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agora estamos preparados para en-
colher sem crises."
. O número de empregados não

deve sofrer grandes modificações.
Elas devem ocorrer somente no chão
de fábrica, que deve perder os dois
turnos extras necessários no rápido
crescimento da empresa. Atualmen-
te, a AsGa conta com 140 funcioná-
rios, 15 dos quais - a maioria enge-
nheiros - ligados diretamente ao
desenvolvimento de produtos. No
ano passado, todos os funcionários
tiveram direito à participação nos lu-
cros da empresa. O prêmio foi de 3,5
salários para cada um.

Estímulo em prêmios - Como forma
de incentivar novos empreendedo-
res e estimular a pesquisa, a AsGa
lançou recentemente o prêmio AsGa
Ciência, para alunos e professores
do primeiro e segundo grau, e AsGa
Tecnologia, para as escolas técnicas
de segundo grau nas áreas de teleco-
municações e informática. "Quere-
mos alunos e professores da região
de Campinas desenvolvendo proje-
tos e pesquisas escolares", diz Ripper.
Os prêmios são diplomas, troféus e
um computador para a escola e ou-
tro para o professor.

Logo depois de escolher os vence-
dores com uma bancada de júri que
inclui notáveis, como o físico Rogé-
rio Cerqueira Leite, da Unicamp, no
dia 10 de novembro, Ripper e toda a
AsGa preparam-se para inaugurar o
novo prédio da empresa no dia 26 de
novembro. "Serão mais 2 mil metros
quadrados de área para produção e
desenvolvimento de novos produ-
tos", afirma Ripper.

A inauguração do prédio será o
coroamento de um ano brilhante
para a AsGa. Ela passou a ser refe-
rencial e um exemplo de empresa
que apostou no desenvolvimento de
tecnologia a partir do conhecimento
de seus dirigentes, implementando
um projeto comercial eficaz. Mas
para Ripper ainda falta muito. "Fal-
tam mais "asgas" no Brasil. Há espa-
ço e necessidade de mais empresas
como a nossa." •
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Hora de crescer

Empresa incubada
na Ciatec de Campinas
desenvolve equipamentos
para transmis~ão
óptica e se prepara
para exportar

ma pequena empresa que
produz equipamentos e
componentes para as co-
municações via fibra ópti-
ca prepara-se para um salto
decisivo: a partir de setem-
bro, a OptoLink dobrará a
produção de acopladores

de fibras ópticas - usados em ampli-
ficadores nas redes de telecomunica-
ções - para atender à demanda de cli-
entes nacionais e, simultaneamente,
colocar esseproduto no mercado exter-
no. A produção receberá aporte finan-
ceiro da Solectron, multinacional
americana, especializada na presta-
ção de serviços de montagem de cir-
cuitos eletrônicos, que dividirá com
a OptoLink o total dos lucros obtidos.

Com essa associação, a OptoLink
projeta uma receita total de aproxi-
madamente R$ 1 milhão para este
ano e prevê o dobro desse valor no
próximo, quando os acopladores e
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outros produtos, que estão em desen-
volvimento na empresa, estarão pron-
tos para exportação. Dentre esses pro-
dutos, estão rabichos de fibra óptica
com microlentes para uso nos equipa-
mentos de laser utilizados nas trans-
missões via fibra óptica, amplifica-
dores ópticos e fontes de laser.

Usados em sistemas de transmis-
são e distribuição de sinais ópticos de
centrais telefônicas, redes de TV a
cabo e Internet, os acopladores e am-
plificadores ópticos "são essenciais
para a modernização do setor de te-
lecomunicações': segundo Ildefonso
Félix de Faria Iúnior, sócio e diretor
técnico da empresa. São produtos que
já estão em uso e vão estar
presentes em volumes cada vez
maiores nas conexões telefôni-
cas do futuro. ''Apenas uma fi-
bra óptica conectada a uma re-
sidência será suficiente para
transmitir sinais de telefone, de
TV e de Internet", prevê Faria,
que é físico formado na Uni-
versidade Estadual do Rio de
Janeiro (Uerj).

fônica de longa distância ou em áreame-
tropolitana, formando a rede de aces-
so aos usuários." É nesse percurso
que a OptoLink entra, com a fabrica-
ção de elementos ópticos imprescin-
díveis à transmissão e distribuição de
sinais ópticos de boa qualidade. O
aperfeiçoamento desses equipamen-
tos, obtido com tecnologia nacional,
permite que o amplificador óptico,
por exemplo, possa ser integrado
mais facilmente aos sistemas de tele-
comunicações já existentes.

Hoje, as redes de acesso usam
cada vez mais fibras ópticas. Esse uso
extensivo de fibras aumentará de ma-
neira exponencial a necessidade de uso

Os acopladores servem também pa-
ra fazer amostragem da qualidade
do sinal óptico que uma central tele-
fônica, por exemplo, transmite e dis-
tribui dentro de uma cidade, ou en-
tre diferentes cidades.

Unicamp e Telebrás - A aquisição dos
conhecimentos para o desenvolvi-
mento da tecnologia desses equipa-
mentos começou nos anos 80, quan-
do Faria fez mestrado em Fibras
Ópticas no Instituto de Física da
Universidade Estadual de Campinas
(Unicamp). Ainda hoje, ele mantém
um estreito relacionamento de tra-
balho com o Centro de Pesquisas em

Subproduto valioso - A Opto-
Link possui dez funcionários
e é uma das pequenas unida-
des industriais que integram
a incubadora da Companhia
de Desenvolvimento do Pólo
de Alta Tecnologia de Campi-
nas (Ciatec). Firmou-se na
área depois do terceiro ano
de participação no Programa
de Inovação Tecnológica em
Pequenas Empresas (PIPE), da FA-
PESP, com um projeto de produção
de amplificador óptico que termi-
nou resultando num subproduto
mais rentável, os acopladores ópti-
coso A função dos amplificadores é
intensificar a luz de um sinal emiti-
do por sistemas de centrais telefôni-
cas ou de TV a cabo que funcionem
com fibras ópticas. A amplificação é
necessária porque os sinais perdem
intensidade no caminho entre um
ponto e outro.

''A luz amplificada é transportada
em fibra óptica para comunicação tele-

Acopladores ópticos: subproduto do projeto do PIPEque está pronto para exportação

de componentes como os acopladores
ópticos, além de aumentar o uso em
larga escala de amplificadores que te-
rão a finalidade de manter o nível do
sinal óptico ao longo das transmissões.

Os acopladores são utilizados
nos amplificadores e têm por função
juntar ou separar os sinais (às vezes
são dezenas de ligações telefônicas
ao mesmo tempo) transmitidos via
fibra óptica. Por meio desses equi-
pamentos, é possível saber quando o
amplificador recebe luz, além de
controlar a qualidade dessa luz para
melhorar a performance do sistema.

Óptica e Fotônica (Cepof), um dos
dez Centros de Pesquisa, Inovação e
Difusão (Cepids) da FAPESP.

"A OptoLink tem participação
ativa no Cepof, com acesso ao Labo-
ratório de Fibras Opticas, onde faze-
mos a caracterização de nossos com-
ponentes e experimentamos novas
configurações de amplificadores",
conta Faria.

A Unicamp e outras universida-
des brasileiras são hoje os únicos
clientes de amplificadores ópticos
da OptoLink, em versões diferencia-
das para testes de laboratório: os
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Faria: experiência no
CPqD, estudos na Unicamp

e pesquisa realizada
dentro da empresa

componentes ópticos ficam na parte
frontal do amplificador, para me-
lhor manuseio do aluno.

Assim como a AsGa, mostrada na
matéria anterior (página 54), toda a
tecnologia desenvolvida, hoje, na
OptoLink teve origem nos estudos
iniciados entre as décadas de 70 e 80
no Instituto de Física da Unicamp e
no Centro de Pesquisa de Desenvol-
vimento Tecnológico (CPqD) da en-
tão estatal Telebrás. O CPqD deu
continuidade aos estudos acadêmicos,
convertendo os protótipos de labora-
tório em produtos semi-industriais.
Posteriormente, a tecnologia foi
transferida para a indústria nacional.

A história de Faria segue esse cami-
nho de transferência tecnológica. De-
pois de sua tese de mestrado na Uni-
camp, ele ingressou na equipe de
pesquisadores do CPqD, onde traba-
lhou entre 1985 e 1998. Nesse período
foi responsável pelo desenvolvimento
de protótipos de componentes opto-
eletrônicos para os sistemas de tele-
comunicações. Dentre esses trabalhos
estão estudos com microlentes para
fibras ópticas, sistema holográfico e
aparelhos de laserpara longas distân-
cias aplicados às redes ópticas de
acesso à telefonia. Faria também tra-
balhou dois anos como pesquisador
visitante no Centro Nacional de Estu-
dos em Telecomunicações, na França.

Em 1998, ele saiu do CPqD para
se dedicar ao projeto do PIPE junto
com a empresa AGC, uma das pri-
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meiras a adquirir tecnologia daque-
le centro da Telebrás. A OptoLink,
então, criada por Faria, era uma
subsidiária da AGe.

Independência empresarial - No ano
passado, entretanto, a AGC foi ven-
dida para a empresa dinamarquesa
GN NetTest e as atividades da Opto-
Link, incluindo o projeto do PIPE,
não eram de interesse da nova con-
troladora. "Eu quis que a OptoLink
ficasse independente. As pesquisas não
podiam parar e a idéia era transfor-
mar os protótipos de bancada em
protótipos rentáveis, comerciais, em
escala industrial", conta Faria. En-
tão, ele comprou a participação acio-
nária da AGC e passou a ser o sócio
majoritário da OptoLink. No início
dG 2000, o físico Sérgio Celaschi foi
convidado para ser sócio na Opto-
Link. Celaschi traz na bagagem a co-

o PROJETO

Atualização Tecnológica
de Amplificadores Õpticos
à Fibra Dopada com Érbio

MODALIDADE
Programa de Inovação Tecnológica
em Pequenas Empresas (PIPE)

COORDENADOR
ILDEFONSO FtLlX DE FARIA JÚNIOR -

OptoLink

INVESTIMENTOS
R$ 82.900,00 e US$143.460,00

ordenação do grupo de
componentes em fibras
ópticas do CPqD.

O projeto apoiado
pela FAPESP está na
fase final. Os amplifi-
cadores desenvolvidos
apresentam inovações
importantes para o
campo das telecomu-
nicações ópticas. Eles
usam um circuito de
controle desenvolvido
pela OptoLink e mó-
dulos de ganho óptico
com fibras dopadas
com érbio, um elemen-

to que proporciona a absorção de luz
laser. "Em função da concentração de
dopantes e comprimento da fibra, o
amplificador apresenta diferentes com-
portamentos. Um deles refere-se à ban-
da de utilização. A OptoLink desen-
volveu, em conjunto com o Cepof, da
Unicamp, um protótipo de fonte de
luz que cobre as bandas C e L, abran-
gendo as faixas de 1.520 a 1.610nanô-
metros (nm)" explica Faria.

Ganhar espaço - A empresa também
tem um olho em novos equipamen-
tos que devem dominar o cenário
das transmissões via fibra óptica. Ela
está desenvolvendo um aparelho
que facilita a combinação das fontes
de energia com o sinal óptico. Trata-
se do chamado sistema de multiple-
xação de divisão do comprimento
de ondas de luz - ou WDM, na sigla
em inglês. Esse componente, acopla-
do ao circuito óptico do amplifica-
dor, faz a mistura ou a separação de
diferentes comprimentos de onda.

O objetivo da empresa é reforçar
suas especialidades no desenvolvi-
mento dos novos produtos voltados
ao mundo da fotônica, que se reno-
vam e se reciclam a cada ano, e ga-
nhar espaço no mundo com produ-
tos com tecnologia 100% nacional.
Para Faria, "o Brasil já desponta nes-
te campo como um dos países que
melhor dominam a tecnologia de
equipamentos para uso nas trans-
missões via fibra óptica". •




