
A elevação do custo da energia pode ser bom para as empresas de “tecnologia 
limpa” e para seus investidores  

O volume de capital de risco investido em “tecnologia limpa” — conjunto de tecnologias que 
criaria uma economia mais “verde” — praticamente dobrou de 2005 para 2006, alcançando 
cerca de 3 bilhões de dólares, de acordo com um estudo feito pela Universidade da Califórnia, 
em Berkeley. Cifras dessa ordem levaram alguns analistas a chamar a atenção para o fato de 
que a energia limpa estaria prestes a se transformar em bolha, cujo final seria tão desastroso 
quanto o da febre das empresas pontocom e do segmento imobiliário. 

Michael DeRosa, diretor-gerente da Element Partners, de Radnor, na Pensilvânia, não pensa 
dessa forma. Como investidor de risco especializado em investimentos em tecnologia limpa, 
ele aponta para diferenças significativas. Diferentemente de muitas empresas pontocom, as 
companhias de tecnologia limpa não dependem o tempo todo de tecnologias de eficácia não 
comprovada, ou de formas de fazer negócios ainda não testadas. Em vez disso, trabalham com 
freqüência com versões mais novas de tecnologias como a da energia solar e eólica, que já 
existem há décadas, disse DeRosa durante recente congresso da Wharton cujo tema foi 
“Tecnologias verdes: ganhadores e perdedores”, patrocinado pelo Centro William & Phyllis 
Mack de Inovação Tecnológica (William & Phyllis Mack Center for Technological Innovation). 
Diferentemente também da elevação real dos preços dos bens imóveis, alimentados pelas 
baixas taxas de juros e por um esquema de empréstimos permissivo, o valor das empresas de 
companhias limpas não se baseia em valores sujeitos ao rápido desaparecimento. Pelo 
contrário, ele é impelido por forças — alta dos preços da energia e do aquecimento global — 
que podem se estender por décadas. 

“O preço da gasolina não pára de subir”, ao passo que as reservas de petróleo diminuem 
enquanto a demanda cresce na China, Índia e em outras nações em desenvolvimento, disse. 
“O custo do combustível tem conseqüências nos mais variados segmentos. Isto significa que os 
preços das matérias-primas e dos alimentos deverão continuar altos também.” Esses encargos 
elevados devem ocupar a atenção dos investidores, consumidores e gestores de políticas 
preocupados com meios que permitam a transição para uma economia menos dependente do 
combustível fóssil. “A tecnologia limpa não diz respeito apenas ao meio ambiente”, observou 
DeRosa. “O investimento em meios mais econômicos pode aliviar os preços e as pressões 
competitivas dos negócios.” Teoricamente, uma empresa que paga menos pelo combustível ou 
pela eletricidade poderá ter margens de lucros mais elevadas. 

DeRosa disse que os investidores começam a migrar para seu campo de especialização. 
“Foram investidos 3,9 bilhões de dólares no setor em 2007 somente na América do Norte, 
mais do que o triplo do montante investido em 2002. O setor é atualmente o que mais recebe 
investimentos depois do segmento de tecnologia da informação e de ciências da vida.” Ele 
parece acreditar que as realidades econômicas e ambientais   justificam o entusiasmo do 
investidor e que a demanda por tecnologias mais limpas resultará em numerosas companhias 
estáveis ansiosas por financiamento. “Observamos uma taxa acelerada de constituição de 
empresas, bem como um volume maior de fluxo e de oportunidades de saída”, observou. 

“O número de empreendedores e de executivos experientes que começam a ocupar esse 
espaço é cada vez maior.” 

Além disso, observou, a discussão sobre uma possível bolha de tecnologia limpa precisa ser 
colocada em perspectiva: “Se você pegar cada cent de capital de risco investido na história do 
segmento, chegará a um valor aproximado equivalente à receita de uma semana da Exxon”.  



A Exxon faturou 117 bilhões de dólares no primeiro trimestre, o que corresponde a 9 bilhões 
de dólares por semana. DeRosa calcula que o montante de investimentos em 
empreendimentos em tecnologia limpa na última década foi de cerca de 10 bilhões de dólares. 

A regulamentação é fundamental 

A grande incerteza em relação à tecnologia limpa não se refere à materialização, ou não, desse 
mercado, disse DeRosa.   A grande dúvida é sobre sua regulamentação. Novos tipos de 
combustível e novas formas de geração de eletricidade dependem, com freqüência, do 
patrocínio do governo durante seu desenvolvimento, e continuarão a depender dele durante os 
primeiros estágios de comercialização. Contudo, a necessidade de obter subsídios 
desaparecerá se os legisladores americanos e de outras nacionalidades impuserem algum tipo 
de imposto sobre o carbono ou se fixarem um teto máximo de emissões criando licenças de 
emissões negociáveis (um sistema conhecido como cap-and-trade), ressaltou DeRosa, 
acrescentando que uma ou outra medida tornaria competitivo o custo das tecnologias limpas 
associado a combustíveis tradicionais, como petróleo e carvão. 

Boa parte da agitação atual em torno do setor de tecnologia limpa decorre dos novos avanços 
obtidos com tecnologias emblemáticas como painéis fotovoltaicos e turbinas de vento. Todavia, 
medidas corriqueiras para aumentar a eficiência das lâmpadas e dos aparelhos domésticos, 
melhorando ao mesmo tempo o isolamento, poderão proporcionar retornos maiores aos 
investimentos feitos a curto prazo. “A questão da eficiência será de enorme importância”, disse 
DeRosa. “Há muitas coisas que podem ser feitas atualmente para reduzir a emissão de 
carbono sem incorrer em grandes custos, e que se pagam quase que imediatamente. 
Acrescentamos recentemente três tecnologias de isolamento ao nosso portfólio.” 

Govi Rao, presidente e CEO do Lighting Science Group de Nova York, também acha que os 
avanços nas tecnologias do dia-a-dia, como é o caso da iluminação, constituem a fonte mais 
promissora de retornos rápidos — e foi nesse segmento que decidiu fazer carreira. “Na 
Lighting Science, nosso compromisso com o sucesso está associado a práticas corretas. 
Aplicamos esse conceito a cada ponto de iluminação”, disse brincando. A empresa de Rao 
trabalha com iluminação, inclusive com lâmpadas domésticas, com diodos emissores de luz, 
comumente conhecidos como LEDs. Um LED é um semicondutor que produz luz quando 
eletrificado. 

Atualmente, a maior parte da iluminação doméstica é feita com lâmpadas incandescentes — do 
mesmo tipo que Thomas Edison inventou há mais de 100 anos. Elas são luminosas e baratas, 
mas também geram um grande desperdício. Uma lâmpada fluorescente compacta, que é a 
alternativa mais comum, produz um grau de luminosidade semelhante, mas requer 
comparativamente menos watts e, diferentemente das lâmpadas incandescentes, não gera 
calor desnecessário. As lâmpadas fluorescentes compactas custam, a princípio, mais do que as 
incandescentes, mas duram muito mais. Por esse motivo, muitos ambientalistas advogam seu 
uso. 

Rao, porém, chama a atenção para as desvantagens da luz fluorescente compacta. “Há 
mercúrio nas lâmpadas”, ressaltou. “Eu costumo chamá-las de lâmpadas compactas de 
mercúrio.” O mercúrio, um metal pesado, é tóxico. (O volume de mercúrio em lâmpadas 
fluorescentes compactas é muito baixo, por isso a Agência de Proteção ao Meio Ambiente dos 
EUA ainda recomenda sua utilização, salientando que a principal fonte de poluição por 
mercúrio nos EUA são as emissões das usinas de energia.”  

 



As lâmpadas de LED usam o mesmo tanto de eletricidade que as compactas fluorescentes. 
Além disso, não contêm mercúrio e duram de 12 a 15 anos. Contudo, são caras. A Lighting 
Science comercializa suas lâmpadas a 65 cents cada. “As lâmpadas de LEDs correspondem a 
dois terços do nosso custo”, disse Rao, acrescentando que esses custos deverão cair à medida 
que a indústria for conquistando economias maiores de escala. Rao disse que já há 
desenvolvimentos promissores nesse sentido: “Todas as lâmpadas das ruas de Nova York 
estão sendo trocas por lâmpadas de LEDs.” De acordo com o New York Times, a cidade tem 
cerca de 320.000 lâmpadas. 

Outras cidades de grande porte deverão seguir, em breve, o exemplo “verde” de Nova York, e 
com isso retardar o aquecimento global impedindo a ocorrência de mudanças climáticas mais 
graves. “Temos de reduzir os gases de efeito estufa em 90% até 2050 para manter a elevação 
da temperatura em apenas 2 graus centígrados”, disse Rao. “Muita gente acha que isso é 
impossível. Acho que podemos chegar lá, mas precisamos começar hoje. Na Europa, já 
começaram — as luzem se apagam quando você sai de um cômodo mesmo que você não as 
apague.” 

Vanguarda européia 

Os países europeus estão à frente das demais nações do mundo em praticamente todos os 
aspectos da luta contra a mudança climática. Eles cobram impostos mais elevados sobre a 
gasolina, e vários deles discutem a cobrança de impostos adicionais sobre as emissões de 
carbono. Além disso, muitos países da Europa assumiram compromissos sérios em relação à 
energia renovável. A Alemanha e a Espanha são dois dos maiores produtores de energia eólica 
— e a Alemanha, apesar de localizada no norte da Europa, vem investindo em energia solar. 
De acordo com o Earth Policy Institute, um grupo de estudiosos de Washington, D.C., a 
Alemanha foi líder do segmento de novas instalações solares durante boa parte da década. 

Nas demais localidades da Europa, outros tipos de tecnologia verde vêm chamando a atenção. 
Empresas do Reino Unido estão testando turbinas de vento impulsionadas pelo mar e até 
mesmo o uso de energia fornecido pelas ondas, que recorre normalmente a bóias que geram 
eletricidade à medida que sobem e descem ao sabor das ondas. “Talvez pelo fato de estarmos 
situados em uma ilha, damos preferência a turbinas costeiras e objetos que flutuam na água”, 
disse Christopher Tchen, sócio da Carbon Limiting Technologies, empresa de consultoria e de 
investimentos localizada em Londres. 

A localização das “fazendas” de ar na costa litorânea acaba com uma das objeções mais 
comuns a elas — a de que são feias — e lhes permite aproveitar a brisa abundante do oceano. 
A energia das ondas, de igual modo, tira proveito da agitação constante das águas do mar. 
Contudo, não há tecnologia que ofereça 100% de retorno garantido. “O mar é um ambiente 
hostil”, observou. “Quando se está no mar, é preciso pensar em coisas como a rapidez com 
que o equipamento enferruja, como será feita a manutenção e quanto tudo isso custará.” 

Rao acredita que outras partes do mundo seguirão em breve na esteira da vanguarda européia 
procurando reduzir suas emissões. Tal situação criará enormes oportunidades para algumas 
empresas e um grande perigo para outras. “O aquecimento global e a conscientização 
ecológica estão mudando a paisagem”, disse. “Existem empresas de grande porte que estão 
paralisadas de medo. Sua estratégia é do tipo ‘esperar para ver e deixar que outro vá na 
frente.’ Para nós, tudo bem. As portas estão escancaradas, e há uma disputa muito intensa por 
fatias de mercado no segmento de iluminação e de controle do setor.”  

 



Tchen expressou um otimismo muito grande de que as empresas estabelecidas se tornem 
“verdes” dentro em breve, pelo menos por uma questão de economia. “Uma boa análise de 
custos é o que basta para atraí-las”, disse. “Mostramos certa vez a um fabricante de 
chocolates que dois terços do seu custo estava relacionado à energia. Todo custo é um risco. A 
análise de custo pode ter um impacto muito grande no contexto empresarial.” 

Enquanto isso, os gestores de políticas no Ocidente talvez tenham de dar um pequeno 
empurrão nas empresas redefinindo os direitos de propriedade, disse Sidney G. Winter, 
professor de administração da Wharton. “Os direitos de propriedade, conforme entendidos 
tradicionalmente, sempre tiveram efeitos positivos para nós, e não foi preciso associá-los a 
responsabilidades de propriedade.” Portanto, as pessoas, de modo geral, não tiveram de pagar 
pelo custo ambiental do seu comportamento. Elas desfrutam, por exemplo, do direito de ir de 
carro aonde queiram em vias públicas sem precisar assumir a responsabilidade financeira pelas 
emissões de carbono do seu veículo. “Antigamente, a capacidade de descartar lixo era 
ilimitada”, acrescentou Winter. “Agora, temos de institucionalizar o preço do lado “ruim” 
juntamente com o preço do lado bom. Talvez a forma de fazê-lo consista em recorrer ao 
sistema de capacidade-and-trade já mencionado. Ou quem sabe a saída esteja na cobrança de 
imposto sobre o carbono.” 
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