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A gripe H1N1 fez as vendas da Cyclope, uma microempresa de Nantes, no oeste da França, 
explodirem. A companhia não sabe o que é crise econômica graças a uma invenção lançada no 
início do ano passado e que encontrou muitos interessados em razão da epidemia: uma 
maçaneta ergonômica que permite abrir a porta utilizando o antebraço em vez das mãos, o 
que reduz o risco de transmissão de germes e bactérias.  
 
As vendas da Cyclope, que tem como único produto no catálogo a "maçaneta 
anticontaminação", passaram de 1,5 mil unidades em 2008 para 6 mil neste ano, disse ao 
Valor Arnaud Lemmonier, um dos três sócios da microempresa. "Até o final do ano, as vendas 
devem chegar a 10 mil unidades", afirma. 
 
O produto, antes destinado a hospitais e banheiros de bares e restaurantes, atraiu, após o 
agravamento da epidemia da gripe suína, o interesse de grandes multinacionais, como 
L´Oréal, Danone e a Ericsson. Esta vai instalar 90 maçanetas nesta semana no seu prédio 
principal na França, situado na periferia de Paris. Os banheiros do Congresso francês também 
já foram equipados com as maçanetas da Cyclope. 
 
E o telefone da empresa não para de tocar, com pedidos de orçamento vindos de vários 
países, diz Lemmonier. "Estados Unidos, México, Cingapura, Emirados Árabes e vários países 
europeus já entraram em contato", afirma. 
 
O grande aumento da demanda ocorreu neste verão europeu, no mês de agosto. "No ano 
passado, nessa época, tínhamos um pedido de orçamento por semana. Neste ano, são três por 
dia", diz o proprietário. 
 
A Cyclope já exporta para Portugal, Itália, Suíça e Kuwait e está em negociação com 
distribuidores em vários países, entre eles o Brasil. O escritório de arquitetura francês PHD + 
DL está finalizando os detalhes jurídicos com uma importadora de Vitória (ES), disse a 
arquiteta brasileira Daiane Levasseur, que atua como intermediária na transação. 
 
"O objetivo da importadora de Vitória é organizar a distribuição da maçaneta no Brasil e em 
outros países da América Latina, como a Argentina, o Chile e o Paraguai, que já demonstraram 
interesse pelo produto", afirma Levasseur. Segundo ela, as maçanetas devem começar a ser 
vendidas no mercado brasileiro até o fim do ano. 
 
"A gripe A faz com que as pessoas prestem muito mais atenção na possibilidade de 
contaminação pelo contato com maçanetas e outros objetos que todo mundo toca. Antes, 
ninguém falava muito sobre a transmissão de doenças dessa forma", diz Levasseur.  
 
As maçanetas de portas, segundo o Instituto Nacional de Segurança Sanitária da França, 
representam um dos maiores focos de contaminação indireta. Inúmeras empresas francesas 
adotaram medidas contra a gripe suína, como compra de máscaras e instalação de máquinas 
com gel anti-séptico para os funcionários lavarem as mãos com frequência.  
 
Fabricadas na China por uma empresa terceirizada e vendidas por € 88 (o preço inclui todo o 
sistema de instalação, inclusive painéis explicativos), as maçanetas da Cyclope são fabricadas 
em nove cores, incluindo rosa, violeta e vermelho. O seu desenho permite abrir a porta com as 
mãos carregadas. 
 
Inicialmente, a Cyclope realizava móveis sob encomenda para bares e hotéis. Até o arquiteto 
Richard Houis, um dos sócios, criar a "maçaneta anticontaminação", que se tornou o único 
produto vendido.  
 
Foram 3 anos de pesquisas e € 400 mil em investimentos, que devem ser rapidamente 
rentabilizados. O faturamento, de € 200 mil no ano passado, deve atingir 600 mil neste ano, 
afirmou Lemmonier. 
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