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Nanotecnologia
para os outros
O mercado mundial de produtos que adotam as técnicas da
nanotecnologia movimentará mais de 2 trilhões de dólares até
2015. Até agora, o Brasil está fora do jogo
CAMILA Fusco

O
mercado mundial tem, atual-
mente, cerca de 800 produtos
de consumo que utilizam nano-
tecnologia. São tecidos imper-

meáveis, tintas resistentes a riscos, cos-
méticos anti-idade com efeitos estéticos
quase milagrosos que resultam da ma-
nipulação de partículas 100 000 vezes
mais finas que um fio de cabelo. Pode
parecer mais uma evolução no excitan-
te mundo da tecnologia. Mas é mais que
isso. A indústria vê na nanotecnologia
o futuro do desenvolvimento de muitos
de seus novos produtos. Segundo a con-
sultoria americana Lux Research, esse
mercado deve movimentar 2,5 trilhões
de dólares até 2015. Diante desse po-
tencial de negócios, empresas da Ásia,
da Europa e dos Estados Unidos leva-
ram a nanotecnologia das universidades
para seus laboratórios. No Brasil, exis-
tem hoje mais de 2 000 cientistas traba-
lhando em projetos desse tipo na aca-
demia. Mas a inexistência de uma regu-
lamentação sobre o assunto ameaça
condenar o país a ficar apenas com as
migalhas de urn mercado que gera di-
nheiro e conhecimento. Hoje. 80 em-
presas instaladas no Brasil desenvolvem
algurn tipo de projeto que utiliza a na-
notecnologia. Mas pouquíssimas delas
já conseguiram colocar seus produtos
no mercado interno. Isso acontece sim-

plesmente porque os órgãos reguladores
do governo não conseguem decidir o
que é bom ou não para o consumidor.
Recentemente, uma comitiva do depar-
tamento de comércio exterior do gover-
no americano visitou o Brasil para ma-
pear empresas que desenvolvessem
produtos com nanotecnologia e calcular
o tamanho do mercado para esses pro-
dutos. "Os americanos saíram surpresos
com a inexistência de uma indústria
local", diz Ronaldo Marchese, presi-
dente da Nanotec, congresso que reúne

empresas, cientistas e universidades
com projetos na área.

Quem produz não consegue transfor-
mar sua inovação em riqueza. Entre os
vários produtos derivados da nanotecno-
logia na fila de avaliação da Agência de
Vigilância Sanitária (Anvisa), um dos
órgãos reguladores da área, está uma
embalagem revestida de partículas de
prata que elimina odores e pode elevar o
tempo de conservação de alimentos de
uma semana para até 20 dias. O material,
que pode ser aplicado de pacotes de sal-
gadinhos a potes plásticos, foi criado
pela petroquímica Quattor há dois anos
— e até agora não foi liberado. Ao mes-
mo tempo, produtos semelhantes desen-
volvidos na Ásia são vendidos ilegal-
mente em lojas de produtos importados.
"A falta de leis para produtos nano já
compromete a competitividade da indús-
tria brasileira", diz Mário Baibich, dire-
tor de políticas e programas temáticos
do Ministério da Ciência e Tecnologia.

A falta de perspectivas de ter um pro-
duto que possa ser lançado com sucesso
no mercado nacional funciona como um
desestímulo aos investimentos das em-
presas brasileiras nesse tipo de tecnolo-
gia. Sem leis claras, os investimentos
são afugentados. A maior parte dos 240
milhões de reais liberados pelo governo
federal para projetos de nanotecnologia



Viviani, da desde 2004 financiou
Aquamare: pesquisas que resulta-
mercado ram apenas em arti-
fechado gos em publicações
levará a científicas. A falta de
tecnologia financiamentos tem
brasileira para sido cruel para o ne-
0 exterior gócio da Aquamare,

empresa criada em
2005 por um grupo de três empresários
de São Paulo para produzir água mine-
ral por meio da dessalinização do mar
utilizando a nanotecnologia. A grande
inovação da Aquamare foi conseguir
que sua tecnologia retirasse o sal da
água sem eliminar os demais minerais.
Em 2008, a empresa pediu o registro do
produto na Food and Drug Administra-
tion (FDA), autoridade sanitária dos
Estados Unidos. Em 15 dias, a água da
Aquamare foi liberada para venda no
mercado americano. Dois anos antes, a
empresa havia encaminhado o pedido à
Anvisa. Até agora. nada. Com o merca-
do brasileiro fechado, a salvação para a
Aquamare estaria nas exportações. Os
50 000 copos de água vendidos até ago-
ra para os Estados Unidos, porém, fo-
ram financiados com capital dos sócios,
que não conseguiram crédito oficial. A
empresa tem capacidade para produzir
1 milhão de copos de água por mês em
sua fábrica de Bertioga, no litoral pau-
lista. Hoje, porém, as linhas de produ-
ção estão praticamente paradas. "Que-
ríamos investir no Brasil, mas está difí-
cil", diz Jairo Viviani, diretor-geral da
Aquamare. "A saída para nosso negócio
será licenciar a tecnologia desenvolvida
para parceiros internacionais."

Esses parceiros poderão estar ern
qualquer dos outros países do Bric, o
bloco que, além do Brasil, inclui Rússia,
índia e China. Todos eles já possuem
iniciativas de apoio ao desenvolvimento
de projetos de tecnologia há pelo menos
dois anos. Em 2006, China e índia fir-
maram uma parceria para estudos e in-
tercâmbio de novas tecnologias. Só
agora, o Ministério do Desenvolvimen-
to, Indústria e Comércio Exterior fala
em criar um fórum de competitividade
na área — seja lá o que isso signifique.
Nesse passo, o país perde negócios, des-
perdiça inovações e conhecimento. •
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