
Opoderrevolucionáriodananotecnologia

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ● ECONOMIA DIGITAL ● esiqueira@telequest.com.br

ETHEVALDOSIQUEIRA

Alberto Komatsu
RIO

De produções toscas a vídeos
que não devem nada a curtas-
metragensdequalidade.Cenas
engraçadas, clássicas monta-
gensdefotografiascommensa-
gensbonitas.Algunsdepoimen-
tos semgraça, outros commui-
ta criatividade. Tem de tudo
um pouco nos vídeos de candi-
datosatraineesdasmultinacio-
naisUnilevereJohnson&John-
son que estão disponíveis no si-
te de vídeos Youtube, numa es-
pécie de reality showque ajuda
adivulgarasmarcasdasempre-
sas.AAmBevadotou a rede so-
cial para postar o vídeo institu-
cional do seuprogramade sele-
ção, e viuquasedobraronúme-
ro de candidatos: 60mil ante 31
mil do ano passado.

Parte do programa de sele-
ção da Unilever faz sua estreia
na internet e 48 mil pessoas se
candidataram. Na Johnson &
Johnson, que usou mesma es-
tratégia, outros20mil candida-
tos. O gerente de RecursosHu-
manos da Johnson & Johnson,
AlderleiCunha,afirmaqueauti-
lização dos vídeos pela primei-
ra vez neste ano explica o au-
mentononúmerodeparticipan-
tes. No ano passado foram 15
mil inscritos.

“A ideia desse programa era
alcançar público alvo da nossa
empresa, que é o jovem, para

que eles utilizassemumamídia
social que é comum a eles, que
já estão acostumados. Dessa
forma, o programa por si só se-
riaatrativoparaosjovens”,afir-
maCunha.

Ele explica que essa iniciati-
vadespertouo interessedaem-
presaemtodoomundo,pois fa-
ráumaapresentaçãodoprogra-
ma, exclusivo da filial brasilei-
ra, nos EstadosUnidos.

Tanto Jonhson & Johnson
quanto Unilever fizeram uma
parceriacomaCiadeTalentos,
que desenvolveu os programas
detraineesdasduasmultinacio-

nais.Emambososcasos,a sele-
çãoestá emplenocursoeagra-
vação de vídeos é uma das eta-
pas decisivas de cada progra-
ma.Os vencedores serão anun-
ciados em meados de dezem-
bro.

No caso da Johnson & John-
son,aCiadeTalentosdesenvol-
veuumarededeblogsnumare-
de social fechada, na qual ape-
nasconsultoresdaCiaeexecuti-
vos das duas multinacionais
têm acesso aos vídeos. Isso foi
feito para preservar a privaci-

dade dos candidatos.
No entanto, eles poderiam,

se quisessem, postar o vídeo no
Youtube. A consultora da Cia
deTalentos que trabalha como
programa da Johnson & John-
son,RenataDamazio,dizquefo-
ram gravados dois mil vídeos.
Quatro pessoas estão analisan-
do as produções e a previsão
eraadequeatésexta-feiraotra-
balho estaria terminado.

Renata diz que a previsão é a
de aprovar 638 vídeos para as
próximasetapasqueserãopre-
senciais. O processo será feito
pormeiodedinâmicasdegrupo
e entrevistas individuais. No fi-
nal, apenas 31 pessoas serão
aprovadas para trabalhar na
Johnson&Johnson. “A respos-
ta vemantes doNatal para eles
(aprovados)comemorarem.Co-
meçamatrabalharnoprimeiro
diaútil de janeiro”, contaRena-
ta.

APROXIMAÇÃO
Mônica Mayol, consultora da
CiadeTalentosquetrabalhano
processo de seleção da Unile-
ver, afirma que a solução foi
criar uma rede própria e fecha-
dadeblogsparaaetapadetare-
fasvirtuais. “Alémda inovação,
foi uma forma de se aproximar
maisdessageraçãoquedomina
e está ligada na tecnologia, que
é online e muito mais rápida”,
diz ela.

De acordo com ela, o Youtu-

be foi utilizado como um recur-
so para os candidatos. Se eles
quisessem, poderiam respon-
der a uma das tarefas das fases
de seleção com a gravação de
umvídeo.Mônicacontaquenes-
safasedeblogssão8milconcor-
rentes. Por isso, se todos eles
quisessemgravarumvídeooca-
naldeblogsfechadoquefoicria-

do não suportaria.
O finaldaseleçãoseráno iní-

cio de dezembro e somente en-
trarão na empresa até 30 pes-
soas. “A gente buscou usar vá-
rias formas para interagir me-
lhor com o jovem”, afirma a es-
pecialista em recrutamento e
seleçãodaAmbev,MariaIsabel
BergamoAlbernaz. “NoYoutu-
be, todo mundo está antenado
para olhar as novidades e ver o
que tem de diferente ou de es-
pontâneo dentro da rede. É
uma forma de conexão direta
comos nossos candidatos.”

A AmBev, diz ela, utiliza o
Youtube para postar seu vídeo
institucional do programa de
trainees pela segunda vez este
ano, já que a estreia ocorreu no
ano passado. No site da empre-
sa, durante o período de inscri-
ção dos candidatos a trainees,
de 20 de julho a 7 de setembro,
foram criados blogs de ex-trai-
neesdacompanhiaquehojesão
executivos da AmBev. Desde
1990, cerca de 500 pessoas en-
traram em empresas do grupo
pormeio de programas de trai-
nees. ●

Nanotecidos não molham nem
mancham.Nanocristais de óxi-
do de zinco podem ser utiliza-
dos para fabricar telas ou fil-
tros solares invisíveis, capazes
de bloquear a luz ultravioleta.
Nanocristais de prata matam
bactériaseprevineminfecções.
O nanoalumínio é um perigoso
explosivo. A nanoplatina é um
catalisador incrível, que acele-
raavelocidadedasreaçõesquí-
micas.Oouronanométricotem
propriedades radicalmente di-
ferentesdessemetal emseues-
tado normal. Uma faca de cozi-
nhacomfiodecortenanométri-
co é um instrumento tão afiado
que bastará encostar levemen-
te na pele e já estará cortando.

Aplicaçõespráticasde subs-
tâncias e produtos como esses,
que parecem mágicos, come-
çama fazerpartedenosso coti-
diano, como resultado do pro-
gresso da nanotecnologia, um
dos campos emergentes mais
fascinantes e promissores da
ciência e da tecnologia. Alta-
mente interdisciplinar, a nano-
tecnologiaenvolvefísica,quími-
ca, biologia, ciência dos mate-
riais e praticamente todas as
disciplinas da engenharia.

Segundo Henrique Eisi To-
ma, professor titular doDepar-
tamento de Química Funda-
mental do Instituto deQuímica
da Universidade de São Paulo

(USP), considerado um dos
maiores especialistas nessa
áreanoPaís, “a nanotecnologia
fará uma revolução muito
maiordoqueadamicroeletrôni-
ca, e fará surgir especialidades
tecnológicas ou industriais co-
moananoquímica,osnanoplás-
ticos, osnanotêxteis, ananoele-
trônica e até os nanocosméti-
cos”.

Para se ter uma ideia mais
clara da nanotecnologia, é es-
sencial que compreendamos o
mundo nano, ou seja, o mundo
das dimensões muito peque-
nas. Em grego, nanós significa
anão. Daí a palavra nanico.

Recordemos que o metro
tem100centímetros.Oumilmi-
límetros. Ou um milhão de mi-
crômetros.Ouumbilhãodena-
nômetros. Por outras palavras,
umnanômetroequivaleaumbi-
lionésimo do metro. Vale lem-
brar ainda que um nanômetro
pode comportar até 7 átomos
alinhados. E um nanotubo de
carbono é 100mil vezesmais fi-
noqueumfiodecabelo.Concei-
tualmente,ébomlembrarquea
nanotecnologia trabalha com
partículas ou objetos que têm
entre dez e 100 nanômetros.

Omais surpreendentenesse
mundo nanométrico é que os
materiaisconstruídosnessaes-
cala apresentam propriedades
físicasequímicasbastantedife-

rentes,graçasaosefeitosdame-
cânica quântica.

O professor Toma explica
queexistemduasrazõesprinci-
pais para as diferenças qualita-
tivas no comportamento dos
materiais em nanoescala. Pri-
meira: os efeitos da mecânica
quântica que se manifestam e
passam a atuar nas dimensões

muito pequenas e conduzem a
umanova físicaenovaquímica.
A segunda é a relação entre
uma superfície muito grande e
o volume dessas estruturas.

Oprimeirocientistaaconce-
ber a ideia da nanotecnologia
foi o físico norte-americanoRi-
chard Feyman, ao proferir, em
1959, umapalestra naSocieda-

de Americana de Física, com o
título de Há muito espaço lá em
baixo (There’s plenty of room
at the bottom). Ele começou
sua palestra observando que a
oração do Pai Nosso já havia
sido escrita sobre a cabeça de
um alfinete. Em seguida, per-
guntou ao auditório: “Por que
nãopodemosescreveros24vo-
lumesdaEnciclopédiaBritâni-
ca nessamesmacabeçade alfi-
nete?”

Por ser muito nova, a nano-
tecnologia ainda enfrenta pre-
conceitos e equívocos. Para re-
futá-los, o professor Henrique
Toma, lembra: “Nosso mundo
éessencialmentenanométrico.
Ou seja, o mundo nano não é
coisanova, artificial, criadape-
lohomem.Ele está nanatureza
e emnósmesmos, nasbiomolé-
culasquepromovemavida.Ele
está no arco-íris, na asa da bor-
boleta, no brilho das pedras e
doasfalto,eemtudoqueingeri-
mos, do leite ao café, e muita
coisa que respiramos”.

Diversosfenômenosdanatu-
reza têm inspirado pesquisas
em nanotecnologia, como, por
exemplo,ascaracterísticasdas
patas das lagartixas que an-
dam no teto sem cair. Ou no
mundodas cores, pois as ondas
de luz têm dimensões nanomé-
tricas. Até a cor azul dos olhos
das pessoas é umbomexemplo

porquenãodecorredepigmen-
tos, mas de um fenômeno do
mundo nano.

“Muitos setores da tecnolo-
gia já trabalham nessa área”,
explica o professor Toma,
“com o propósito de produzir
revestimentos coloridos sem o
uso de pigmentos, ou que mu-
demdecorpormeiodeestímu-
los físicos ou químicos (efeito
camaleão)”.

Hásubstânciasquetêmuma
grande afinidade pela água e,
porisso,sãochamadasdehidro-
fílicas. Outras, contrariamen-
te, têm repulsa. São as hidrofó-
bicas.Sobreelasaáguanãocon-
seguepermanecerparadaeaca-
bacarregandotodososdetritos
de sujeira, tornando omaterial
autolimpante.Éoconhecidoco-
moefeitoLótus,observadoatra-
vés das gotículas brilhantes de
águaqueficamdançandosobre
as folhasdessaplantaaquática.

Esses fatos não são mera
curiosidade. Na realidade, com
baseno efeitoLótus, a nanotec-
nologia deverá criar tecidos e
revestimentos autolimpantes,
para produtos como roupas de
trabalho, capas de chuva e arti-
gos esportivos. ●

†Mais informações e a íntegra
da entrevista do professor
Henrique Toma estão no meu
site www.ethevaldo.com.br
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60 mil
foi o total de jovens inscritos no
processo seletivo promovido pela
Ambev. A empresa abriu 30 vagas
para trainees este ano e anuncia
os selecionados emdezembro

‘Ideia do programa
era alcançar o
público alvo da
nossa empresa’
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