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seria comparável ao da tecnologia nuclear, dos aviões
supersônicos, da internet ou até mesmo do telefone celular.
É difícil prever, em todas as suas vertentes, as mudanças
que a nanotecnologia causará no cotidiano de empresas e
pessoas. Mas sabe-se que o campo para aplicações indus-
triais de materiais elaborados com precisão molecular é
imenso. Um dos setores produtivos que mais interessam
os cientistas e empresas por trás das pesquisas envolvendo
nanotecnologia é a cadeia de embalagem.
Tintas que mudam de cor para indicar alterações indese-
jadas na composição de produtos acondicionados, filmes,
papéis e materiais plásticos mais resistentes, com visuais
chamativos e texturas diferenciadas, ou ainda dotados de
barreiras praticamente intransponíveis a gases, umidade e
luz. Esses são alguns exemplos de aplicações de nanotec-
nologia no mercado de embalagem. Nesta entrevista, José
Ricardo Roriz, diretor do departamento de competitivida-
de e tecnologia da Federação das Indústrias do Estado de
São Paulo (Fiesp), fala sobre essas possibilidades com o
know-how de quem ajudou a organizar em junho último
o Nanotec 2005, primeiro evento brasileiro para tratar de
nanotecnologia aplicada à indústria.
Embora o tema evoque cenários futuristas, o encontro,
organizado em conjunto com o Instituto de Estudos para
o Desenvolvimento Industrial (IEDI), provou que a nano-
tecnologia não está tão distante no tempo. No campo dos
materiais têxteis, por exemplo, os cientistas já afirmam ser
possível produzir roupas que não amassam, não mancham

e ainda processam informação. No setor de cosméticos, os
desenvolvimentos com nanotecnologia vêm contribuindo
para o lançamento de novas fragrâncias e de formulações
que prometem revolucionar mercados como o de cremes
anti-sinais.
Na indústria de embalagem também não faltam provas de
que a adoção de materiais elaborados com a técnica é imi-
nente. A Braskem anunciou investimento de 3,5 milhões de
dólares em um projeto de desenvolvimento de novas resi-
nas plásticas que devem ser lançadas em 2006. A Rhodia-
Ster, por sua vez, foi parceira de um projeto desenvolvido
na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), cujo
objetivo é oferecer uma embalagem plástica que aumente a
durabilidade de alimentos e bebidas. Mais recentemente, a
Suzano Petroquímica anunciou que deverá lançar em pou-
cos meses no Brasil uma resina de polipropileno produzida
à base de nanotecnologia, que será oferecida às indústrias
usuárias de embalagens de alimentos e para a produção de
peças plásticas usadas no setor automobilístico.
Acumulando suas funções na Fiesp com o cargo de dire-
tor-superintendente da Unidade Polipropileno da própria
Suzano Petroquímica, José Ricardo Roriz também comenta
na entrevista a seguir formas de a indústria nacional ganhar
competitividade a partir das pesquisas de nanotecnologia
que vêm sendo desenvolvidas no Brasil. E lembra que, para
o país crescer efetivamente nessa área, é preciso incentivar
como nunca parcerias entre universidades e empresas.

Há meios de prever o impacto da nanotecnologia na
indústria?
O que se sabe é que a nanotecnologia é a que vai ter maior
impacto no desenvolvimento de produtos inovadores nos
próximos anos. E estimado que, em 2010, mais da metade

48 >>> EmbalagemMarca >>> novembro 2005

á foi dito que a nanotecnologia é a ciência do
século 21. Ao trabalhar no nível molecular,
manipulando materiais com dimensões milha-
res de vezes menores que o diâmetro de um
fio de cabelo, seu impacto na vida moderna
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dos produtos conhecidos apresentará características que os
tornarão diferentes daquilo que são hoje. A nanotecnologia
surge como o principal agente de inovação desses novos
produtos. O impacto será grande, e a velocidade com que a
nanotecnologia vai se desenvolver nos próximos anos será
muito maior do que de outras tecnologias já conhecidas no
mundo acadêmico e científico.

Qual a importância da nanotecnologia no mercado de
embalagens?
Hoje boa parte das embalagens é passiva, exercendo sobretu-
do a função de acondicionar os produtos. A grande função da
nanotecnologia nesse setor será fazer as embalagens conver-
sarem com o consumidor, como se fossem embalagens inte-
ligentes. Isso será possível, por exemplo, com o uso de mar-
cadores para comunicar ao consumidor o tempo de validade
de determinado produto. Uma tinta de embalagem elaborada
com nanotecnologia pode mudar de cor, por exemplo, para
acusar uma modificação não desejável no produto acondicio-
nado. Outro: quando um suco de laranja começar a oxidar, a
embalagem terá um marcador que muda de cor, através da
tinta, ou através do próprio material de embalagem, feito com
nanomoléculas. Uma outra possibilidade são os materiais
que aumentam o tempo de prateleira dos produtos. Enfim, a
embalagem hoje tem uma função muito passiva. Com a nano-

tecnologia, serão desenvolvidas embalagens inteligentes, que
passam informações para o consumidor.

Em Unhas gerais, a nanotecnologia ainda é vista como
algo do futuro. O senhor acha que esses desenvolvimen-
tos podem disseminar-se industrialmente antes do que se
espera? Ou eles ainda estão numa fase de maturação?
No caso da Suzano, o lançamento de uma resina de poli-
propileno elaborada com nanotecnologia está previsto para
os próximos seis meses. Mas as empresas enfrentam hoje
grandes dificuldades nesse setor. De um lado, nem sempre
há equipamentos capazes de trabalhar com nanomolécu-
las. Os microscópios e outros equipamentos e produtos
são extremamente caros, e hoje nem todas as empresas
têm acesso a eles. Também é reduzido o número de
universidades com equipamento adequado para isso. No
lado das indústrias, a dificuldade é investir em processos
produtivos onde seja possível ancorar as nanomoléculas
nos produtos. Esse, eu diria, é o X da questão. Transpostas
essas dificuldades, as empresas poderão operacionalmente
colocar seus produtos no mercado.

Os desenvolvimentos envolvendo nanotecnologia priori-
zam algum material específico?
No mundo, o setor de plásticos responde por quase 45%
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dos desenvolvimentos envolvendo nanotecnologia. Outro
setor que já tem muitos produtos desenvolvidos é o de cos-
méticos. Cremes anti-sinais, novas fragrâncias, texturas,
enfim, as possibilidades da nanotecnologia no mercado de
cosméticos são bastante amplas.

De maneira geral, materiais mais resistentes, com melhor
apelo visual ou rápida degradação
acabam custando mais caro. A nano-
tecnologia traz a possibilidade de
reduzir custos?
Não vejo a nanotecnologia como
um fator que, em curto prazo, possa
reduzir custos. Mas no ciclo de vida
de uma embalagem ela poderá redu-
zir custos, pois será possível aumen-
tar o tempo de armazenagem do pro-
duto. A nanotecnologia na verdade
vai agregar valor ao produto. Mas,
a médio e longo prazos, a nano-
tecnologia pode ser definida como
um fator de redução de custos. Isso
porque será possível trabalhar com
resistência mecânica, resistência a
impacto, produtos mais rígidos. Com
isso será possível reduzir a espessura
da parede e o peso das embalagens.

"Uma tinta ou mesmo

o material de embalagem

Boa parte das resinas elaboradas
com nanotecnologia está sendo des-
tinada ao mercado de filmes plásti-
cos. O senhor diria que nesse setor
as novidades nanotecnológicas tendem a ser mais nume-
rosas do que nas áreas de sopro e injeção?
O mercado de filmes flexíveis, principalmente para acon-
dicionamento de alimentos, é sem dúvida um dos alvos
desse tipo de material. Mas não o único. Com esse tipo
de desenvolvimento, as empresas podem melhorar a bar-
reira de oxigênio para aumentar a shelf-life dos produtos
acondicionados. As possibilidades são amplas. No caso da
Suzano, outro mercado em vista é o automotivo,

Sabe-se que adesivos industriais também estão na mira
dos pesquisadores que trabalham com nanotecnologia.
Quais outras especialidades químicas podem se beneficiar
da técnica?
As principais aplicações serão a mudança de cor, através
do material da embalagem ou do uso de tintas especiais.
Também há possibilidades em termos de mudança de textu-
ra e barreiras a gases, principalmente gás carbônico e oxigê-
nio. Na área automotiva, a nanotecnologia permite oferecer
produtos mais rígidos, com maior resistência mecânica.

elaborado com nano-
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de cor para acusar uma
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no produto acondicionado.

(...) O mercado de filmes

flexíveis para alimentos
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Já existe uma discussão sobre o impacto da nanotecnolo-
gia no setor de maquinaria. E possível prever os efeitos
dos materiais elaborados com precisão molecular na
indústria de máquinas industriais em geral, e de máquinas
de embalagem em particular?
Os efeitos maiores serão na parte de sensores, que dão
velocidade, e na parte de moldes, com produtos mais resis-

tentes. Mas os efeitos maiores serão
na própria embalagem, que deixará
de ser passiva, e passará a interagir
com o consumidor. Em máquinas, até
onde vejo e até onde sei, as mudan-
ças ficarão concentradas nos sensores
de velocidade e nos revestimentos de
moldes. Mas é claro que os desen-
volvimentos se multiplicam e, em
curto espaço de tempo, já veremos
máquinas trabalhando com materiais
elaborados com nanotecnologia.

Qual aposição aproximada do Brasil
no ranking internacional de pesqui-
sas ligadas a nanotecnologia?
Praticamente todas as universidades
brasileiras que trabalham com tecno-
logia já formaram núcleos para desen-
volvimento da nanotecnologia. Como
exemplos, podemos citar Unesp,
Unicamp, FEI e Universidade Federal
do Rio de Janeiro. Recentemente,
a Fiesp e o IEDI patrocinaram uma
feira, a Nanotec 2005, que tinha entre

seus objetivos divulgar nanotecnologia para as empresas
que ainda não conheciam. Outra meta foi reunir os princi-
pais cientistas que estão trabalhando com esse assunto, além
de expoentes mundiais da nanotecnologia para interagirem
com a comunidade científica aqui no Brasil. Esse foi sem
dúvida um marco da nanotecnologia no Brasil. Percebemos
que está crescendo o número de empresas que consideram
importante aumentar os investimentos em nanotecnologia.
No governo os avanços também são perceptíveis. Hoje,
no ministério de Ciência e Tecnologia já existe uma área
especificamente voltada para o desenvolvimento de nano-
tecnologia no Brasil.

A Fiesp tem promovido discussões sobre políticas mais
agressivas de incentivo a pesquisas de temas como nano-
tecnologia, que trazem diversas possibilidades e oportuni-
dades para as indústrias. Além de aumentar o investimen-
to público, o que o país deve fazer para que esse tipo de
atividade científica consolide-se?
O sistema brasileiro para incentivo a pesquisa e desenvolvi-
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mento é muito complexo e falta informação para as empre-
sas sobre como os fundos de pesquisa em tecnologia podem
ajudá-las, no sentido de haver financiamento para inovações.
Uma das coisas que estão pendentes é a regulamentação da
lei da inovação. Por sinal, na chamada MP do Bem havia
algo relativo a inovação, mas sabemos que esse projeto,
infelizmente, voltou à estaca zero. Os programas existem,
mas é muito complexo utilizar financiamentos governa-
mentais para incentivo à inovação. E a nanotecnologia cai
na vala comum das inovações. É fundamental que para uma
tecnologia nova como essa - onde, embora as perspectivas
sejam amplas, o risco envolvido é grande, até porque muitas
pesquisas saem do zero - os incentivos governamentais,
hoje difusos, sejam simplificados. Principalmente para
as médias e pequenas empresas, onde acontece boa parte
das inovações. As parcerias entre universidades e grandes
empresas têm avançado, mas de forma ainda muito tímida
quando comparado a países desenvolvidos, onde a relação
entre empresas e o meio acadêmico é muito distante em
relação ao que se vê no Brasil.

Considerando que temos um bom time de cientistas dedi-
cados a nanotecnologia, o que é preciso fazer para que
essa condição efetivamente favoreça a competitividade da
indústria nacional?
É preciso em primeiro lugar determinar a demanda de
mercado por novos produtos. A partir daí devem ser
identificados os focos de atuação em pesquisa, para que a
tarefa seja feita conjuntamente entre as empresas e o meio
acadêmico. Hoje, essas duas correntes atuam de maneira
separada. Muitas vezes as empresas olham sob o ponto de
vista comercial de curto prazo. Por sua vez, o meio acadê-
mico se prende ao médio e ao longo prazos, ficando dis-
tante da realidade de mercado. É importante haver união
entre essas duas correntes, para que as tecnologias tenham
viabilidade comercial no futuro.

Os pedidos de patentes envolvendo projetos brasileiros
ligados a nanotecnologia vêm crescendo?
O número ainda é muito pequeno, principalmente quando
comparado com Estados Unidos, Japão e Alemanha, que são
os países que mais investem em nanotecnologia. O que posso
dizer é que, pela realização da primeira edição da Nanotec,
onde toda a comunidade científica, empresas e governo se
reuniram em torno desse assunto, 2005 pode ser considerado
o ano da nanotecnologia no Brasil. Inclusive lá foi lançada a
Carta São Paulo de Nanotecnologia, e uma série de ações foi
deflagrada. O número de empresas que estão desenvolvendo
nanotecnologia no Brasil ainda é muito baixo. Mas para os
próximos dois ou três anos, tendo em vista todas essas ações
que foram disparadas, acho que teremos muitas surpresas
agradáveis, inclusive do lado das patentes.
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