




zados. "Esse relacionamento é uma
via de mão dupla, no qual tanto os
riscos quanto os ganhos são dividi-
dos entre as partes", comenta Bagna-
to. "E ainda aprendemos a trabalhar
no ritmo das empresas, que preci-
sam de agilidade em seus lançamen-
tos, para evitar que um competidor
saia na frente", completa. Ele vai
mais longe: estima que as empresas li-
gadas ao CePOF,em São Carlos, este-
jam também contribuindo para re-
duzir em US$ 1 milhão por ano os
gastos nacionais com a importação
de produtos nas áreas de óptica e fo-
tônica. Um exemplo disso é a Opto
Eletrônica. A empresa desenvolveu
um instrumento de tecnologia de
laser de diodo, para tratamento de
tumores e da degeneração macular
relacionada à idade, uma das mais
freqüentes causas da cegueira em ido-
sos. Seu preço de mercado é US$ 10
mil. O equivalente importado sai por
US$ 30 mil. A empresa já está fechan-
do acordo para comercializá -10 na
Europa. O equipamento foi desenvol-
vido em conjunto com o CePOF,e com
o apoio de pesquisadores da Faculdade
de Medicina da USP e da Escola Pau-
lista de Medicina, da Universidade Fe-
deral de São Paulo (Unifesp).

APto Eletrônica contou
com o apoio do Programa
de Inovação Tecnológica
em Pequenas Empresas
(PIPE), da FAPESP.Os

recursos totalizaram R$ 117,3milhões e
US$ 115,8 mil. A empresa tem, atual-
mente, receita de R$ 50 milhões e 460
empregados. Teveorigem na Fundação
Parque de Alta Tecnologia (ParqTec),
em 1985, e, nos últimos anos, expandiu
suas atividades até formar um conglo-
merado do qual fazemparte a Opto Sul,
no Rio Grande do Sul; a Opto USA,nos
Estados Unidos; a Opto LA, no Méxi-
co; e a Artech, com sede em São Carlos,
que é líder no mercado brasileiro no
tratamento de lentes para a obtenção
de efeito anti-reflexo em óculos. "O
mercado de lentes anti-reflexivas tem
enorme potencial no Brasil", observa
Iarbas Castro, presidente do grupo,
que tem apenas dois concorrentes no
mercado internacional: uma empresa
norte-americana e uma japonesa, que,
recentemente, transferiu a produção
para a China para reduzir custos e man-
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Alinhador a
laser, da empresa
Opto Eletrônica

ter-se competitiva em relação ao produ-
to brasileiro.

Em Campinas, a parceria com o
CePOF foi estratégica para consolidar o
mercado para empresas como a Kom-
lux, que produz o Blanket Lux, uma
manta tecida com fibras ópticas para o
tratamento da icterícia fisiológica que,
a cada ano, afeta 5% dos bebês recém-
nascidos no país. A manta, que foi ma-
téria de capa da edição 44 da Revista
Pesquisa FAPESP, publicada em julho
de 1999,aguarda certificação da Agên-
era Nacional de Vigilância Sanitária,
será comercializada por cerca de R$ 2,9
mil, contra os US$ 3,5 mil do similar
importado. "Companhias latino-ame-
ricanas e européias, do Oriente Médio
e do Leste Europeu já manifestaram
interesse no Blanket Lux", conta Cíce-
ro Lívio Omnega Filho, diretor-presi-
dente da Komlux. O desenvolvimento
da manta contou com o apoio da FA-
PESP,também no âmbito do PIPE, com
recursos totais de R$ 169,2 mil e US$
125,2 mil, e deu origem a duas paten-
tes. A capacidade de inovação das
empresas ligadas ao centro têm sido
um fator fundamental para ampliar
sua competitividade no país e no ex-
terior. "Tanto em óptica como em fo-
tônica, há vários temas suficientemen-

-,

te originais para a pesquisa científica
com grande potencial de mercado", diz
Hugo Fragnito, do Instituto de Física
Gleb Wataghin, da Unicamp, e coorde-
nador do CePOF, em Campinas.

Intercâmbio tecnológico - A associa-
ção com o CePOF também favorece o
intercâmbio tecnológico entre empre-
sas parceiras. Um dos maiores clientes
da Opto, de São Carlos, na linha de re-
fletores para odontologia é a Gnatus,
de Ribeirão Preto, fabricante de equi-
pamentos odontológicos, a terceira
no mercado mundial, exportando para
quatro continentes. Com 27 anos de
atuação, a companhia, que faturou
R$ 70 milhões em 2002 - cerca de
R$ 30 milhões em vendas externas -,
começou a se aproximar dos institutos
de pesquisa em meados da década de
90, visando a certificar seus produtos
para adequá-los às exigências interna-
cionais. Na época, o valor da moeda
brasileira era quase igual ao do dólar
norte-americano, e eficiência era con-
dição sine qua non para manter a po-
sição de mercado. Hoje, a Gnatus tem
todos os certificados internacional-
mente reconhecidos e atinge altíssi-
mos índices de produtividade com
460 empregados.



Manta com fibra
óptica, da I<omlux,
deu origem a duas patentes

"As parcerias vêm se intensificando e
tendem a crescer", afirma Gilberto No-
melini, diretor superintendente da em-
presa. "Ainda em 2003, deveremos en-
trar no segmento de laser", revela ele.

Em2001, uma aliança entre a
Gnatus, o CePOF e a MM
Optics, pequena empresa
de São Carlos, com 20 fun-
cionários, resultou na pa-

tente de duas fibras rígidas de alto de-
sempenho para fotopolimerizadores
com tecnologia LED (luz emitida por
diodo), utilizados para ativar resinas
odontológicas, endurecendo-as. "O fo-
topolimerizador Optlight LD, que de-
rivou da pesquisa, é reconhecido
como o melhor aparelho da categoria e
já está sendo exportado para vários paí-
ses", conta Nomelini. A MM Optics foi
criada em 1998 por um grupo de enge-
nheiros, com o objetivo de produzir
os primeiros microscópios brasileiros
para fins educacionais, concorrendo com
os chineses. "Lançamos um produto fi-
nal mais robusto e preciso, com preço
final 35% menor que o importado",
lembra Fernando Mendonça Ribeiro,
um dos fundadores da companhia, que
no ano passado comemorou a marca
de R$ 1 milhão em faturamento. Em

1999, a empresa voltou-se para o de-
senvolvimento de lasers para fins médi-
cos e odontológicos, por solicitação do
Instituto de Física da USP, em São Car-
los, que tentava atender a demanda da
Faculdade de Odontologia da USP, em
São Paulo. O produto, batizado de
Twin Laser, já está na segunda versão, e
custa R$ 3,6 mil, contra R$ 15 mil do
similar importado. Pode 'ser usado
também em dermatologia e acupuntu-
ra, entre outras aplicações. Em 2001, a
MM Optics desenvolveu, junto com o
CePO F, o Hospital Sírio- Libanês, de
São Paulo, e a Faculdade de Odonto-
logia da USP, o Mucolaser, um laser de
baixa potência para o tratamento de
mucosites, infecção que afeta pacientes
com câncer e sob tratamento de quimio-
terapia e radioterapia. O equipamento
custa R$ 7 mil. E, em 2003, a empresa
lançou o Bright LEC que, utilizando fi-
bras desenvolvidas em parceria com o
CePOF e Gnatus, conjuga em um só
aparelho técnicas de polimerização e
clareamento dental. Custa R$ 3,8 mil,
pouco mais de um quarto do valor dos
similares importados. A qualidade e
competitividade do produto conquis-
taram o mercado externo: 7% do fatu-
ramento da MM Optics foi provenien-
te de vendas externas.

Em Campinas, as em-
presas vinculadas ao Ce-
POF também estão de
olho no mercado externo.
A Padtec, única no Hemis-
fério Sul que produz siste-
ma de comunicação com
tecnologia WDM, que am-
plia a capacidade de trans-
missão das redes de fibra
óptica, pretende, neste
ano, atingir US$ 3 milhões
com exportações. "Além da
América Latina, estam os
começando a fazer negó-
cios com a Índia", diz Jorge
Salomão Pereira, diretor
de tecnologia. A empresa
desrnembrou-se da Fun-
dação CPqD - braço de
pesquisa do sistema Tele-
brás -, seu principal acio-
nista, em meados de 2001.
Seis meses depois, o Banco
Pactual comprou 22,5%
de suas ações. Atualmente,
é líder do segmento no
mercado brasileiro, forne-

ce para as principais operadoras de te-
lecomunicações do país, registrou fa-
turamento de US$ 5 milhões, em 2002,
sendo que 10% desse valor foi para
os cofres estaduais e 12%, para os fe-
derais. E ainda multiplicou o quadro
funcional de dez para 60 funcionários
em dois anos. "Nosso salário médio é
de US$ 900", revela Pereira.

"Nunca perdemos ninguém por
salário", garante José Ripper, presiden-
te da Asga. A empresa, com 30 funcio-
nários, também teve origem no CPqD
e, atualmente, é parceira do CePOF. A
Asga foi a primeira empresa a desen-
volver no país um multiplexador ópti-
co - equipamento para operadoras
de telecomunicações que transforma
sinais elétricos luminosos nas redes
de fibras ópticas. A Asga conta com
R$ 299,8 mil e US$ 153 mil do PIPE. Já
tem filiais na Argentina e no México,
além de representantes na Ásia e regis-
trou receita de US$ 30 milhões em
2002. Neste ano, para compensar o re-
cuo de investimentos do setor, a estra-
tégia da empresa é ampliar os negó-
cios externos. "Sempre fizemos ciência
básica, e vamos continuar fazendo,
mas sem perder de vista o compromis-
so de produzir riqueza para o país",
conclui Bagnato. •
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