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Resumo: 

O presente artigo aponta como a simulação pode criar valor ao empresário. Ao mesmo 
tempo aponta como é custoso para o micro e pequeno empresário manter uma pequena 
estação de simulação. Por outro lado, ao integrar a universidade, os micro 
empreendedores e o poder público no parque Tecnológico de Sorocaba, implantando 
estações de simulação no Laboratório da Fatec Sorocaba em seu espaço no Parque 
Tecnológico, essas ações não só cumprem a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, bem como cumpre e corrobora com os objetivos previstos em leis municipais 
do que o poder público entende como uma das funções do parque Tecnológico. Ao fazê-
lo permite que os microempreendedores tenham acesso a recursos e simulação que de 
outra forma seria muito difícil e permitindo-lhes agregar valor (ou diminuir custos) do seu 
empreendimento. 

 

 

1. Aplicando a simulação e a prototipagem para análise e viabilidade de 

produto. 

 

No estudo feito por Toti et. al. (2012), como título “Influência da Orientação 

no Posicionamento do Modelo 3D Prototipado por Deposição de Material 

Fundido-FDM” desenvolvido no Núcleo Avançado na Área de Projetos da 

Faculdade de Tecnologia de Sorocaba, apresentado no VII Congresso 
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Nacional de Engenharia Mecânica CONEM 2012), os autores apontam que  

dependendo do posicionamento do modelo 3D pode-se obter protótipos com 

melhor acabamento e menor tempo de construção. (Toti et. al., 2012). 

O objeto do estudo destes pesquisadores foi a prototipagem de mancal de 

rolamento, por apresentar uma geometria relativamente complexa, ser 

bipartido e necessitar de diversos tipos de processos para sua fabricação. 

(Toti et. al., 2012). A lógica subjacente é que geometrias complexas dificultam 

a prototipagem, os diversos processos geram a princípio, perdas e por ser 

bipartido o acabamento se torna imperativo. 

Segundo apontam os autores, “ 

O modelo 3D do mancal foi construído no software SolidWorks® 

versão 2011 em arquivo prt. Posteriormente, esse arquivo foi trabalhado a sua 

resolução e exportado no formato STL para o software Catalyst EX, da máquina 

de prototipagem rápida Dimension modelo SST 678. (Toti et. al., 2012 p. 1) 

 Observou-se nesse estudo que conforme o posicionamento do modelo face 

a seus eixos de construção consome-se menos material para a confecção do 

suporte, menos tempo de prototipagem além de melhor acabamento. 

 Menos material utilizado na prototipagem, menos horas despendidas e 

melhor acabamento representam respectivamente menores custos médios e 

menores custos de retrabalho (acabamento posterior ou corretivo) que, 

novamente impactará o custo médio. Portanto como podemos perceber, até a 

maneira que se produz um protótipo pode influenciar na produtividade industrial. 

 

1.2. – Simulação como experimento de produto. 

 

A simulação criativa quer seja através de softwares como, 

CAD/CAE/CARP/CAM (Computer Aided Design/Computer Aided 

Engineering/Computer Aided Rapid Prototyping/Computer Aided 

Manufacture) bem como outros aplicativos de realidade virtual, permite 

testar protótipos e produtos de maneira a evitar dispêndios com a produção 

de muitos protótipos físicos e criar situações de testes, virtualmente 

elaborados de maneira a economizar muito protótipos para teste que 

implicam gasto de material e mão de obra e ás vezes, serviços externos de 

acabamento. 

 

 

 Segundo Valério Netto, et. al. (1998, p. 105), TEMOS QUE: 

 

Visando buscar novas formas de obter uma melhoria organizacional e 

propiciar uma modernização do sistema produtivo da empresa, a simulação de 



equipamentos, treinamento de funcionários, validação do planejamento da 

produção, visualização de layouts de fábricas e protótipos de produtos estão 

sendo utilizados com o auxílio da realidade virtual. 

 

Ainda tais autores apontam que:  

 

Na área de jogos de entretenimento encontramos muitas aplicações da realidade 

virtual, mas já verificamos que empresas na área de manufatura também têm adotado os 

recursos de realidade virtual como uma forma mais acessível financeiramente de projetar 

o futuro ou uma maneira mais eficaz de vender seus produtos, mais rápida de validar seus 

protótipos e como uma outra forma para treinar seus funcionários, ou alunos (VALERIO 

NETTO et al., 1997). A RV tem contribuído para aprimorar o desempenho de técnicas em 

muitas áreas, gerando principalmente mais flexibilidade às ferramentas visuais. (VALERIO 

NETTO et. al., 1998 p. 107) 

 

 Também os autores discutem o uso de simulações na manufatura 

especificamente como apontado abaixo: 

 

Alguns artigos (Intelligent Manufacturing, 1995; KREITLER et al., 1995; 

Simulation Based Design, 1997) citam as vantagens e facilidades de se utilizar a 

realidade virtual na indústria, principalmente na área de manufatura, por exemplo 

(EXHIBITORS, 1997):  

projetar máquinas que podem ter suas propriedades estruturais 

avaliadas e testadas; desenvolver uma ergonomia funcional e confiável, 

sem ter que construir um modelo em escala real;  

projetar produtos que possuam design de acordo com a 

preferência de cada cliente;  

garantir que os equipamentos fabricados estejam dentro das 

normas estabelecidas pelos órgãos governamentais; facilitar operações 

remotas e controle de equipamentos;  

desenvolver e avaliar processos que assegurem a 

manufaturabilidade, antes de produzir o produto em escala comercial; 

desenvolver planos de produção e schedules e simular sua correção; 

educar funcionários em técnicas avançadas de manufatura, com ênfase 

em segurança no trabalho.  

Alguns trabalhos tratam de aplicações das técnicas de realidade 

virtual em projetos de processos de manufatura e aspectos importantes no 

desenvolvimento de produtos mais competitivos. Outro ponto abordado é 

relativo à eficiência e qualidade dos projetos desenvolvidos em RV para 

sistemas de manufatura (KREITLER et al., 1995, apud  VALERIO NETTO, 

1998, p. 107) 



1.3. O conceito de manufatura virtual. 

 

VALERIO NETTO et. al. (1198) chama a atenção para o conceito de 

“manufatura virtual” e de “prototipagem virtual”. Para eles manufatura virtual 

nada mais é do que a integração de modelos computacionais que demonstram 

e representam a estrutura completa de manufatura, bem como a capacidade 

desses sistemas projetarem com inúmeros graus de liberdade os possíveis 

resultados-situações. 

Por outro lado, “prototipagem virtual” mais especificadamente é apontada 

como importante uma vez que a realidade virtual permite o desenho de 

produtos mais competitivos ao tornar possível analisar a topologia do projeto 

antes mesmo da sua construção, tolerância do material (via modelos de 

simulação) com visões muito realistas. (VALERIO NETTO, 1998). 

Assim, a manufatura virtual permite não só analisar e prever problemas 

utilizando inclusive de estudos de probabilidade, simular planos de 

manutenção preditiva e corretiva, capacitar funcionários para as mais diversas 

situações e prototipar virtualmente inclusive fazendo testes virtuais cuja curva 

com a realidade está cada vez mais encostada conforme avançam os 

softwares sofisticados e computadores com maior capacidade de 

processamento. 

Mas investir em realidade virtual, em manufatura virtual e em prototipagem, 

requer investimentos.  

 

2. Entendendo os pré-requisitos para a simulação criativa com vistas ao 

Produto. 

 

2.1.   O processo. 

 A multiplicidade de novos processos, o crescente aumento da variedade de 

produtos, a diminuição dos ciclos de vida e o aumento da competência exigida 

pelo mercado são fatores que exercem pressão na necessidade de se apressar o 

desenvolvimento de novos produtos nos estágios de projeto e manufatura do 

ferramental necessário. Tal realidade impõe às empresas um conceito de 

utilização de engenharia digital, que se caracteriza por um ambiente virtual 

integrado que possibilite projetar, desenvolver, simular e gerenciar todas as 

informações do produto. 

De um modo geral, uma automação pode ser obtida com a combinação de 

modelos tridimensionais (3D) de um produto gerado no CAD (Computer Aided 



Design), onde o arquivo contendo as Features (características geométricas) é 

transferido para a simulação no módulo CAE (Computer Aided Enginnering), onde 

são avaliados por exemplo, a resistência do produto a determinados esforços que 

ele possa ser submetido, em seguida o arquivo pode ser exportado na extensão 

STL(Standard Triangulation Language)  para o CARP (Computer Aided Rapid 

Prototyping)onde o produto é produzido por adição de material polimérico, dentre 

outros, que após análise e ser for aprovado, o arquivo pode ser transferido para a 

etapa final que é a simulação da sua manufatura no módulo CAM (Computer 

Aided Manufacture). 

 O desenho bidimensional (2D) de um produto com geometria complexa 

requer para sua fabricação a utilização de  vistas e cortes. A solução moderna e 

econômica é o emprego de programas computacionais que automatizam o 

processo de visualização desses componentes. Desta forma obtém-se uma visão 

de toda a peça do que se deseja, podendo-se efetuar ou simular cortes 

localizados para observação de detalhes dimensionais, pode-se efetuar cálculos 

rápidos dos volumes, etc. A visualização tridimensional de desenhos técnicos de 

componentes com geometrias complexas pode ser obtida por intermédio de 

softwares comerciais denominados CAD.  

É recomendável salientar que a simulação do processo com o uso de 

programas computacionais torna-se importante, pois evita o procedimento 

convencional baseado na técnica da tentativa e erro, muitas vezes utilizados 

pelas empresas, situação em que uma peça é retocada diversas vezes até que se 

produza um componente dentro das especificações desejadas. Com o uso da 

simulação pode-se observar antecipadamente os efeitos das diversas fases do 

processo.  

Portanto, a combinação do desenho técnico (CAD) com o processo de 

simulação (CAE) pode reduzir enormemente o custo de fabricação de um 

componente. Também com isso espera-se reduzir o tempo de set-up, que é o 

procedimento operacional até a produção do primeiro componente aceitável pelo 

controle de qualidade. 

2.1.1. Potencial uso do CAD 

A princípio a obtenção dos desenhos das peças a serem fabricadas levava 

ao uso de pranchetas e canetas diversas para visualizar a peça. Atualmente com 

o uso de sistemas computacionais de edições gráficas, dados pelos sistemas 

CAD, a produção e a edição destes desenhos tornaram-se uma tarefa fácil e 

prática. Tais programas também possibilitaram a visualização em 3D e a criação 

de modelos geométricos incorporando solicitações térmicas ou mecânicas. 

Observe-se, também, que a visualização de diversos formatos pelo projetista 

permite também definir seu plano de fabricação. Tudo isso aliado a padronização 

gráfica que permite que vários editores gráficos interpretem um desenho 

armazenado num arquivo padrão. A descrição tridimensional de um componente 



num sistema CAD, dentro de tolerâncias que atingem 1/10mm, no mínimo, é 

fundamental para o uso destas informações para as etapas seguintes: a 

simulação por um sistema CAE e a etapa de fabricação do ferramental (CAM). 

 

2.1.2 – Uso Potencial do CAE 

 

Nesta fase são realizadas as etapas de simulação do processo, quando se 

visualizam as tensões e deformações, a análise estrutural empregando o método 

de elementos finitos, a revisão de diversos aspectos relacionados. 

Observe-se que na etapa de simulação são executadas operações de 

controle de um projeto estabelecido preliminarmente pelo projetista na etapa de 

desenho (CAD). Exemplo de necessidades do CAE. Estes são alguns exemplos 

da etapa de simulação. Anteriormente tais etapas eram sempre analisadas em 

prolongadas e onerosas operações experimentais. Empregando-se os módulos 

de simulação podemos também avaliar o comportamento dinâmico de peças 

móveis. 

Assim sendo, a simulação de uma peça pode determinar as condições para 

a sua fabricação final, tratando de otimizar a matéria prima, tempo e ferramental 

neste processo. É possível que ocorra um processo interativo entre o desenho e a 

simulação até a otimização final do projeto. 1 

 

2.2. Célula Básica para Desenvolvimento de Produto com Auxílio 

Computacional 

 

2.2.1 Configuração Standard 

                                                             
1 Nesse estudo não entraremos na discussão do CAM. Mas se fôssemos continuar a discussão, 

seria a mesma completada com a seguinte explicação: “Após a otimização do projeto da peça 

(CAD) com um rigoroso acompanhamento da análise sobre o efeito das variáveis no processo 

(CAE) passa-se a etapa de fabricação do componente (CAM). A construção por intermédio de 

máquinas de usinagem com controle numérico (CNC) necessitam de informações transmitidas 

diretamente da área de projetos onde as superfícies ou volumes foram precisamente descritas 

por intermédio de modelos matemáticos via CAD 3D. Da mesma forma as máquinas de usinagem 

também necessitam disponibilizar de um sofisticado sistema CAD/CAM 3D para receber os dados 

e iniciar a operação de usinagem. O sistema CAD não trabalha completamente automatizado e 

sempre é necessário técnicos especializados e altamente treinados” 

 



A configuração standard descreve um módulo computacional básico que 

suporte do ponto de vista de hardware e software os elementos mínimos 

necessários, que configurem uma instalação operacional a ser utilizada nas 

operações de CAD e CAE em uma empresa iniciante no conceito de utilização de 

engenharia digital. Ela se caracteriza por um ambiente virtual integrado que 

possibilita projetar, desenvolver, simular e gerenciar todas as informações do 

produto. 

2.2.2.1 Servidor de arquivo 

É aquele que armazena e disponibiliza arquivos para os outros Micros na 

Rede Local. É possível configurá-lo de forma que faça exclusivamente backup de 

dados, compartilhamento de arquivos ou de armazenamento de dados. 

2.2.2.2 Plataforma de software 
 

Composto de um sistema operacional bem como de todos os programas 
específicos que serão necessários para que a estação opere nos moldes 
planejados. 

 

2.2.2.3 Plataforma de hardware 
 

Uma prática muito comum em empresas é a aquisição de um servidor, que 

irá armazenar todos os projetos realizados, isto poupa a necessidade de 

cada máquina possuir um HD com grande capacidade. 

 

2.2.3. Estação de trabalho 01 - para CAD. Observações. 

 

2.2.3.1 Plataforma de software 
A solução oferecida deve operar nas estações de trabalho com o 

seguinte sistema operacional: Sistema Operacional Microsoft Windows 

7 ou mais recente. 

2.2.3.2 Plataforma de hardware 

 

Processador: O poder de um processador fará com que seu 

computador realize as tarefas necessárias em um menor ou maior 

tempo. Quando se cria um objeto, por exemplo, uma superfície, um 

CAD 3D realiza inúmeros cálculos para transformar a informação 

inserida em um objeto tridimensional, que dependendo do 

processador pode se tornar uma tarefa extremamente difícil. A partir 

de processadores disponíveis no mercado pode-se classificar na 

seguinte ordem: 



Intel i7: Dentre as opções, da linha i, este é o mais indicado 

para o trabalho com um CAD 3D por já ser considerado um 

processador voltado para estações de trabalhos mais sofisticadas. 

Caso se queira investir um pouco mais, também se encontram 

disponíveis processadores da série Xeon, que são processadores 

mais robustos que os i7, o que trará um maior poder de 

processamento para o seu computador. 

Convém observar o fato de sempre buscar processadores 64 bits, 

pois são capazes de gerenciar uma maior quantidade de memória 

RAM. 

Memória RAM: No tocante a memória RAM, a regra é quanto 

mais, melhor. Nas configurações mínimas solicitadas por diversos 

fabricantes está indicado que a quantidade mínima de Memória RAM 

é de 4GB, mas trata-se de um valor conservador, já que este é um 

valor mínimo. Indica-se pelo menos uma quantidade mínima de 8GB 

para que se possa trabalhar de modo satisfatório com este software.  

Disco rígido: Os diversos fabricantes de software solicitam como 

requisito de sistema, aproximadamente em até 22GB, entre espaço 

de instalação, atualizações e pós-instalação. Novamente estes 

valores são conservadores e, portanto, pensando em termos de uso, 

pós-instalação e outros recursos que são acrescentados ao longo do 

tempo. O ideal é pelo menos um HD de 1TB, lembrando-se que os 

backups dos projetos deverão ser realizados no servidor de arquivo.  

Monitor de Vídeo:  

Placa de Vídeo: Em termos de placas de vídeo, os trabalhos 

profissionais exigem placas mais robustas, como por exemplo, as 

Placas Quadro e Tesla da Nvidia. Apesar de ser um investimento 

mais alto estas placas auxiliam na hora de trabalhar com objetos 

tridimensionais.  

Estação de trabalho 02 - para CAE 

         Obedece as mesmas configurações da estação de CAD, acrescida 

de software mais apropriados para simulação como o Pro-Engineer. 

 

    Impressora/scanner padrão 

    HUB 

    No-break 

http://www.nvidia.com.br/object/workstation-solutions-br.html


   Figura 1 – Estação de Trabalho-CAD-CAE  

 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

2.3.  Orçando a Célula Básica. 

As configurações dos equipamentos de informática necessários à montagem 

da célula e que deram origem a esses valores, estão constantes nos 

apêndices deste artigo. 

 Avaliando os valores, temos; 

Tabela 1 – Elementos de Custo de Informática 

ELEMENTO VALOR  
R$ 

QUANTIDADE VALOR 

SERV IDOR DE ARQUIVO 5.123,00 1 5.123,00 
ESTAÇÃO DE TRABALHO 11.203,00 2 22.406,00 
HUB 49,00 2 92,00 
IMPRESSORA 799,00 1 799,00 
NO-BREAK 1.086,00 2 2.172,00 
ESTAÇÃO DE TRABALHO 
COMPLETA (moveis) 

1.000,00 2 2.000,00 

  TOTAL 32.592,00 

Fonte: Elaboração Própria. Pesquisa de Mercado. 



 

Considerando, uma depreciação de 10% a.a. sem contar a obsolescência, temos 

um custo anual para a empresa de R$ 3.259,20. 

Acrescentando o custo de licenças anuais, temos: 

Tabela 2 – Elementos de Custo- Softwares.. 

SOLIDWORKS PROFISSIONAL 1 LICENÇA (anual) 8.978,00 1 8.978,00 

PRO-ENGINEER-AVANÇADO 1 licença (anual) 11.226,00 1 11.336,00 
Fonte: Elaboração Própria. Pesquisa de Mercado. 

 

E considerando que um projetista com plena capacidade de operar esses 

sistemas custa em média R$ 4.400,00 e um assistente cadista R$ 2.000,00 

mensais (ambos com todos os encargos), temos um custo anual de:  

 

 

Tabela 3 – Elementos de Custo para uma Célula de Simulação (Duas Estações)  

ELEMENTO DE CUSTO VALOR 

DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS 3.259,20 
LICENÇAS ANUAIS 20.314,00 
MÃO DE OBRA QUALIFICADA 76.900,00 
TOTAL ANUAL 100.473,20 
CUSTO MENSAL PARA A EMPRESA 8.372,77 

Fonte: Elaboração própria, Pesquisa de Mercado. 

 

3. Microempresas e Pequenas Empresas em Sorocaba. 

 

Com base nos dados de empresas divulgados pelo IBGE por meio do sistema 

SIDRA, adotaremos para análise do porte das empresas em Sorocaba as 

referências de faixa de pessoal ocupado definido tanto pela Oficina Estatística da 

Comunidade Europeia - Eurostat (Statistical Office of the European Communities) 

como pela Organização das Nações Unidas – ONU, na Recomendação 

2003/361/CE, de 20 de maio de 2003, da Comissão das Comunidades Europeias. 

Referida metodologia também é adotada pelo IBGE por conta das estatísticas 

anuais do Cadastro Central de Empresas CEMPRE e pode ser analisada na 

tabela a seguir:  

 



Tabela 4: Classificação do Porte de Empresas pelo IBGE 

Classificação Número de empregados 

Microempresas   0 a   9  pessoas ocupadas 

Pequenas Empresas 10 a  49  pessoas ocupadas 

Médias Empresas 50 a 249 pessoas ocupadas 

Grandes Empresas >  250 pessoas ocupadas 

   Fonte: IBGE; Tabela elaborada pelos autores. 

 Outra forma de classificar as empresas pelo porte pode ser encontrada no 

Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte regido pela Lei 

Complementar nº 123/2006 que assim define o porte das empresas: 

Tabela 5: Classificação Nacional do Porte de Pequenas Empresas 

Classificação Faturamento Anual 

Microempresa R$           0,00 a  R$ 360.000,00 

Empresa de Pequeno Porte R$ 360.000,01 a R$ 3.600.000,00 

   Tabela elaborada pelos autores. 

Ainda que se tenham outros critérios de classificação, como do BNDES há, 

ainda, um grande caminho a ser percorrido que depende, em suma, da base 

disponível de dados, sendo a do IBGE a de maior amplitude, mas ainda, não faz o 

recorte pela receita. 

 Considerando a classificação proposta pelo IBGE, as microempresas e 

empresas de pequeno porte, aquelas com até 49 empregados, Sorocaba contava, 

segundo os dados do IBGE/CEMPRE para 2011, com 23.008 unidades nesse 

segmento, ou 98,1% de um total de 23.465 empresas. 

 Dessas empresas, somente 1.690 unidades ou 7,2% do universo 

pertencem ao setor industrial, sendo que 1.536 ou 90,9% são microempresas e 

empresas de pequeno porte industrial. 

 

 

 

 

 

 



 Tabela 6: Sorocaba (SP): Nº de Empresas segundo a CNAE 2.0 em 2011 

SETOR DE ATIVIDADE (CNAE 2.0) 0a 9
peso % 

0 a 9
10 a 49

peso % 

10 a 49

50 a 

249

peso % 

50 a 249

250 ou 

mais

peso %   

> 250
Total

peso % 

setor

A Agric., pec., prod. florestal, pesca e aquic. 46 0,22% 4 0,2% 0 0,0% 0 0,0 50 0,2%

92% 8,0% 0,0% 0,0%

B Indústrias extrativas 10 0,05% 1 0,0% 1 0,3% 0 0,0 12 0,1%

83% 8,3% 8,3% 0,0%

C Indústrias de transformação 1.120 5,42% 416 17,8% 117 30,9% 37 0,5 1.690 7,2%

66% 24,6% 6,9% 2,2%

D Eletricidade e gás 5 0,02% 1 0,0% 0 0,0% 0 0,0 6 0,0%

83% 16,7% 0,0% 0,0%

E Água, esgoto, ativ. de gestão de resíd. e descontam. 33 0,16% 6 0,3% 0 0,0% 2 0,0 41 0,2%

80% 14,6% 0,0% 4,9%

F Construção 955 4,62% 131 5,6% 38 10,0% 3 0,0 1.127 4,8%

85% 11,6% 3,4% 0,3%

G Comércio; repar. de veículos autom. e motocicletas 9.453 45,73% 880 37,7% 73 19,3% 7 0,1 10.413 44,4%

91% 8,5% 0,7% 0,1%

H Transporte, armazenagem e correio 783 3,79% 107 4,6% 19 5,0% 4 0,1 913 3,9%

86% 11,7% 2,1% 0,4%

I Alojamento e alimentação 1.418 6,86% 200 8,6% 18 4,7% 1 0,0 1.637 7,0%

87% 12,2% 1,1% 0,1%

J Informação e comunicação 600 2,90% 34 1,5% 2 0,5% 0 0,0 636 2,7%

94% 5,3% 0,3% 0,0%

K Atividades financeiras, de seguros e serv. Relac. 327 1,58% 19 0,8% 1 0,3% 0 0,0 347 1,5%

94% 5,5% 0,3% 0,0%

L Atividades imobiliárias 367 1,78% 18 0,8% 0 0,0% 0 0,0 385 1,6%

95% 4,7% 0,0% 0,0%

M Atividades profissionais, científicas e técnicas 1.147 5,55% 77 3,3% 8 2,1% 0 0,0 1.232 5,3%

93% 6,3% 0,6% 0,0%

N Atividades administrativas e serviços complem. 1.925 9,31% 181 7,8% 53 14,0% 11 0,1 2.170 9,2%

89% 8,3% 2,4% 0,5%

O Administração pública, defesa e segurid.social 4 0,02% 1 0,0% 1 0,3% 1 0,0 7 0,0%

57% 14,3% 14,3% 14,3%

P Educação 380 1,84% 86 3,7% 17 4,5% 3 0,0 486 2,1%

78% 17,7% 3,5% 0,6%

Q Saúde humana e serviços sociais 625 3,02% 76 3,3% 20 5,3% 5 0,1 726 3,1%

86% 10,5% 2,8% 0,7%

R Artes, cultura, esporte e recreação 239 1,16% 16 0,7% 2 0,5% 0 0,0 257 1,1%

93% 6,2% 0,8% 0,0%

S Outras atividades de serviços 1.236 5,98% 81 3,5% 9 2,4% 4 0,1 1.330 5,7%

93% 6,1% 0,7% 0,3%

T Serviços domésticos 0 0,00% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0 0 0,0%

U Organismos intern. e outras inst. extraterritoriais 0 0,00% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0 0 0,0%

TOTAL POR PORTE 20.673 100% 2.335 100% 379 100% 78 100% 23.465 100,0%

88,1% 10,0% 1,6% 0,3% 100,0%

Fonte: IBGE/SIDRA - Tabela 993; Tabela elaborada pelos autores. 

Logo, é sabido que para esse grande universo de micro e pequenas 

empresas, em especial quanto ao estudo deste artigo voltado ao segmento 

industrial, praticamente não há possibilidades para essas empresas arcarem com 

gastos mensais de R$ 9.000,00 ou R$ 108.000,00 por ano com manufatura virtual 

e prototipagem sendo, portanto, fundamental a existência desse projeto no 

Parque Tecnológico de Sorocaba.  

4. Extensão Universitária, Acesso á tecnologia e o potencial das Fatecs no 

Parque Tecnológico de Sorocaba. 



Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu artigo 

43, que aponta as finalidades da educação superior, temos o inciso VII: “promover 

a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das conquistas 

e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica 

geradas na instituição” (BRASIL, 1996). 

 A Lei Municipal 9449 de 22 de dezembro de 2010, dispõe sobre o 

Programa de Incentivos para o desenvolvimento(grifo nosso) da economia 

solidária,  turística e tecnológica de Sorocaba, com tratamento favorecido 

diferenciado e simplificado aos micro empreendedores individuais, microempresas 

e empresas de pequeno porte de Sorocaba(GRIFO NOSSO).] 

Nesta Lei, no seu artigo 59, temos; 

Art. 59. O Poder Executivo Municipal incentivará o 
desenvolvimento de incubadoras de empresas e projetos nas modalidades 
tecnológicas, tradicionais, mistas, corporativas, cooperativas e sociais, 
como parte de sua estratégia para incentivar o empreendedorismo, com o 
objetivo de desenvolvimento de novos negócios, trabalho e renda que 
ampliem a competitividade da economia da região 

2
 (SOROCABA, 2010) 

 

Ainda no mesmo diploma legal temos um capítulo específico sobre o 

estímulo à inovação. Ei-lo: 

 

CAPÍTULO IX 
DO ESTÍMULO À INOVAÇÃO 

 
Art. 68. Para os efeitos desta Lei considera-se inovação como a 

concepção de um novo produto ou processo de produção, bem como a agregação 
de novas funcionalidades ou características ao produto ou processo que implique 
em melhorias incrementais e efetivo ganho de qualidade ou produtividade, 
resultando em maior competitividade no mercado. 

 
Art. 69. O Poder Executivo Municipal incentivará os esforços inovativos dos 

microempreendedores individuais, cooperativas, microempresas e empresas de pequeno 
porte locais, por ação própria ou em parceria com agências de fomento, instituições 
científicas e tecnológicas, núcleos de inovação tecnológica, instituições de apoio e outros 
órgãos promotores da ciência, tecnologia e inovação.

3
 

 
Art. 70. O Poder Executivo Municipal poderá instituir mecanismos de incentivo à 

inovação visando estimular os esforços inovativos de microempreendedores individuais, 
microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas, visando incentivar a inserção 
destes no Sistema Local de Inovação.

4
 

 
Art. 71. O Poder Executivo Municipal incentivará e coordenará à criação de 

parques tecnológicos e incubadoras de empresas e outros instrumentos que estimulem
5
 

os esforços inovativos de microempreendedores individuais, microempresas, empresas de 
pequeno porte e cooperativas. 
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Art. 72. O Poder Público Municipal instituirá mediante lei específica e em prazo 
apropriado medidas indutoras, normas e comissões relacionadas à inovação e atividades 
afins. (Sorocaba, 2010). 

 

 

 A Lei Municipal nº 9892, que autorizou a constituição da empresa 

pública “Empresa Municipal Parque Tecnológico de Sorocaba”, para fins 

que especifica, e dá outras providências, em seu artigo sétimo aponta: 

 

 

Art. 7º  A Empresa Municipal Parque Tecnológico de Sorocaba 

terá por objeto gerenciar, organizar e estruturar o Parque Tecnológico de 

Sorocaba - PTS para promover e estimular as atividades econômicas do 

Município, através do desenvolvimento da infraestrutura, da base 

empresarial, da ciência e da tecnologia do PTS, visando contribuir para o 

desenvolvimento socioeconômico e ambiental de Sorocaba e da sua 

população.
6
 

 

 

E, nesse sentido as alíneas “e” e “f” deixam bem claro a conexão com o 

objeto que estamos tratando, quando dispõe; 

 

e)   promover o desenvolvimento científico e tecnológico objetivando a 

melhoria das condições de vida de sua população; 

  

f)   propiciar apoio financeiro e institucional a projetos e programas 

voltados à sistematização, geração, absorção e transferência de 

conhecimentos científicos e tecnológicos.
7
 (SOROCABA, 2011) 

 A implantação de um laboratório para simulação, com estação 

informatizada para projetos de simulação CAD-CAE com acesso direto á 

microempresa vai ao encontro dos objetivos de política industrial do município, 

por serem um fator de corroboração dos objetivos constantes em Lei. 

 Soma-se a isso ao fato de a maioria das microempresas e pequenas 

empresas em Sorocaba, não poder contar com uma estrutura de simulação que é 

deveras custosa para o pequeno empreendedor. 

 

 4.1.. Oportunidade para aprender a pesquisa aplicada unindo eficácia e 

efetividade. 

 

 No artigo “Potencialidades e desafios dos parques tecnológicos: o caso de 

Sorocaba (SP)”, Ribeiro et. al., apontam com otimismo, mas com prudência, que 
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um Parque Tecnológico deve prover criação e sinergia entre pesquisa, inovação e 

setor produtivo. Que, a cidade de Sorocaba tem sido destacada em formar mão 

de obra universitária qualificada, mas ainda em muitos casos está incipiente em 

pesquisa e extensão. Daí a importância de projetos como esse de oferecer 

possibilidades de simulação e acesso á empreendedores que, de outra forma não 

os teriam. 

 Ao permitir a interação universidade-pesquisa ao microempreendedor, seja 

através de projetos como esse de simulação, ou seja, produzindo novas ideias, 

estaremos cumprindo e ampliando as potencialidades que o poder público 

visualizou ao promulgar as legislações específicas citadas neste artigo. 

 Ribeiro et. al. (2012, p. 123) apontam: 

 

Sorocaba e região tem instituições universitárias com potencial 

capacidade a ser desenvolvida no âmbito da pesquisa. Mas e preciso mais. 

Senão vejamos: 

Sorocaba, pela qualidade das suas instituições de ensino48 por sua vez, e 

uma cidade fornecedora de mão de obra para indústrias já consolidadas. No caso 

de Sorocaba ainda existe carência de trabalho intensivo na geração de ideias 

inovadoras e formação de mão de obra voltada a inovação, 49. 

Um Parque Tecnológico não e um condomínio de empresas.
8

 Se 

observarmos o documento (termo de referencia) sobre Parques Tecnológicos 

elaborado pela Prefeitura Municipal, o documento esta muito mais focado em 

apresentar os benefícios potenciais as empresas e instituições de ensino que ali 

se instalarem (em especial as empresas) do que, um documento mais analítico 

sobre o processo de inovação como um todo e que da sustentabilidade ao 

conceito de Parque Tecnológico. 

Num primeiro momento, para maximizar recursos públicos e capital 

político transformado na capacidade de implementar, pode ser oportuno. Mas se a 

concepção da inovação não for a base estruturante dele, o resultado poderá ser 

frustrante. 

Por outro há que se distribuírem responsabilidades às instituições 

universitárias. Não é possível abdicar da capacidade de gerar excelentes quadros 

para as empresas locais. Mas também haverá a necessidade de produzir pesquisa 

de maneira sistemática e sustentada50, que será o amparo da produção de 

tecnologia de fato. Sem isso, poderá ser parque empresarial, centro de negócios, 

mas com certeza não será parque tecnológico digno desse nome. 

Esses erros não podem passar despercebidos e devem a todo custo 

serem evitados por todas as lideranças que estão gerindo o processo. 
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E nas notas de rodapé 49 a 50 os autores ainda apontam: 

 

48 A Faculdade de Tecnologia de Sorocaba esta, por vários indicadores, 

entre as melhores do pais. Alem disso, temos a UNESP, UFSCar e duas 

Universidades Comunitárias, PUC e Uniso. Essas formam profissionais com 

qualidade para o mercado de trabalho. A taxa de empregabilidade do egresso da 

Fatec e de 92%. 

Apesar dessa tradição em formar pessoal qualificado, o processo de 

pesquisa na Fatec ainda e incipiente que, por sua própria historia, busca 

agora desenvolver a mesma tradição de qualidade em pesquisa. As 

Comunitárias sempre se deparam com as restrições orçamentárias 

(inclusive de pessoal em tempo integral para desenvolver pesquisa) e as 

Universidades Publicas, seus campi ainda se consolidam no município.
9
 

49 Pelas limitações apontadas acima. 

50 Estamos falando aqui pesquisa sustentada, desde que propicie 

recursos orçamentários, ambiente, condições materiais para produzir inovação 

(protótipos, processos inovadores etc.), pessoal capacitado e fontes de 

financiamento e credito para que as ideias prosperem. Ou seja, a criação de um 

Parque Tecnológico envolve a participação de varias frentes de trabalho com 

recursos humanos mais variados. (RIBEIRO, et. al. 2012, pp. 123-124). 

 Assim é uma oportunidade impar para a Universidade enfrentar seus 

próprios fantasmas, obtendo soluções criativas e desenvolvendo um know-how, 

através de um processo “learning by doing”, que a capacitará se deparar, 

enfrentar e eliminar seus próprios fantasmas e mitos no que se refere a 

efetividade da pesquisa aplicada. 

 

5. Considerações Finais. 

 

A literatura vem demonstrando as vantagens de economia de materiais e 

demão de obra, ao utilizar realidade virtual e programas simuladores, entre eles 

os de CAD-CAE para analisar propriedades dos materiais e dos protótipos, 

analisando-os de forma estática e dinâmica. Ao fazer isso, pode detectar 

problemas que só seriam descobertos depois de despender tempo, mão de obra, 

materiais e em muitos casos moldes. Assim a literatura em vários artigos 

reconhece as vantagens da simulação. 

A Faculdade de Tecnologia de Sorocaba planeja instalar no parque 

Tecnológico de Sorocaba duas estações de simulação para atendimento não só 

de desenho técnico (LaBDetec) como também propiciar a pequenos e 
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empresários acesso a simulações e análises de protótipos. Para isso existe um 

quadro de professores tratando essa linha de pesquisa, publicando e que podem 

colaborar com os pequenos empreendedores. 

A atividade de pesquisa bem como a de extensão são funções inerentes ao 

ensino superior como aponta a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

em seu artigo 43. Promovê-las é obrigação das instituições de ensino. 

Como pudemos constatar as microempresas e empresas de pequeno 

porte, aquelas com até 49 empregados, Sorocaba contava, segundo os dados do 

IBGE/CEMPRE para 2011, com 23.008 unidades nesse segmento, ou 98,1% de 

um total de 23.465 empresas. Dessas empresas, somente 1.690 unidades ou 

7,2% do universo pertencem ao setor industrial, sendo que 1.536 ou 90,9% são 

microempresas e empresas de pequeno porte industrial.  

Uma rápida análise de configuração e custo de estações de simulação 

apontam para a inviabilidade de uma pequena empresa sustentar o custo dessas 

estações. Obviamente isso fica minimizado se as mesmas atuarem de forma 

colaborativa. Mas para que fazê-lo e movimentar tantas se o Parque tecnológico 

está aí, a Universidade precisa fazer pesquisa e extensão e o Poder Público criou 

toda uma legislação de maneira a facilitar e incentivar a integração desses 

atores? 

Desta feita, reputamos à instalação de uma célula de simulação com ao 

menos duas estações muito apropriada aos objetivos de todos, gerando 

benefícios aos atores envolvidos. 
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APRENDICE 

 

Servidor de Arquivo:  R$ 5.123,00 

 

• Processador Intel® Xeon® Quad-Core E3-1220V2 (3.10GHz, 8M Cache, Turbo, QUAD 

CORE/4T (69W)  

• Windows Server® 2008 Foundation Edition - Máximo 15 usuários  (Não necessita CALs)  

• RAID 1, com controladora On Board, até 2 HDs (Espelhamento de Disco)  

• 8GB Memory (2x4GB), 1600MT/s, Single Ranked, Low Volt UDIMM (speed is CPU dependent) 

• 2 Discos rígido de 1TB SATA, 7.2K RPM de 3.5" 

• Servidor Torre de 1 Processador - PowerEdge T110 II 

• Unidade de 16X SATA DVD+/-RW 

Estação de Trabalho: R$ 11.203,00 

Processador 

Processador Intel® Xeon® Quad-Core E5-2603 (1.80 GHz, 10M Cache, 6.4 GT/s Intel® QPI) 

Sistema operacional 

Windows® 7 Professional 64-bit em Português 

Memória RAM 

Memória 8GB, DDR3, 1333MHz (4x2Gb) 

Armazenamento 

Disco rígido de 1TB SATA, 6.0Gb/s (7200 EPM) 

Placa de vídeo 

NVIDIA® Quadro® K600, 1GB, 1 DP & 1 DVI-I (DP-DVI & DVI-VGA adapters) 

Monitor 

Tamanho da imagem de visualização na diagonal: 73,02 cm 

29 polegadas (tamanho da imagem de visualização com largura de 28.75 polegadas) 

Tipo de painel, superfície : AH IPS (In-Plane Switching), antirreflexo com revestimento rígido de 3H 

Taxa de proporção: Ultra-widescreen (21:9) 

Resolução: 2560 x 1080 a 60 Hz 

Área predefinida da tela (A x L): 672.77 x 283.82 mm 

26.49"x 11.17" 

Taxa de contraste: 1.000 para 1 (típica), taxa dinâmica de contraste: 2 milhões:1 (máx.) 

Tecnologia de iluminação traseira: LED 

1 conector DVI-D (Interface Visual Digital de Link Duplo) com HDCP 

1 DisplayPort 1.2 (DP) 

1 Mini DisplayPort 1.2 (mDP) 
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1 Interface Multimídia de Alta Definição (HDMI) 

1 Matriz Gráfica de Vídeo (VGA) 

1 porta USB 3.0 para upstream 

4 portas USB 3.0 para downstream 

1 saída de DisplayPort 

1 saída de áudio 

Diversos 

C1 SATA de 3,5 polegadas, 1 a 2 discos rígidos 

Teclado em Português Dell 

Mouse Dell Óptico 

Dell Precision,T7600,MT,1300W 

1300W Power Supply, 85% Efficiency 

 

Software 

Office Home & Business 2013 
(Word, Excel, PowerPoint, OneNote e Outlook) 

 

HUB: R$ 49,00 

Switch 8 portas 10/100 

 

Impressora/Scanner: R$ 799,00 

Multifuncional tanque de tintas original 

 

No-Break: R$ 2 x 543,00 = R$ 1.086,00 

2 No-Break 1500VA Powerline 2-PL1500B1P 110/220V 
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