
Sir Ríchard Branson, o bilíonáno britânico de 58 anos - fundador das empre-
sas aéreas Virgin Atlantic e dono de outras companhias que ostentam a mar-
ca -, mostra-se preocupado, desde 2006, com a questão do meio ambien-
te. Agora, decidiu levar a sério o assunto; promete investir US$ 3 bilhões em
pesquisas de biocombustível. Em entrevista na ilha Necker, seu retiro parti-
cular no Caribe, Branson fala sobre sua "guerra" contra o aquecimento global

POR ARNAUD BOUILLIN

Atualmente o sr. gasta boa parte do seu tempo e dinheiro
em campanhas contra o aquecimento global. Por que esse
interesse súbito pelo meio ambiente? Há dois anos, o ex-
vice-presidente dos Estados Unidos Al Gore perguntou se
poderia visitar minha casa, em Londres. Eu não havia as-
sistido ainda a Uma Verdade Inconveniente, o documentário
sobre as conseqüências da mudança climática. Depois de
três horas de conversa, ele me convenceu de que o planeta
pode se tornar inabitável em pouco tempo se as emissões
de dióxido de carbono, oriundas principalmente da quei-
ma de petróleo e carvão, não forem drasticamente reduzi-
das. Al me disse: "Preciso que você desperte a consciência
do mundo dos negócios para o problema". Todo cientista
com quem conversei desde então me disse a mesma coisa:
a situação é crítica. Portanto, achei que deveria encarar
a questão de frente e decidi investir 100% dos lucros das
minhas empresas de ferrovia e aviação na pesquisa de bio-
combustíveis pelos próximos dez anos. Isso eqüivale a cer-
ca de US$ 3 bilhões. Lancei ainda um concurso, o Virgin
Earth Challenge. Ofereço US$ 25 milhões à pessoa que de-
senvolver, até 2012, um processo eficaz para a redução dos
gases de efeito estufa. Já recebemos milhares de propostas.

Quer dizer então que o logo vermelho da Virgin vai ficar ver-
de? Já pensamos a esse respeito, mas ainda é um pouco cedo
para isso. No dia em que nossas aeronaves e nossos trens
forem totalmente "verdes", provavelmente mudaremos a
cor do logo. O preço e a qualidade dos nossos serviços con-
tinuarão a ser nossa principal atração. Se, além disso, nos
tornarmos uma empresa "verde", essa será uma vantagem a
mais - tanto para o cliente quanto para nossos empregados.

Quando o sr. acredita que o querosene será substituído pelo
biocombustível? Em cinco ou dez anos. Atualmente, esta-
mos ainda no estágio experimental. Em fevereiro passado,
voamos de Londres a Amsterdã num Boeing 747 utilizando
uma mistura pouco comum: 80% de querosene e 20% de
óleo de palmeira e coco. Fiquei surpreso em saber que or-
ganizações ecológicas nos criticaram porque o aumento da
plantação de coqueiros está acelerando o processo de desflo-
restamento. Talvez tenhamos de descobrir outras matérias-
primas menos polêmicas, como a celulose, extraída de resí-
duos vegetais. Mas como é que avançaremos nas pesquisas
se não pudermos testar materiais novos? A turma do verde
não muda nunca: vê sempre o mundo em preto-e-branco.



As pessoas sempre falam que o sr. poderá ser o futuro
prefeito de Londres. A perspectiva o atrai? Para que isso
acontecesse, eu teria de me filiar a um partido político, o
que não cogito fazer. Bem, dito isso, se eu fosse prefeito
de Londres, ou de qualquer outra capital européia, a pri-
meira coisa que faria seria lidar com a questão do trânsi-
to. Creio que seria possível suprimir o tráfego de veículos
em 60% das ruas da cidade, criar barreiras e gramados.
As crianças poderiam brincar fora de casa em um am-
biente seguro, as pessoas idosas poderiam se sentar nos
bancos públicos e conversar, como se faz na zona rural.

A oscilação acentuada nos preços do petróleo veio ao en-
contro dos seus planos? Foi a melhor coisa que podia ter
acontecido! Sem o aumento dos preços do petróleo, ninguém
pensaria em procurar fontes alternativas de energia. Os
americanos finalmente viram que tinham de trocar seus
enormes utilitários esportivos por veículos menores. O
pior de tudo é que o presidente dos Estados Unidos, George
W. Bush, nada fez em oito anos para deter o aquecimento
global. Limitou-se apenas a criticar a China. Em 2005, os
Estados Unidos consumiram mais de três vezes o total de
energia consumido pelos chineses. Não estou dizendo que
não haja problemas na China. Lá, a conta do aquecedor, por
exemplo, é calculada com base em uma taxa fixa, depen-
dendo da área da casa ou do apartamento onde você mora.
Mesmo se você deixar as janelas abertas o dia todo, pagará
o mesmo valor. É claro que isso resulta em gastos enormes.
A China, porém, é também uma das principais produ-
toras de energia renovável, à frente dos Estados Unidos.

O sr. parece bastante entusiasmado com a questão am-
biental. Sobra tempo para monitorar todas as suas em-
presas? Tenho a imensa sorte de contar com ótimos ge-
rentes, capazes de administrar meus negócios com muita
eficiência, o que me permite gastar dois terços do meu
tempo em projetos pessoais, como a questão ambiental,
por exemplo, ou a paz. Fundei um clube, The Elders [Os
Anciãos], cujos membros têm agido como mediadores em
diversos conflitos recentes: em Darfur, no Quênia e no
Oriente Médio. São membros do clube, entre outros, o ex-
presidente da África do Sul Nelson Mandela e sua esposa,
Graça Machel; o arcebispo sul-africano Desmond Tutu
e o ex-secretário-geral da ONU Kofi Annan. É uma aven-
tura fantástica, mas exige muito tempo. Estou pensando
também em organizar uma campanha contra a prolife-
ração de armas nucleares. Do jeito que as coisas estão,
receio que um grupo terrorista ponha as mãos em uma
arma nuclear e a faça explodir em uma capital do Ocidente.

De camiseta e short de banho, sir Richard Branson,

mestre da ilha Necker - um paraíso privado no Caribe,

nas Ilhas Virgens Britânicas -, parece um turista des-

contraído em férias. É fácil esquecer que ele aparece na

236a posição da lista dos homens mais ricos do mun-

do, de acordo com o último levantamento da revista

Forbes. Sua fortuna começou a se consolidar em fins

dos anos 70, na indústria da música. Só depois envere-

dou pela aviação e, em seguida, por uma infinidade de

negócios, da telefonia celular ao segmento hoteleiro.

Em 1979, embora ainda não fosse milionário, comprou a

ilha Necker de um aristocrata inglês arruinado por pouco me-

nos de US$ 1,5 milhão. Depois de investir US$ 15,5 milhões

no local, Branson passa atualmente vários meses por ano

nos quase 300 mil m2 de ilha. "É minha casa, meu escritório

e meu refúgio. É onde me sinto em paz", diz. Com duas qua-

dras de tênis, três praias de areia branca e quatro piscinas, a

ilha Necker, lar de cerca de 60 funcionários, já recepcionou

uma série impressionante de celebridades amigas da famí-

lia, como a modelo Kate Moss, o diretor de cinema Steven

Spielberg, o ator Robert de Niro e Larry Page, um dos funda-

dores do Google. Também visitaram a ilha russos e america-

nos endinheirados que podem pagar US$ 25 mi! o casa! por

semana, com direito a champanhe e atividades náuticas. No

cardápio, torradas com dois tipos de caviar costeletas de car-

neiro com aspargos frescos, morangos e rnusse de chocolate.

Branson transformou a ilha em vitrine de seu compro-

misso com a causa verde, No meio da ilha. uma dúzia de

tartarugas de patas vermelhas cochila ao sol. Ao longe, um

grupo de flamingos cor-de-rosa cruza o céu. Essas duas es-

pécies foram dizimadas na região, mas Branson as salvou

da extinção. Em breve, uma segunda turbina de vento e pai-

néis solares serão instalados na ilha, onde o transporte se

dá por carros movidos a bateria. A ilha Necker é apenas uma

das residências de Branson. Há outras: um chalé na Suíça,

uma reserva na África do Sul e um palácio no Marrocos.



Invenção

Esses assuntos tão sérios não combinam com a
imagem que o sr. transmite, de uma pessoa que gosta de
holofotes e da publicidade que isso rende para sua em-
presa. Tenho 58 anos. Fiquei mais calmo com o passar do
tempo, mas ainda gosto de me divertir, faz parte da cultu-
ra da Virgin. Há alguns meses, meu amigo Larry Page,
um dos fundadores do Google, casou-se na ilha Necker.
Quando ele fazia kitesurf com sua esposa, Lucy, mandei
pôr na água um tubarão-tigre de mentira, fabricado es-
pecialmente para a ocasião. Larry não viu o "monstro"
atrás dele, mas quando chegou à praia seus convidados
começaram a gritar feito loucos. Foi muito engraçado.

Por falar no Google, por que a Virgin, que parece se inte-
ressar por tudo que alguém possa imaginar, nunca quis
pegar a onda de novos negócios na internet? Não sei usar
a internet. Minha geração não está familiarizada com esse
tipo de tecnologia. E quando eu não entendo uma indús-
tria, esqueço o assunto. Bem, para falar a verdade, fiz uma
parceria com o Google faz alguns meses. Meu objetivo é
inaugurar a primeira colônia humana em Marte usando
a tecnologia desenvolvida por minha subsidiária de via-
gens espaciais, a Virgin Galactic. Bom, claro que foi uma
peça que eu preguei no dia 1° de abril, mas gostei muito
do nome de código do projeto - Virgle - e também do logo.
Na verdade, gostei tanto dos dois que pretendo usá-los no-
vamente, dessa vez num empreendimento verdadeiro.

Seu nome está intimamente associado ao da Virgin.

O sr. acha que seu império sobreviverá à sua morte?

Não tenho dúvida disso. No início, eu era mais fa-
moso do que a Virgin. Agora, é o oposto. A Virgin é
a marca mais conhecida e mais admirada do Reino
Unido. As pessoas sabem da existência da empre-
sa no mundo todo. Contudo, não sei, por enquanto,
quem vai assumir a direção da companhia. Minha
filha Holly, de 26 anos, acabou de terminar a facul-
dade de medicina. Meu filho Sam, de 22 anos, vol-
tou há pouco de uma expedição no Ártico e quer
montar uma empresa na internet. Um dia, se eles
quiserem, poderão trabalhar na Virgin. Mas isso
é algo que compete somente a eles decidir. Dife-
rentemente de uma porção de gente que tem em-
presa, a idéia de passar o controle dos negócios
para um membro da família não me atrai. Eu
diria até que isso não é justo para com os exe-
cutivos que se dedicaram durante tantos anos
à empresa e que se vêem impedidos de chegar
ao cargo mais alto da companhia por causa

do filho ou da filha do seu antigo chefe. A menos que eu
esteja enganado, é isso o que costuma acontecer na França.

É verdade. Durante sua última visita a Londres, o presiden-
te francês Nicolas Sarkozy insistiu na idéia de que a Fran-
ça deveria se inspirar no Reino Unido, que é "modelo" em
assuntos econômicos. Os dois países têm muito a apren-
der um com o outro. Mas é verdade que as leis francesas
restringem os negócios mais do que as leis britânicas, e são
também menos favoráveis à concorrência. Talvez isso es-
teja retardando o crescimento da economia francesa. Lem-
bro-me de que tive muito trabalho para conseguir que uma
megastore da Virgin, nos Champs-Élysées, abrisse aos do-
mingos. Na ocasião, um ministro do governo francês disse
que me apoiaria se eu lhe desse l milhão de euros. Recusei
a oferta. Levei o caso ao alto escalão. Fui aconselhado a não
tornar o caso público e a esperar até que o próximo governo
se organizasse. Poucos meses depois, consegui o que queria.

E a jornada de trabalho francesa de 35 horas semanais? Não

me convence. Se um executivo jovem quiser trabalhar 16 ho-
ras por melhor salário, não há por que não fazê-lo. Na Virgin
Atlantic, os pilotos que quiserem ganhar mais voam mais,
sempre levando em conta os limites impostos pelas autorida-
des. Quem se preocupa com a qualidade de vida voa menos
e ganha menos. Flexibilidade é fundamental nos negócios.
O governo não deve se envolver - deveria se preocupar com
educação e segurança, e com o aquecimento global, é claro.
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