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Transformar conhecimento científico em negócios bem-sucedidos tornou-se uma 
especialidade entre ex-alunos e ex-pesquisadores da Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp).  

Só nas últimas duas décadas, pelo menos 85 empresas nasceram a partir das salas de 
aula da universidade, considerada um dos pólos de excelência em pesquisa acadêmica 
no país. Juntas, as "filhas" da Unicamp já respondem por faturamento da ordem de R$ 
700 milhões por ano, o que representa 7% do Produto Interno Bruto (PIB) gerado no 
município, segundo dados da Associação Comercial e Industrial.  

A maior parte delas é voltada para tecnologia da informação, um mercado que não 
pára de crescer e já movimenta cerca de R$ 20 bilhões por ano no país. Há ex-alunos, 
por exemplo, que comandam negócios com faturamento de R$ 15 milhões anuais. 
Recém-saídos da vida acadêmica, eles conseguiram o que para boa parte dos 
universitários brasileiros ainda é um sonho: montar o próprio negócio, desenvolver 
novos produtos, gerar empregos e exportar tecnologia.  

O baiano Fabrício Bloisi, por exemplo, não se arrepende de, em 1994, ter trocado as 
praias de Salvador, onde morava com a família, pelo curso de ciências da computação, 
na Unicamp. Hoje, aos 25 anos, é dono da Compera, uma das líderes no segmento de 
internet móvel no Brasil, com faturamento de R$ 2 milhões em 2002. Junto com o 
sócio Fábio Povoa, colega de turma, Bloisi já negocia a venda de seus softwares na 
Espanha e prepara vôos mais altos. "Depois de entrar no mercado europeu, queremos 
exportar para Ásia", diz. "A principal meta, porém, é o mercado americano." A 
Compera já fornece softwares para 60% das operadoras de telefonia celular no país.  

Apesar de independentes, as empresas gestadas na Unicamp mantêm constante 
intercâmbio com a universidade. "Boa parte de nossos técnicos também veio de lá", 
diz César Gon, que concluiu mestrado em ciência da computação em 1995 e hoje é um 
dos proprietários da Ci&T, especializada no desenvolvimento de softwares aplicados 
em tecnologias web.  

Há apenas sete anos no mercado, a empresa alcançou faturamento de R$ 15 milhões 
em 2002. "Esse ano esperamos ampliar a marca em 20%", diz. A carteira de clientes 
do ex-aluno inclui gigantes, como Motorola, Petrobras, Sky, BankBoston, Equifax, AGF, 
Natura e HP.  

Ao lado dos sócios Bruno Guiçardi e Fernando Matt, também ex-alunos da Unicamp, 
Gon planeja uma taxa de crescimento anual acima de 50% nos próximos cinco anos. 
Para isso, a Ci&T investirá R$ 7,7 milhões até o final de 2003. Quase metade do 
dinheiro (40%) será destinada para pesquisa e desenvolvimento (P&D). O Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) financiará 35% dos 
investimentos. O restante será bancado com recursos próprios.  

Outras empresas surgiram no rastro da privatização da Telebrás. É o caso da Optolink, 
que produz aclopadores óticos e é uma das 12 empresas que surgiram do instituto de 
física da Unicamp nos últimos 20 anos. Seu proprietário, o ex-aluno Ildefonso Félix de 
Faria Júnior, estava entre as primeiras levas de técnicos que ajudariam a formar o 
CPqD da Telebrás. 



Com a privatização da estatal, em 1998, Faria Júnior decidiu continuar no ramo, só 
que com o próprio negócio. "Decidi arriscar e não me arrependo", diz. A empresa, que 
em seu primeiro ano de funcionamento faturou R$ 40 mil, em 2002 alcançou a casa de 
R$ 1 milhão.  

O equipamento produzido pela Optolink é utilizado por uma outra empresa de alta 
tecnologia, a AsGa Microeletrônica, que é dirigida por José Ellis Ripper Filho, ex-
professor da Unicamp. Formado em engenharia pelo ITA, com pós-graduação no MIT, 
Ripper coordenou, em 1971, o Programa de Comunicações Ópticas, uma parceria entre 
a Unicamp e o governo federal, que permitiria o desenvolvimento da primeira fibra 
óptica nacional e, mais tarde, daria origem ao CPqD, formado basicamente com 
professores do instituto de física da universidade.  

o longo dos 20 anos seguintes, muitos se tornariam empresários. Ripper é um deles. 
"Nunca pensei em trabalhar em empresa", diz o ex-professor.  Segundo ele, a mudança 
aconteceu por acaso. Nos anos 80, Ripper passou a trabalhar como diretor técnico da 
Elebra, empresa do grupo Docas de Santos, que fracassaria no Plano Cruzado e mais 
tarde seria vendida para o Itaú.  

Em 1989, Ripper e seus sócios compraram a parte dedicada à fabricação de 
componentes para fibra óptica e criaram a AsGa. Passados 13 anos, Ripper não sente 
saudades da sala de aula. Sua empresa hoje é o maior fabricante de equipamentos de 
comunicações ópticas do país. Com um quadro de 80 funcionários, a fábrica vende 
seus aparelhos para multinacionais de telecomunicações em todo o país. No ano 
passado, faturamento foi de R$ 30 milhões.  

O reitor da Unicamp, Carlos Henrique de Brito Cruz, acompanha a atuação de ex-
alunos e professores que trocam a vida acadêmica pelo mundo dos negócios. Segundo 
ele, o número de "filhas da Unicamp" é muito maior que as conhecidas do público.  

Brito Cruz diz que o Brasil ainda tem muito a aprender com outros países, onde a 
inovação tecnológica ocorre principalmente na empresa e não apenas nas 
universidades. Para o reitor, o papel da empresa deve ser encarado como central na 
inovação tecnológica. "É preciso haver muito mais pesquisadores trabalhando em 
empresas do que há hoje."  
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