


Oinglês Dale Vince é um agitador.
Dono da Ecotricity, uma compa-

nhia geradora de eletricidade que empre-
ga 170 funcionários, Vince está longe do
figurino de um empresário tradicional.
Aos 47 anos, parece um personagem sa-
ído da época da contestação, no auge dos
anos 80. Durante uma década, foi hippie
e viajava pela Grã-Bretanha num cami-
nhão militar, que fazias as vezes de sua
casa. Hoje, mesmo na pele de dirigente de
empresa, Vince não renunciou ao figuri-
no rebelde. Sua sala, num antigo edifício
na cidade de Stroud, de 110
mil habitantes e situada
173 quilômetros a oeste de
Londres, é decorada com
uma bandeira dos Estados
Unidos toda chamuscada.
Vince nunca foi visto com
terno e gravata. Seu traje
de trabalho é uma calça
jeans envelhecida, cami-
seta e jaqueta, o que lhe
confere um certo ar de maluco beleza.

Mas não se deixe enganar pela apa-
rência. Esse cabeludo é dono de uma
das maiores empresas geradoras de
eletricidade limpa do Reino Unido. A
Ecotricity abastece quase 40 mil resi-
dências e indústrias com o girar das pás
de suas 28 turbinas movidas a vento. E
tem alguns clientes grandes em sua car-
teira, como a Ford. A montadora possui
dois geradores eólicos, que produzem
3,6 MW para uma linha de montagem
em Dagenham, nos arredores de Lon-
dres. A Ecotricity já obteve licença para
colocar mais uma dezena dessas turbi-
nas de pé pelos quatro cantos do país.

Insaciável para fazer a sua com-
panhia crescer e aparecer, o irrequieto
Vince avança rumo a novos segmentos.
No mês de julho, ele apresentou o Ne-
mesis, protótipo de um carro movido a
baterias, batizado com o nome de uma
deusa da mitologia grega que significa
recompensa e vingança. Sua intenção?
Provocar um debate sobre mobilidade
no Reino Unido. Mas Vince, que bancou
o luxo de mandar fazer para si próprio

um veículo elétrico sob encomenda,
nunca teve um carro e sequer construiu
uma bicicleta motorizada na vida.

Delegou a missão a uma equipe de
engenheiros experientes no mundo das
linhas de montagem e pode gerar uma
revolução, nascida na oficina em que eles
trabalham, no noroeste da Inglaterra.

Considerando que não sairá um gra-
ma de gás carbônico do escapamento do
carro e que 53,6% do que sua empresa
gera de eletricidade vem de fontes lim-
pas, como o vento, não é exagero dizer

"Quero provar que carros elétricos
podem ser feitos em um período
curto de tempo, que não precisam
custar tão caro e podem muito bem
ser abastecidos com fontes limpas de
energia, como o vento", afirma Vince

que o Nemesis será o automóvel mais
ecologicamente correto que já se viu
desde que Karl Benz inventou o motor
a explosão, há 123 anos. "Meu objetivo
é fazer o carro menos poluente da histó-
ria", disse Vince a Época NEGÓCIOS.
"Ele não vai gerar fumaça nem quando
for acelerado nem para produzir a ener-
gia de que precisa para se movimentar."

Segundo os cálculos de Vince, co-
locar esse veículo na rua vai custar
200 mil libras esterlinas a menos em
sua conta bancária. Parece muito mas
não é, para um protótipo de automóvel.
"Não quero inventar nada. A tecnologia
para fazer um carro 100% limpo exis-
te ou existirá em pouco tempo", afirma
Vince. "Só acho que faltava atitude nas
grandes companhias para fazer um
carro bonito, barato e, fundamental-
mente, movido a energia eólica. Como
não achei nenhum no mercado, decidi
mandar construí-lo, por minha conta."

O Nemesis foi inteiramente feito com
peças compradas por Vince pela inter-
net. Chassi e carroceria vieram de um
Lotus Exige usado, adquirido pelo site de

leilões eBay. As 96 baterias que movem
suas rodas são coreanas, e os motores
vieram da americana UQM. "Quero de-
monstrar que carros elétricos podem ser
desenvolvidos em um período de tempo
muito curto, não precisam custar tão caro
e podem ser abastecidos de energia com
ajuda de uma fonte limpa, como o vento",
diz Vince. Como acontece com quase to-
dos os carros a bateria da atual geração,
a energia será estocada em pilhas de íon-
lítio como as de um telefone celular ou de
um computador portátil. A carga virá

do vento gerado pelas
turbinas da Ecotricity.

Tudo isso com um
visual atraente. Pintado
de prateado e verde, o
Nemesis pretende osten-
tar estilo e performance
dignos de um modelo
esportivo puro-sangue.
Com linhas arrojadas,



será capaz de acelerar de O a 100 km/h
em 4 segundos (empata com um ícone
da esportividade como a Ferrari Cali-
fórnia) e ultrapassar os 160 km/h de ve-
locidade máxima. "O carro que estamos
construindo serve para estimular um
debate que pode mudar o modo como
as pessoas se locomovem", diz Vince.
Do protótipo deverá vir uma produção
limitada, de talvez mais 20 modelos.

Para o longo prazo, Vince planeja ou-
tras tacadas, ainda mais ousadas. Ele está
ajudando a desenvolver uma espécie de
carro a vela, capaz de surfar pelo gelo ou
pela areia do deserto. No final de março, o
protótipo, feito de fibra de carbono e mui-
ta tecnologia, bateu o recorde mundial
para veículos movidos a vento. Batizado
de Pássaro Verde e concebido pelo enge-
nheiro inglês Richard Jenkins, o carro é
meio veleiro, meio Fórmula l e disparou a
202,9 km/h pelo deserto do lago Ivanpah,
nos Estados Unidos. "Um veículo sem

motor, capaz de andar cinco vezes mais
rápido do que a velocidade do vento, ser-
ve para mostrar o potencial eólico para
mover automóveis no futuro", diz Vince.
Ele concorda que dificilmente um carro
desses circulará pelas estradas em breve,
mas a experiência pode ajudar no desen-
volvimento de alternativas para que o
consumo de energia dos automóveis seja
mais eficiente. "Quem conseguir fazer
um automóvel completamente movido
a energias renováveis terá começado a
segunda revolução industrial", diz Vince.

LOTUS VERDE
Apesar da criatividade para bolar auto-
móveis movidos a energias limpas, Vince
entrou nesse mundo por acaso, no dia em
que foi discutir negócios com executivos
da Lotus em Hethel, nordeste da Inglater-
ra. A Lotus já foi famosa nos tempos em
que seus carros estavam entre os melho-
res da Fórmula l (foi com um Lotus que

Emerson Fittipaldi ganhou o primeiro tí-
tulo mundial de um brasileiro, em 1972).
Hoje a empresa produz carros elétricos e
fornece modelos para a americana Tesla,
uma das primeiras a apostar nessa solu-
ção. De olho na economia de eletricidade,
a direção da Lotus consultou a Ecotricity
sobre a possibilidade de fornecer uma
turbina para a empresa. Vince fez as con-
tas e o resultado a que chegou foi que se os
30 milhões de carros hoje movidos a pe-
tróleo na Inglaterra fossem elétricos, se-
riam necessárias 10 mil turbinas como a
criada para a Lotus. Um mercado e tanto
para a Ecotricity. "Seria um grande avan-
ço se as montadoras buscassem soluções
para cortar as milhões de toneladas de gás
carbônico que os carros despejam na at-
mosfera", afirma Vince. Só no Reino Uni-
do são 25 milhões de toneladas a cada ano.

Para provar que fazer um carro com
motor elétrico não era nenhum bicho
de sete cabeças e convencer de que um



plano desses seria viável no país, Vince
encomendou um modelo a um grupo
de engenheiros ingleses de Norwich,
no noroeste da Inglaterra. Trata-se de
uma turma experiente, envolvida na
concepção de carros esportivos, como
alguns dos Lotus de rua. "O projeto co-
meçou como a maior extravagância que
já fiz na vida e pode terminar como uma
prova de que fabricar um carro desses
não é algo inacessível", afirma Vince.

A escolha de um Lotus Exige para
servir de base para o Nemesis não foi
aleatória. Com chassi e carroceria de
alumínio, o Exige é um
peso-pluma entre os es-
portivos: pesa 875 quilos.
É um atributo precioso,
já que o pacote com 96 pi-
lhas de íon-lítio adiciona
pelo menos 150 quilos ao
carro. Nos últimos seis
meses, os engenheiros
contratados por Dale Vin-
ce trabalharam duro para
melhorar o espaço interno e a capacida-
de do porta-malas. O chassi cresceu 9
centímetros. Sua estrutura foi reforçada
para suportar o peso das baterias. Com
isso ele ficou cerca de 30% mais pesado
do que um modelo convencional. "Nossa
vantagem é que somos ligeiros e cria-
tivos para tomar decisões que em uma

montadora convencional levariam mui-
to tempo", diz o ex-Lotus lan Doble, chefe
do time montado para criar o Nemesis.

Vince aparece com freqüência na
oficina e passa horas conversando com
os engenheiros. "Pode parecer estra-
nho, mas adoro máquinas e velocida-
de", diz. Uma de suas preferidas é uma
Ducati que comprou quando tinha 20 e
poucos anos e que está sendo restaura-
da. Ele a mantém ao lado de duas outras
motocicletas, uma KTM e uma Moto
Guzzi. Vince mora perto do escritório
e diz que raramente gasta mais do que

Vince é um legítimo resultado da
contracultura. Virou hippie aos 15
anos, cansado de ver os pais darem
duro para pagar as prestações da
casa. Comprou um caminhão militar
e saiu sem destino pela Inglaterra

três litros de combustível por semana.
Mas antes do Nemesis era um sem-car-
ro. Quem dirige em sua casa é a mu-
lher, Kate, dona de um Lexus híbrido.

Dale Vince é um produto legítimo
da contracultura. Terceiro filho de uma
família de classe média inglesa, deci-
diu largar tudo aos 15 anos e virar hi-

ppie. "Meus pais trabalhavam duro e
viviam preocupados com as prestações
da casa. Não queria nem ter carreira
e muito menos pensar em prestações.
Daí decidi me mandar", conta Vince.

Enquanto a maioria dos empresários
verdes enxergou na ecologia uma oportu-
nidade para diversificar seus negócios e
ganhar ainda mais dinheiro, o inglês Vin-
ce esbarrou por acaso no negócio que mu-
daria sua vida. Sua primeira experiência
no mundo da energia eólica foi um peque-
no gerador movido a vento do tamanho
de uma antena parabólica. Ele abastecia

uma bateria que oscilava
entre 11 e 13 volts e ajuda-
va a acender lâmpadas no
interior de seu caminhão
militar e fazer funcionar
um pequeno computador.
"Como nas viagens não
podia desperdiçar energia,
aprendi a economizar", diz.
Nessa época Vince viveu
experiências marcantes,

algumas doloridas. Foi um dos 600 ma-
nifestantes que, em 1985, organizou um
festival hippie em Stonehenge. Seria uma
manifestação no estilo paz e amor, ao som
de rock e regaee. Só que a polícia não gos-
tou e 1,3 mil homens baixaram na festa.
Com cassetetes, bateram em tudo o que
viram. No final da confusão, 537 pessoas

O AVANÇO DA FONTE RENOVÁVEL NA ECOTRÍC1TY



foram presas, entre elas o próprio Vince.
No início dos anos 90, cansado de tan-

tas aventuras, ele decidiu estacionar seu
caminhão militar num terreno localizado
em uma colina perto de Gloucester, a 186
quilômetros de Londres. Com a ajuda de
um vizinho, ergueu sua primeira turbina,
em Lynch Knoll, na região dos Cotswolds,
uma área com montanhas e vinhedos, não
muito longe de Stroud. Tinha 30 metros
de altura e potência para 750 kilowatts,
o suficiente para atender 400 casas. Hoje
essa capacidade é modesta. O mais recen-
te parque eólico inaugurado pela Ecotri-
city, no final de 2008, na mesma região,
pode atender mais de 5 mil residências.

Para investir no setor energético,
Vince arranjou um empréstimo de 20
mil libras com o banco holandês Trio-
dos. Demorou meses até que conseguis-
se autorização para colocar de pé uma
turbina. O primeiro gerador só foi inau-
gurado em dezembro de 1996, depois
de cinco anos de iniciada a construção.
"Os vizinhos diziam que a turbina ma-
taria centenas de pássaros, arruinaria o
sinal das TVs e faria despencar o preço
de seus imóveis", diz Vince. "Naquela
época, era mais fácil construir uma cen-
tral nuclear do que gerar energia eólica."

Mas ele gostou da experiência e três
anos depois fez seu segundo gerador,
em Norfolk, fincado sobre uma platafor-
ma concebida pelo badalado arquiteto
Sir Norman Foster, com imponentes 60
metros de altura. Já não queria mais ser
hippie, mas um empresário. "Quando
concluí a primeira turbina descobri que
mudar o mundo era melhor do que viver
à margem dele", diz Vince. Mais alguns
meses se passaram até que conseguisse
furar o lobby das companhias gerado-
ras inglesas de energia e conectar a pro-
dução do seu gerador à rede britânica.

Foi a oportunidade para que a Ecotri-
city começasse a brigar por consumidores
e desse a largada para uma estrutura que
não para de crescer. "Hoje somos donos de
um em cada 11 geradores eólicos da Ingla-
terra e não queremos parar", afirma. Vin-
ce explica que os geradores quintuplica-

ram em tamanho e capacidade. E o preço
da energia? "É competitivo, mas o melhor
argumento para crescer é que há cada vez
mais gente preocupada com o planeta."

Com o discurso de ser uma alterna-
tiva ao petróleo e às fontes nucleares, e
ao investir na operação cada centavo de
seu lucro, a Ecotricity está conquistando
mais e mais consumidores. Tinha cer-
ca de 30 mil clientes, no final de 2007.
Deverá chegar ao final deste ano com 10
mil novos consumidores. Vince já obte-
ve licença para erguer mais uma deze-
na de geradores eólicos e eles estão em
construção. Em uma década, ele quer
chegar a 89 geradores. Quando atingir
a meta, suprirá com eletricidade quase
90 mil residências. "As pessoas acham
bom aderir à nossa companhia por-
que sabem que seu dinheiro irá para a
construção de mais turbinas e não para
fazer seus donos mais ricos", diz Vince.

É tradição na Ecotricity que todo o
dinheiro pago pelos consumidores seja
usado na construção de novas fontes de
energia eólica. Foi uma média de 401
libras esterlinas por cliente, em 2008.0
resultado é que, em apenas cinco anos, a
Ecotricity mais do que dobrou sua par-
cela de energia vinda de fontes limpas,
como o vento. Atualmente a companhia
gera e distribui 52 M W (quase a capa-
cidade de uma usina como a de Camar-
gos, na divisa dos estados de São Paulo
e Minas Gerais). Se levar a cabo seus
planos de expansão, a Ecotricity gerará,
no médio prazo, 129 M W, o equivalente
a uma usina hidrelétrica média, como
a de Ibitinga, no interior paulista, e pla-
neja quintuplicar a capacidade em cinco
anos. Ela seria capaz de distribuir eletri-
cidade para uma cidade de 2,2 milhões
de habitantes. Além do apelo ecológico,
o outro segredo da Ecotricity para des-
lanchar é o marketing. Para cada novo
consumidor conquistado, uma árvore
é plantada em uma área junto à turbina
pioneira e o bosque não para de crescer.

Apesar do discurso contestador, bem
ao seu estilo, é fato que a fortuna de Dale
Vince cresceu exponencialmente. Ele

Text Box
Anúncio



apareceu recentemente na
listado jornal inglês Sun-
day Times como proprie-
tário de um patrimônio
de 85 milhões de libras
esterlinas. "Kate, minha
mulher, brincou dizendo
que eu valia mais do que o
[cantor] Robbie Williams",
brincou Vince em seu
blog, o www.carbonista.com. Mas ele
desdenhou da estimativa do jornal, na
sua opinião um chute. "A Ecotricity não
está e não estará à venda, portanto não
dá para calcular qual o seu tamanho em
dinheiro. Sem falar que não acho que
riqueza seja um parâmetro para me-
dir nada", diz Vince. Ele afirma que na
Ecotricity há empregados que ganham
mais do que as 60 mil libras que ele
retira por ano, o equivalente a R$ 200
mil, ou pouco mais de R$ 16 mil men-
sais. Pela mesma lógica, ele recusou
mais de uma vez propostas para abrir o

A Ecotricity emprega 170 funcionários
e abastece cerca de 40 mil casas e
indústrias da Inglaterra com suas
turbinas movidas a vento. O valor
mensal pago pelos consumidores é
investido na expansão da rede eólica

capital da Ecotricity. "Ter independên-
cia é crucial no meu ramo de negócio."

A rotina de Dale Vince é simples.
Acorda cedo, ajuda a cuidar dos filhos
- um deles, bebê - e segue de moto
para o trabalho, em Stroud. Duas vezes
por semana joga futebol society com
funcionários da Ecotricity e faz bale e
pilates. Em dias normais, raramente
chega em casa após as 18 horas. Mas,
após o jantar, trabalha no computador
mais um pouco. Há quatro anos a fa-
mília Vince mudou-se para uma anti-
ga mansão feita de pedras amarelas,

construída há 150 anos.
Investiu 600 mil libras
na compra, fora melho-
rias. Ele conta que gastou
8,5 mil libras para cortar
pela metade as despesas
com água e eletricidade.
Painéis solares e sistema
de aquecimento de água a
gás foram incluídos. Par-

te das necessidades de energia do lar
dos Vince vem do vento e do sol. A água
da chuva é armazenada em um tanque
no porão e usada nos vasos sanitários e
para regar os jardins, o que fez a conta
cair pela metade. As paredes de pedra
foram revestidas com poliestireno,
para segurar a umidade e reter o calor.
Para não gastar dinheiro com impos-
tos, o imóvel pertence à Ecotricity. "Se a
casa se valorizar, a companhia ganha",
diz Vince. Tudo muito engenhoso.
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