idéias e cooperação 

precisavam de uma granuladora que 
custava US$ 600 mil, inviável naqué
le momento. Encontraram, então, a 
máquina em uma empresa de Caxias 
do Sul, no Rio Grande do Sul. O negó
cio começou a dar certo e parte dos 
colegas montou, posteriormente, a 
Mixcim, uma das atuais nove empre
sas da Virtec, que produz bandejas de 
circuitos eletrônicos que dissipam 
eletricidade e diversos outros produ
tos para a indústria eletroeletrônica. 

"Depois de ler o livro Corporações 
Virtuais, do americano David Malo
ne, em 1995, eu fui buscar mais in
formações sobre o assunto na Uni
versidade de Aachen, na Alemanha, 
onde existia um projeto de formação 
de empresas virtuais': explica Bre
mer. Lá, ele fez pós-doutorado, em 
1996, e ficou um ano como professor 
daquela universidade pesquisando o 

bém pesquisadores da Universidade 
Federal de São Carlos (UFSCar), 
Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp) e Universidade Metodista 
de Piracicaba (Unimep ). 

Início de conversa: ''A partir do final 
de 1997, nós começamos a conversar 
com algumas empresas da cidade e, 
em abril de 1998, já tínhamos oito 
membros. Hoje são nove, sendo que 
apenas duas indústrias são de médio 
porte, com mais de 100 funcioná
rios", afirma Bremer. No total, elas 
reúnem 350 funcionários e um fatu
ramento conjunto deUS$ 30 milhões 
por ano. "São empresas que sabiam 
da existência uma da outra, porém 
não conversavam e não trocavam ex
periências. Agora, elas cooperam en
tre si com tecnologia, produtos e pro
cessos." As empresas participantes 



são a Fultec, Kehl, EDG, Mixcim, La
tina, Hece, SF, Tecnomotor e Digi
motor. Elas atuam - cada uma com 
sua competência -nos ramos de me
cânica e mecatrônica, materiais cerâ
micos, materiais poliméricos, siste
mas hidráulicos, softwares aplicados à 
automação industrial, além de servi
ços de assistência técnica e de impor
tação e de exportação. 

Na Virtec, a virtualidade é exerci
da sempre que uma oportunidade de 
negócio aparece para uma empresa 
ou para o grupo. Aí, uma ou mais em
presas unem suas habilidades e desen
volvem o produto ou serviço desejado 
pelo cliente ou por uma necessidade 
de mercado. ''Assim é constituída uma 
empresa virtual, que, mesmo tendo 
várias empresas na elaboração de um 
produto, apenas uma aparece para o 
cliente, como representante do grupo': 
explica Bremer. ''As empresas podem 
ser criadas, dissolvidas ou reconfigu
radas conforme a necessidade." 

Os primeiros produtos desen
volvidos internamente na Virtec 
foram alguns modelos de marte-
los com pontas de poliuretano vege
tal biodegradável - com aspecto se
melhante à borracha-, produzidas 
com melaço de cana-de-açúcar e 
óleo de mamona. Eles servem 
para montagem de vidros e no 
acabamento de peças de metal, sem 
danificar o produto. A empresa Kehl 
desenvolveu esse material como re
sultado de sete anos de pesquisa auto
financiada, tendo à frente o proprietá
rio, o químico Eduardo Murgel Ferraz 
Kehl. Como não podia fazer todo o 
martelo de borracha, ele encontrou 
em outra empresa da Virtec, a Fultec, 
que produz materiais de ligas de aço 
especial, uma parceira ideal para de
senvolver o cabo do martelo, que ne
cessitava ser barato, leve e reciclável. 
Com o início da produção, houve 
grande procura e Eduardo Kehl re
solveu repassar a fabricação do mar
telo. "Estamos negociando com uma 
empresa de São Paulo, que deve com
prar a nossa matéria-prima e fabricar 
o produto." 

A Kehl também participou no de
senvolvimento de outro projeto nas-

cido no âmbito da organização. A La
tina Eletrodomésticos procurava um 
amortecedor de coluna do motor elé
trico para uma nova secadora de 
roupas. Por meio do intercâmbio in
terno da Virtec, a Kehl foi convidada 
a desenvolver o amortecedor feito de 
borracha comum. Como havia uma 
falta de conhecimento na absorção 
de vibração do amortecedor, foi acio
nado o Departamento de Engenharia 
Mecânica da Escola de Engenharia de 
São Carlos, que fez os testes necessários. 

Primeiro produto: 
martelos com pontas 
de plástico biodegradável 

Hoje, o amortecedor já está na 
secadora. A Kehl também faz parte 
do Programa Inovação Tecnológica 
em Pequenas Empresas, da FAPESP, 
com o projeto Otimização e Caracte
rização de Espuma de Poliuretano Bio
degradável. Esse material, produzido 
com substratos de arroz, mamona e 
cana-de-açúcar, está em fase de testes 
para a produção de pequenos sacos 
para transporte de mudas de várias, 
culturas como citros, café e eucalipto. 
"Depois do plantio, esse saco se de
compõe no solo e serve como um nu
triente", afirma Eduardo Kehl. Antes 
dos testes finais, ele já tem um pedi
do de 300 milhões de sacos feito por 
uma empresa do interior de São Pau
lo. O novo material está patenteado e 
é inédito em todo o mundo, segundo 
Eduardo Kehl. Esse tipo de espuma 
também poderá substituir o EPS, o 

popular isopor, nas embalagens de 
produtos eletrônicos. 

Campo de estudo: Além de propiciar 
um ambiente de cooperação entre as 
empresas, a Virtec é um campo de es
tudo que está gerando diversos traba
lhos acadêmicos. Foram produzidos 
cinco artigos em revistas internacio
nais e quatro apresentações no exte
rior sobre o projeto. Bremer também 
participa da Corporation of Small 
Medi um Enterprise (Cosme) - Associ
ação de Pequenas e Médias Empre
sas, uma entidade que promove reu
niões semestrais entre pesquisadores 
de universidades dos países onde 
existem estudos sobre organizações 

virtuais, como Suíça, Alemanha, 
México, Inglaterra e Itália. Em 

São Carlos, esse tema foi objeto 
de vários trabalhos científicos. So

mente no âmbito da FAPESP foram 
três bolsas de mestrado para os alu
nos Flávia Valéria Michilini, Jairo 
Eduardo Moraes Siqueira, Ana Pau
la Freitas Mundim e uma bolsa de 
iniciação científica para Christiane 
Goulart Peres. Eles desenvolveram 
métodos para a formação de redes vir
tuais em indústrias regionais e redes 
de computadores que sirvam às pe
quenas e médias empresas partici
pantes de uma organização virtual. 
Outra pesquisadora, Luciane Mene
guim Ortega, que tem bolsa de dou
torado da Coordenação de Aperfei
çoamento de Pessoal de Nível 
Superior (Capes), estuda a questão 
cultural da união entre empresários 
na Virtec. "Em uma organização 
como esta prevalece, no início, uma 
insegurança mútua entre os partici
pantes porque, muitas vezes, é neces
sário trocar informações, segredos 
industriais e comerciais. Hoje, de
pois de um ano, eles já expõem suas 
idéias e cooperam com mais facili
dade", explica Luciane. Para melho
rar esse cantata, os empresários 
aprovaram a contratação de um es
tagiário de quinto ano do curso de 
engenharia em cada uma das parti
cipantes da Virtec. "O objetivo é que 
ele conheça profundamente a em
presa e tente encontrar um ponto de 
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ligação com as outras e promover 
possíveis oportunidades de negó
cio", explica Bremer. 

Outro aspecto que incomodou os 
participantes da Virtec é a situação 
jurídica da organização. Como resol
ver possíveis quebras de sigilo ou 
como comercializar um produto que 
foi concebido junto com outra em
presa do grupo? Para isso, está sendo 
criado um contrato inovador no país 
que vai reunir as características pró
prias de uma organização virtual. "A 
dificuldade é criar uma associação 
que não tenha uma conotação co
mercial e não figure como um grupo 
de empresas, porque existe um ingre
diente acadêmico no grupo", comen
ta o advogado Terêncio Augusto 
Mariottini de Oliveira, aluno de mes
trado da área de engenharia de pro
dução, orientado pelo professor Car
los Bremer. "Elaboramos uma minuta 
do contrato que cria uma associação 
civil sem fins lucrativos vinculando 
as empresas participantes e o profes
sor Bremer, como pessoa física (o 
Numa não é figura jurídica), por 
meio de cláusulas que ditam as re
gras, a natureza ética e a própria arbi
tragem", explica Oliveira. Esse últi
mo item determina que os próprios 
empresários, junto com o professor 
Bremer, serão os juízes de qualquer 
conflito que possa surgir dentro do 
grupo. "Assim, as empresas abrem 
mão de ingressar na justiça comum 
em favor da arbitragem própria", 
afirma Oliveira, que tem esse con
trato como trabalho prático de sua 
dissertação. 

A amarração jurídica vai ser im
portante para dar confiança e segu
rança no desenvolvimento de novos 
produtos. O próximo é um projeto 
de uma cadeira de rodas acionada 
eletronicamente, ainda não fabricada 
no Brasil, desenvolvida por quatro 
empresas da Virtec- Digmotor, Mix
cim, Kehl e Latina. "Todos os partici
pantes podem colaborar em algum 
ponto do projeto", afirma Bremer. É o 
espírito da cooperação em uma orga
nização virtual que avança em São 
Carlos e serve como exemplo para 
outras cidades e regiões do país. • 
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TECNOLOGIA 

MEDICINA 

Longe do coração 
Pequenos aparelhos 
monitoram batimentos 
cardíacos a distância 

E stá próximo o dia em que o mo
nitoramento dos batimentos 

cardíacos poderá ser acompanhado 
a distância pelos médicos. Por meio 
de miniholters, miniaturas de apare
lhos portáteis usados atualmente, 
chamados de holter 24 horas, a pró
pria pessoa poderá iniciar a grava
ção de seu eletrocardiograma. É só 
atar o aparelho ao tórax nos dias e 
horários determinados pelo médico, 
por períodos de até 
duas horas. Em se
guida, o miniholter 
poderá ser acopla
do a um computa
dor ou a qualquer 
outro sistema que 
permita a conexão 
com a Internet, co
mo os futuros tele
fones celulares ou 
TVs a cabo. Os da
dos vão ser coleta
dos por uma cen
tral de uma clínica 
ou hospital e, com 
os resultados dos 
diversos eletrocar
diogramas grava
dos ao longo de 
meses, os médicos 
terão um poderoso 
instrumento de 
análise. 

"É muito impor
tante não só acom
panhar o funciona
mento do coração 
de um paciente por 
24 horas, como nos 

mas analisar a variação entre os dias", 
afirma o médico Ricardo Geretto 
Kortas, diretor da KIIM - Kortas In
formática Instrumentação Médica, 
de São Paulo. Ele desenvolveu seis 
protótipos de miniholters para o pro
jeto Análise Estocástica da Dinâmica 
Temporal das Arritmias Cardíacas, por 
Meio da Gravação Intermitente do Ele
trocardiograma, por Períodos de Tempo 
Muito Longos, apoiado pela FAPESP 
dentro do Programa Inovação Tecno
lógica em Pequenas Empresas (PIPE). 

O principal conceito para enten
der a novidade que o miniholter re
presenta é o do processo estocástico, 
utilizado por matemáticos e enge
nheiros para análise de séries tem-

exames tradicionais, Kortas produziu seis protótipos do miniholter 


