
Herdeiro da varejista investe em energia solar 
 
Herdeiro da família Brenninkmeijer, a controladora da C&A e uma das maiores fortunas da 
Holanda, Titus Brenninkmeijer conhece bem o Brasil. Entre 1991 e 2000, foi ele quem 
supervisionou os negócios do grupo no país, como vice-presidente comercial, de compras e 
publicidade da subsidiária da C&A, maior rede brasileira de vestuário para as classes B e C. A 
partir de 2003, porém, o empresário abandonou uma carreira de 25 anos na indústria do 
varejo para dedicar-se em tempo em integral à energia solar.  
 
A Solgenix Solar Power to the People foi fundada por Brenninkmeijer em 2005, na Califórnia 
(EUA), com o objetivo de investir em empresas de energia solar nos Estados Unidos e em 
países emergentes. Hoje, a Solgenix possui em sua carteira participações acionárias em oito 
companhias, uma delas de Honduras.  
 
De San Marino, Califórnia, onde vive, Brenninkmeijer disse ao Valor que os anos em que viveu 
no Brasil foram fundamentais na sua decisão de investir e promover o uso da energia solar. 
"Como executivo da C&A, viajei pelo Brasil inteiro, pelas zonas rurais do país inclusive, que 
não são abastecidas de energia elétrica. Nessa época eu vi o quanto o uso de energia solar 
poderia ajudar no desenvolvimento dessas regiões", disse.  
 
Ironicamente, a Solgenix ainda não possui nenhum investimento no Brasil. Não porque 
Brenninkmeijer não queira. Pelo contrário. Ele busca de oportunidades de negócios no mercado 
brasileiro e participa de entidades no país, como o Instituto Ethos. Mas, diferentemente da 
Califórnia, onde o uso da energia solar é incentivado pelo governo, as leis brasileiras não 
estimulam a sua implementação. Nos EUA, por exemplo, o próprio consumidor pode vender o 
excedente de energia produzido em seus painéis solares para a rede elétrica. No Brasil, isso 
seria impossível.  
 
Apesar de ser entusiasta da energia solar, Brenninkmeijer afirma que não investe neste 
segmento apenas por benevolência. "A Solgenix não é uma empresa sem fins lucrativos. 
Energia solar é um negócio que pode trazer, sim, retorno financeiro", diz o empresário, que 
não revela o valor investido nas companhias em que a Solgenix comprou participações. No 
mundo, o uso dessa forma de energia apresenta taxas anuais de crescimento de 30% a 40%. 
Só na Califórnia, o total de eletricidade gerado pela energia solar dobrou em 2008 em relação 
a 2007 devido aos programas de incentivos do governo e à maior preocupação com o 
aquecimento global.  
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