
UM GRANDE NEGOCIO
PESQUISA Com um mercado futuro estimado em alguns trilhões
de dólares, a nanotecnologia atrai cientistas e empresas
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A
invisível nanotecnologia - um
dos ramos mais novos e sofisti-
cados da ciência - tem desper-
tado o interesse não apenas dos
cientistas e do mundo acadê-

mico. As empresas também têm desen-
volvido projetos com o objetivo de ofere-
cer mais recursos para os consumidores.
O mercado de produtos com nanotecno-
logia chegará em 2014 a 2,6 trilhões de
dólares, de acordo com estimativas de
consultorias e de governos de países co-
mo EUA e Inglaterra. Apesar de ainda ser
um pequeno competidor, o Brasil tem
avançado rapidamente. Segundo dados
do Instituto Nacional de Propriedade In-
telectual (Inpi), há atualmente cerca de
200 pedidos de registro de patente nessa
área. O número é comparado ao que se
viu no auge da informática no País.

A manipulação em escala nanométri-
ca (um bilionésimo de metro) tem um
uso muito amplo. Para ter idéia da medi-
da, cinco gramas de nanopartículas, colo-
cadas em uma colher de sopa, dariam a
cada um dos 6 bilhões de habitantes do
planeta 3 milhões de nanopartículas. A
ciência é explorada pela indústria cosmé-
tica, petroquímica, automotiva, farma-
cêutica, têxtil, de materiais esportivos e
na agricultura, entre outros. O Boticário,
a Natura, a Suzano Petroquímica e a Em-
brapa são alguns dos exemplos brasilei-
ros. Algumas universidades, como a Uni-
camp, a USP, a Federal de Minas Gerais e
a de Pernambuco, têm áreas dedicadas a
esse ramo da ciência.

O investimento governamental ainda é
pequeno. O Ministério de Ciência e
Tecnologia lançou, em 2005, o Progra-
ma Nacional de Nanotecnologia, para o
qual foram destinados 7,7 milhões de
reais até 2007. O valor é irrisório se
comparado ao de outros países. O go-
verno japonês gasta, em média, 870 mi-
lhões de dólares na área.

Apesar de o consumidor não enxer-
gar o que é a nanotecnologia, ela já está
em vários produtos. As multinacionais
comercializam o vidro autolimpante
(da inglesa Pilkington), o revestimento
de fios superduráveis para motores elé-
tricos (DuPont), o filme plástico inteli-
gente (da Bayer, em
parceria com a Uni-
camp) e um material
para embalagem mais
durável (do grupo ita-
liano Mossil Ghisolfi,
dono da marca Rodhia-
Ster). A Wilson, de
materiais esportivos,
vende bolas de tênis
que, com a ajuda da
nanotecnologia, con-
seguem ser mais re-
sistentes que as tradicionais. As lentes
para óculos Crizal Alisè (do fabricante
francês Essilor) são oferecidas, inclusi-
ve no Brasil, sob o apelo de serem mais
resistentes a riscos e de evitarem a ade-
são de sujeiras. LG e Samsung têm gela-
deiras que prometem neutralizar a ação
de fungos e bactérias.

A indústria automotiva é outra que tira
vantagens da nanotecnologia. A Degussa
desenvolveu um material que, misturado
à borracha, aumenta a durabilidade dos
pneus em até 16 vezes. A Mercedes-Benz
utiliza nos carros um tipo de verniz que
dá mais brilho e aumenta a resistência da
pintura. Vidros que não embaçam e lata-
rias que, em contato com o sol, resultam
em energia para o carro, pára-choques
mais resistentes e que precisam de menos
plástico para a sua confecção e lubrifican-
tes mais econômicos e menos poluentes
dão algumas pistas do que vem por aí.

Mas talvez seja o mundo dos cosméticos
que mais esteja à frente nos nanonegócios.
A Procter & Gamble, a Anna Pegova e a
L'Oréal já vendem produtos antiidade com
essa tecnologia. Apesar do atraso em rela-
ção às multinacionais, o Brasil também co-
meça a fazer investimentos. Neste mês
chega às prateleiras a nova linha de pro-
dutos de O Boticário, a Active. A Natura
vende na França há dois anos emulsões de-
senvolvidas a partir da nanotecnologia.

Jean-Luc Gesztesi, cientista da Natu-
ra, explica por que optou por testar os

primeiros nanocos-
méticos na França:
"Não gostaríamos que
houvesse um gargalo
no abastecimento, por
isso começamos em
um mercado menor",
explica. A empresa
vende aos franceses
quatro emulsões (com
aparência leitosa) à
base de andiroba,
cupuaçu, castanha-

do-pará e maracujá, que estão entre os
cinco produtos mais procurados pela
clientela. As nanopartículas permitem
que o cosmético chegue a uma camada
mais profunda da pele. As emulsões ain-
da não são vendidas no País, o que deve
começar a ser feito dentro de um ano.

O Boticário fará sua estréia na



nanotecnologia neste mês, com o lança-
mento dos produtos Active. Entre as pes-
quisas e a campanha de marketing, os in-
vestimentos somarão 14 milhões de reais
- o maior volume na história da empresa
para uma única linha. Os estudos foram
feitos em parceria com o laboratório fran-
cês Comucel. Com a novidade, prevê Is-
rael Fefferman, diretor de Pesquisa e Ino-
vação, a participação de O Boticário nas
vendas do segmento pele deverá triplicar.
Já está em estudo a possibilidade de ex-
pandir a tecnologia para outras linhas de
produtos, por exemplo, a de protetor so-
lar. "O mercado de tratamento de pele
tem um potencial enorme no Brasil", afir-
ma. O lançamento internacional da Acti-
ve acontecerá em setembro.

Neste mês também chega ao varejo a toa-
lha Nanocotton, da catarinense Karsten.
O algodão é brasileiro, mas a tecnologia
foi desenvolvida com a ajuda de um for-
necedor alemão de aditivos têxteis. Com
a aplicação de nanopartículas de ama-
ciantes, o fabricante garante maior absor-
ção e maciez desde o primeiro uso. O mo-
delo de tamanho gigante custará 46,73
reais e a toalha de banho tradi-
cional será vendida por cerca de
40 reais. Ainda na indústria têx-
til outra que está prestes a entrar
nessa área é a Santista Têxtil,
que tem um tecido de algodão,
recoberto por nanopartículas de
prata, capaz de matar micróbios
e combater o cheiro de suor. Lee
e GAP já vendem confecções
com a promessa de os tecidos se-
rem antimanchas. Assim como
no caso das toalhas da Karsten,
a Santista esbarra no problema
do custo mais elevado de produ-
ção, repassado ao consumidor.
Isso talvez explique o fato de os

brasileiros ainda não estarem tão familia-
rizados com a tecnologia.

A Suzano Petroquímica registra, neste
mês, a sua primeira patente em nanotec-
nologia, após dois anos de pesquisas e de
um investimento de 20 milhões de reais.
De acordo com Cláudio Marcondes, ge-
rente de Desenvolvimento de Novos Pro-
dutos, a partícula cerâmica de tamanho
nanométrico, criada pela empresa, junta-
se ao polipropileno e resulta em um pro-
duto com características diferenciadas,
como a propriedade de barreira a gases e
maior rigidez. Apesar de só chegar à esca-
la industrial daqui a dois meses, a novida-
de começou a despertar o interesse de
clientes da Suzano. Entre os potenciais
compradores estão a indústria de embala-
gens para cosméticos, alimentos e auto-
motiva. "Sabemos que esse é um ramo
ainda novo da ciência e que tem potencial
para muitos produtos", avalia Marcondes.

A Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (Embrapa), ligada ao Mi-
nistério da Agricultura, lançou, há pou-
co mais de um mês, o projeto do Labo-
ratório Nacional de Nanotecnologia
para o Agronegócio, em São Carlos

(SP). Nele serão investidos 4 milhões
de reais. Apesar do recente aporte de re-
cursos, a unidade paulista já tem proje-
tos concluídos. O mais conhecido é o da
língua eletrônica. Seus sensores quími-
cos, de espessura nanométrica, permi-
tem, por exemplo, ajudar no trabalho de
padronização do degustador do café,
num nível de acerto impossível ao ser
humano. "Isso permite melhorar a qua-
lidade e reduzir custos", explica Ladis-
lau Martin Neto, chefe-geral da Embra-
pa Instrumentação Agropecuária. No
solo, o equipamento permitirá que se
faça a correção exata de solo com agro-
tóxicos, sem a necessidade de aplicação
dos produtos químicos além do neces-
sário. O próximo objetivo dos pesquisa-
dores é encontrar uma forma de usar a
língua eletrônica no biocombustível.

O casal brasileiro Wadih Arap e Renata
Pasqualini, do M. D. Anderson Câncer
Center, da Universidade do Texas (EUA),
ao lado do químico Glauco R. Souza,
criou uma forma de levar remédios às
células doentes, sem prejuízo das sãs. O
estudo foi publicado no início do ano na
The Proceedings of the National Academy
of Sciences (PNAS). Mesmo com a desco-
berta, Arap acredita que ainda é cedo
para comparar as terapias já existentes
com a que utiliza a nanotecnologia - se
representará mais eficiência ou econo-
mia para os doentes.

Apesar de, aparentemente, a nanotec-
nologia representar apenas vantagens,
há quem aponte riscos nesse novo mun-
do. Uma das ameaças seria ao meio am-
biente por conta das chances de partí-
culas tão pequenas poderem se despren-
der de materiais e poluir a natureza. Os

nanocosméticos também repre-
sentariam um problema, dizem
alguns especialistas. Isso por-
que suas partículas, de tão pe-
quenas, poderiam penetrar na
corrente sangüínea do consu-
midor. "Há muito que aconte-
cer nessa área, por exemplo, na
parte de registro de patentes e
de metrologia. Como saber qual
é o porcentual de nanopartí-
culas de um tecido? O Inmetro
precisará se equipar para isso",
diz Ronaldo Marchese, da RJR
Consultores, organizador da Na-
notech Expo 2006 (em São Pau-
lo, de 6 a 8 de novembro). •
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