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desafio mundial trazido ao Bra
sil pela corporação aeroespacial 
Boeing, dos Estados Unidos. Como 
primeiro passo em direção ao am
bicioso objetivo, foi concluído um 
estudo que delineia os rumos para 
a instalação da nova indústria.

O trabalho foi desenvolvido 
pela gigante americana, em par
ceria com a nacional Embraer e 
com a Fapesp, agência paulista de 
fomento à pesquisa científica e tec
nológica. “No entanto, precisamos 
prosseguir com as investigações e 
desenvolver um ou dois projetos- 
pilotos”, pondera Donna Hrinak, 
presidente da Boeing do Brasil.

A indústria da aviação está em
penhada em reduzir seu impacto 
ambiental, atingir um crescimento 
neutro em carbono até 2020 e re
duzir emissões de dióxido de car
bono em 50% até 2050 (em relação 
aos níveis de 2005). “O Brasil tem 
algumas vantagens óbvias, como 
experiência com etanol e vários 
outros tipos de matérias-primas 
renováveis”, lembra Donna, que 
informa haver parcerias público- 
privadas (PPPs) dispostas a fazer 
avançar o projeto. “Agora já temos 
um plano de voo e é só embarcar”, 
diz, apostando numa adesão maci
ça à iniciativa.

A Boeing, a Embraer e a Fa
pesp escolheram a Unicamp para 
coordenar o estudo e foram rea
lizados oito workshops em 2012 
com a participação de mais de 30 
stakeholders do setor privado, de 
instituições governamentais, de 
ONGs e da academia. A avaliação 
incluiu os tópicos mais importan
tes de agricultura, tecnologia de 
conversão, logística, sustentabili- 
dade e comercialização.

“É um belo trabalho e com uma 
novidade importante: a colabo
ração multi-institucional entre 
pesquisadores das duas grandes 
companhias aéreas e das univer
sidades”, destaca Carlos Henrique 
de Brito Cruz, diretor-científico 
da Fapesp. “É um diferencial em 
relação a uma mitologia de que a 
empresa entra com o dinheiro e a 
universidade, com os cientistas.”

Intitulado “Plano de Voo para 
Biocombustíveis de Aviação no 
Brasil: Plano de Ação”, o relatório 
oferece as bases para uma nova 
indústria de biocombustíveis de 
aviação. Ela requer combustíveis 
“drop-in”, isto é, biocombustíveis 
sustentáveis com características de 
desempenho equivalente aos com
bustíveis fósseis utilizados nos mo
tores das aeronaves. Sua viabilida
de técnica já foi demonstrada em 
alguns voos-teste e há esforços de 
redução de custos a níveis compe
titivos em várias partes do mundo.

Segundo comenta Fernando 
Ranieri, diretor de desenvolvimen
to tecnológico da Embraer, o Brasil 
é internacionalmente conhecido 
pela sua grande experiência no uso 
de biomassa, como etanol de cana- 
de-açúcar, o óleo de soja para o 
biodiesel e eucalipto para a polpa 
de papel. “Por causa destes fatores, 
o país tem condições de liderar o 
processo de substituição dos com
bustíveis fósseis por biocombustí
veis na aviação.”

Em outra vertente de aproveita
mento de energia renovável com
petitiva, acaba de ser anunciado- 
um painel de plástico para capta
ção de energia solar de fácil trans
porte e instalação - e com mercado 
global. A inovação foi desenvolvi
da pela CSEM Brasil - associação da 
brasileira FIR Capital e do Centre 
Suisse d’Électronique e Microtech
nique -, com apoio do BNDES, Fi- 
nep e Fapemig (esta uma fundação 
mineira de fomento à pesquisa).

“O Brasil entra para a elite mun
dial da eletrônica orgânica”, exul
ta Tiago Maranhão Alves, CEO da 
CSEM Brasil, que tem um time de 
excelência com cientistas de dez 
países na Cidade da Ciência e do 
Conhecimento, no bairro do Horto, 
na capital mineira, Belo Horizonte. 
Sua equipe também é treinada por 
convênio com o Imperial College 
London, um dos principais centros 
de referência em eletrônica orgâni
ca impressa. “Oferecemos a solução 
customizada, pois o painel tem 
quatro características a serem mo
dificadas de acordo com seu uso:

transparência, cor, formato e resis
tência às intempéries e mecânicas.”

Ao contrário das placas com 
silício, as orgânicas, feitas com po
límeros e plásticos, são leves, flexí
veis e transparentes. Por isso per
mitem uma utilização mais ampla 
da energia solar, podendo ser apli
cada no revestimento de estruturas 
transparentes, fachadas, janelas, 
dispositivos eletrônicos como ce
lulares - e até mesmo em veículos 
e casas em locais remotos. Além de 
usos inovadores, essas característi
cas permitem uma redução de até 
70% do custo total dos sistemas fo- 
tovoltaicos tradicionais.

Segundo Alves, para desenvol
ver as células solares orgânicas 
impressas (OPV), cujo processo de 
fabricação é um segredo guardado 
a sete chaves - inclusive em relação 
a seus parceiros suíços foram in
vestidos mais de R$ 20 milhões. “O 
pulo do gato é ter um processo de 
produção de OPV em regime eco-
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nômico viável”, diz. Para os próxi
mos três anos a empresa contará 
com mais US$ 19 milhões. Está 
sendo instalada uma máquina que 
permite fazer as placas com até 50 
centímetros de largura, bem maio
res que as atuais de dez centíme
tros. “Nosso esforço éiazer do Bra
sil uma das lideranças mundiais no 
mercado de eletrônica impressa, 
estimado em R$ 100 bilhões até o 
final da década.”

Já o Senai pretende criar oito 
institutos de inovação da indústria 
brasileira até 2014 para dar apoio à 
área de P&D com o objetivo de criar 
novos produtos. Para isso, seu di- 
retor-geral, Rafael Lucchesi, esteve 
em Berlim, no início de julho, com 
os presidentes de 14 federações 
de indústrias estaduais para visita 
técnica ao Instituto Fraunhofer. Os 
brasileiros pretendem inspirar-se 
no modelo adotado pela Alemanha 
desde 1946. Com 66 unidades, o 
Fraunhofer integra instituições de 
pesquisa, empresas e governo. “O 
primeiro instituto do Senai come
çará a funcionar ainda neste ano 
em Curitiba”, antecipa Lucchesi.

Em São Carlos (SP), a empresa 
Nanox faz esforços para comercia
lizar nos Estados Unidos um bacte- 
ricida descoberto em parceria com 
as universidades UFSCar e Unesp 
e com o apoio da Fapesp, Finep e 
CNPq, vendido no pais desde 2006. 
Para isso, contou com o apoio do 
Instituto de Tecnologia de Massa- 
chusetts (MIT), no programa G-lab. 
Quatro de seus alunos de MBA vie
ram ao Brasil e fizeram um plano 
de negócios para a Nanox entrar no 
mercado americano. “É um bacteri- 
cida inorgânico, que utiliza entre 10 
a 15 vezes menos prata do que seus 
concorrentes, ao mesmo tempo que 
mantém a transparência do plásti
co e aumenta, e até mesmo duplica, 
a validade de um alimento”, ga
rante Gustavo Simões, presidente 
da Nanox, que já obteve o registro 
da Food and Drug Administration 
(FDA), para comercializar seu pro
duto entre os norte-americanos. A 
previsão é de que isso aconteça en
tre três e cinco anos.
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Caixa de texto
Fonte: Valor Especial:  Inovação, São Paulo, p. 90-92, jul. 2013.




