


Abordagens convencionais estão deixando a desejar no
campo da energia renovável. Não basta buscar novas
tecnologias -- é preciso criar todo um novo sistema.

Mark W. Johnson e Josh Suskewicz

O QUE SERÁ PRECISO para passarmos
de uma economia movida a petróleo para um
mundo "clean-tech", movido a energia renová-
vel? O Vale do Silício está pululando de novos
projetos na área. Propostas ousadas de legisla-
ção circulam em Washington. Nos Estados Uni-
dos, o governo Obama já prometeu mais de US$
100 bilhões para tecnologias sustentáveis; a Chi-
na pretende gastar US$ 200 bilhões; nações in-
dustrializadas do G20, cerca de US$ 400 bilhões.
No mundo todo, investidores já injetaram mais
de US$ 20 bilhões em empresas de tecnologia
limpa de 2005 para cá.

Por ora, o grosso do investimento foi em em-
presas que, com modelos de negócios convencio-
nais, tentam inserir tecnologias limpas em siste-
mas existentes. Infelizmente, a história mostra
que isso raramente funciona. Como seria de es-
perar, novos projetos penam para competir dire-
tamente com os reis de mercados estabelecidos.
Forças de mercado disruptivas poderiam, no de-
correr dos anos, permitir que tecnologias limpas
desbancassem combustíveis fósseis — assim co-
mo o microcomputador desbancou o mainfra-
me (veja o quadro "Abordagem evolucionária
à adoção da tecnologia limpa"). Mas, se puder-
mos promover deliberadamente uma mudança
geral em nossa infraestrutura energética, não
será preciso esperar tanto tempo.

É uma meta ambiciosa, é verdade. Para atin-
gi-la, é preciso pensar grande. O segredo, a nos-
so ver, é entender que, numa mudança de vulto
em infraestrutura, tecnologias não substituem
tecnologias. Sistemas substituem sistemas.

O lampejo de Edison
Ao inventar a lâmpada incandescente um sécu-
lo atrás, Thomas Edison já entendia a natureza

sistêmica da transformação tecnológica. Edison
percebeu que a tecnologia que criara — por mais
inovadora que fosse — não conseguiria, sozinha,
desbancar a indústria da iluminação a querose-
ne. Em vez de tentar descobrir como solucionar
o problema técnico de inventar uma lâmpada,
Edison se perguntou como levar o consumidor a
trocar o querosene pela eletricidade. Sabia que,
apesar de suas muitas vantagens, a luz elétrica só
substituiria o querosene se contasse com uma re-
de própria, economicamente competitiva.

Daí que, enquanto gente no mundo todo se
concentrava em inventar uma lâmpada elétrica,
Edison resolveu conceber um sistema operacio-
nal completo. Sua plataforma técnica incluía
geradores, registros, linhas de transmissão e
subestações. Edison determinou como esses
elementos interagiriam tecnicamente e como
criariam, juntos, um negócio lucrativo. Todo
mundo achava, por exemplo, que filamentos
de baixa resistência eram a melhor opção para
a lâmpada elétrica, pois minimizavam a quan-
tidade de energia dissipada na forma de calor.
Mas Edison constatou que, para que a luz elé-
trica pudesse competir economicamente com
a iluminação a querosene, seria preciso limitar
o volume de cobre, um insumo caro, usado na
transmissão. Logo, precisaria de uma voltagem
alta o bastante para manter a corrente dentro
de um fio estreito — o que significava um fila-
mento de alta resistência na lâmpada em si. A
busca de Edison por um filamento "foi condicio-
nada por análises de custo", escreveu Thomas
Hughes, especialista em história da ciência, na
publicação Technology and Culture. "Em seus ca-
dernos, páginas de cálculos econômicos se mis-
turam a folhas repletas de dados experimentais,
e entre elas é possível encontrar explicações



refletidas e formulações de hipóteses com base na
ciência — a trama é ininterrupta. Sua originalidade
e impacto residem (...) nessa síntese."

Edison testou a idéia num projeto-piloto em
seu laboratório em Menlo Park e a lançou comer-
cialmente em pequena escala no sul da ilha de
Manhattan. Esse mercado era um bom ponto de
partida, pois os edifícios ali eram próximos uns dos
outros e repletos de clientes potenciais: firmas de
Wall Street interessadas em estar na crista da on-
da tecnológica, com um pessoal que trabalhava até
altas horas da noite. Não por coincidência, o in-
ventor foi demonstrar seu sistema para os próprios
indivíduos que podiam financiar sua expansão.
Edison também usou o prestígio de que gozava para
conseguir apoio das autoridades — para obter, por
exemplo, os alvarás necessários, apesar da oposição
do sindicato dos acendedores de lampião.

Outros indivíduos tinham inventado uma lâmpa-
da decente, mas sem um sistema comercial coeren-
te sua invenção de nada servia. Devíamos estar bus-
cando os Thomas Edisons da tecnologia limpa.

Modelo para a transformação
Muitas das dificuldades da adoção da tecnologia lim-
pa têm sua raiz no erro fundamental de focar em
partes, e não no todo. Assim como o de Edison, o

arcabouço que propomos para a
concepção de novos sistemas é
formado por quatro componen-
tes interdependentes, que se re-
forçam mutuamente: tecnologia
viabilizadora, modelo de negó-
cios inovador, estratégia refletida
de adoção pelo mercado e políti-
ca pública favorável. O discurso da
tecnologia limpa deu muito pou-
ca atenção à importância do mo-
delo de negócios e da adoção pelo
mercado e menos ainda à junção
desses quatro elementos num to-
do coerente. Vejamos, um por vez,
cada componente.

TECIMOLOGiA VIABILIZADO-
RA, Mudanças sistêmicas nor-
malmente são deflagradas pela
chegada de novas tecnologias. A
invenção da máquina a vapor ca-
talisou a era das ferrovias; a cria-
ção do microprocessador abriu
a era da informação. Mas o ver-
dadeiro impacto dessas tecnolo-
gias só foi sentido quando surgiu,

a seu redor, um sistema. A invenção do motor de
combustão interna permitiu o surgimento do au-
tomóvel, mas foi o processo de produção de Henry
Ford e a construção de estradas e postos de gasolina,
entre outras coisas, que inauguraram a era do auto-
móvel, selando a morte da charrete. Edison sabia
que um avanço desses, para se tornar viável, devia
ser parte de sistemas complexos e interdependen-
tes, com componentes que atuassem juntos de mo-
do especializado. Edison não tentou usar sua lâmpa-
da no sistema do querosene, nem sequer adaptá-la
ao método então vigente de geração de eletricidade,
no qual cada local tinha sua própria fonte de ener-
gia. Sabia que teria de inventar um sistema alterna-
tivo, fundado em tecnologias novas e velhas, e inte-
grá-lo correta e completamente.

MODELO DE NEGÓCIOS INOVADOR. Como já
afirmamos nessas páginas e em outras publicações,
o sucesso na comercialização de algo depende da
combinação de um produto ou serviço que solucio-
ne um problema legítimo do cliente a um modelo
de negócios com o qual a empresa possa entregar
esse produto ou serviço com lucro. O modelo de
negócios engloba a proposta de valor ao cliente, a
fórmula do lucro e recursos e processos cruciais que
a empresa deve combinar para entregá-lo. O modo
singular pelo qual esses elementos são integrados
para gerar valor para o cliente e para a empresa
é a essência da vantagem competitiva (veja uma
descrição mais completa do modelo de negócios
em "Reinvente seu modelo de negócios", de Mark
W. Johnson, Clayton M. Christensen e Henning Ka-
germann, HBR Dezembro 2008).

Novos paradigmas tecnológicos exigem um mode-
lo de negócios feito especialmente para eles. Pegue-
mos a Google: uma série de empresas tentou criar
novos negócios na internet, mas muitas simplesmen-
te reproduziram modelos de negócios tradicionais
da mídia, como os fundados na veiculação de publi-
cidade — e muitas, é claro, nem modelo de negócios
tinham. Já a Google uniu uma tecnologia avançada
de busca com um modelo de negócios inédito — pu-
blicidade vinculada a buscas — e virou uma das em-
presas que mais crescem e dão lucro do mundo.

Um modelo de negócios inovador pode ter efeito
devastador em quem já atua no mercado. O modelo
de negócios do petróleo e da indústria automobilís-
tica, por exemplo — fundado que é no combustível,
em peças e em manutenção para o complexo motor
de combustão interna —, podia ser minado por um
modelo novo, baseado em motores elétricos mais
simples, otimizados. A fórmula de lucro de conces-
sionárias de energia elétrica, baseada no volume



— quanto maior a energia consumida, maior seu lu-
cro —, pode ruir se a concorrência achar maneiras de
explorar a capacidade de redes inteligentes de tornar
a distribuição de energia muito mais eficiente.

ESTRATÉGIA REFLETIDA DE ADOÇÃO PELO
MERCADO. É num mercado relativamente simples
e isolado que hipóteses cruciais sobre a integração
de tecnologias e o modelo de negócios serão tes-
tadas. É ali, também, que ajustes ao sistema serão
feitos e conceitos serão demonstrados a públicos
cruciais, ainda descrentes. Sistemas de tecnologia
limpa, assim como os sistemas que pretendem subs-
tituir, serão complicados; de cara, não se saberá qual
a melhor maneira de integrar suas partes. Edison
defendia a corrente direta em sua rede. Fez um
tremendo esforço (em vão) para convencer o pú-
blico de que a corrente alternada (mais fácil de ser
transmitida por distâncias maiores, com o uso de
transformadores) não era segura. Até ele, o inventor
do sistema, não sabia ao certo como todas as peças
deveriam se encaixar.

Em situações de alta ambigüidade, a saída mais
prática e eficaz é pegar uma abordagem emergente
— ou seja, projetar da melhor maneira possível o que
irá dar certo e, então, buscar maneiras criativas, rápi-
das e baratas de testar as premissas na base dessas
projeções. É um bom conselho para novos projetos
de modo geral — e serve também para transforma-
ções sistêmicas, ainda que normalmente seja preci-
so um grande investimento só para tirar a idéia do
papel. A meta, aqui, é investir o mínimo que der no
menor experimento possível para preservar a escala
mínima necessária para demonstrar o conceito.

Nesse sentido, qualquer novidade na tecnolo-
gia limpa precisa ser incubada longe de mercados
disputados e exigentes — em mercados confinados,
nos quais a proposta de valor da tecnologia e do
modelo de negócios, mesmo em seus estágios ini-
ciais, seja tal que o público se disponha a fazer vista
grossa para eventuais deficiências.

POLÍTICA PÚBLICA FAVORÁVEL. O Estado sem-
pre teve papel central no fomento de tecnologias de
última geração. Mas o governo não deve apoiar uma
tecnologia se não estiver claro que esta será capaz
de dar lucro (ainda que esteja pronta para ir ao mer-
cado). Caso contrário, serão freqüentes situações
como a bolha do etanol de milho observada nos
últimos anos nos EUA. O apoio do governo é mais
eficaz quando é voltado não só a novas tecnologias,
mas também a novos modelos de negócios.

Além de custear novos modelos, o poder público
precisa alterar normas que inibam seu desenvolvi-
mento — como as que proíbem o uso de veículos

elétricos em certas localidades. E, já que é impossí-
vel prever qual novidade tecnológica sairá vitoriosa,
o Estado deve usar experimentos regulatórios limi-
tados para gerar momentum político.

Foi essa a abordagem usada pela prefeitura de
Estocolmo para tentar aliviar o congestionamento
nas ruas. Na tentativa de reduzir engarrafamentos
e poluição, outras cidades com trânsito complicado
já tinham passado a cobrar pedágio de veículos cir-
culando por zonas movimentadas em horários de
pico. Era uma medida altamente controversa. Não
surpreende, portanto, que antes de Estocolmo ado-
tar o pedágio urbano cerca de 80% dos habitantes
da cidade tenham rejeitado a idéia em pesquisas.

Em 2006 a prefeitura fez um teste em pequena
escala numa região da cidade. Durante sete meses,
as autoridades monitoraram a situação do trânsito
e níveis de poluição e testaram vários esquemas de
cobrança. Os moradores da região ficaram surpresos
com o efeito do programa em seu dia a dia: as ruas
ficaram mais livres, era mais fácil chegar na hora ao
destino e o ar estava nitidamente mais limpo. Dados
vieram corroborar essas observações. Por toda parte,
surgiam relatos positivos sobre o programa. A opi-
nião pública mudou e o pedágio urbano para a cidade
inteira foi aprovado em referendo por 52% a 45%.
Desde sua adoção, o programa derrubou os engarra-
famentos em até 50% e a poluição do ar em 14%.

Ainda que seja natural pensar que uma transição
sistêmica começa com uma tecnologia que dá ori-
gem a um novo modelo de negócios, ou que o poder
público precisa se envolver por último, os quatro
componentes do arcabouço não precisam ser con-
cebidos numa ordem específica, seja qual for. Mas,
independentemente do modo como o processo se
desenrola, o primeiro passo deve ser vislumbrar um
sistema que integre todos os quatro elementos. De-
pois disso a viabilidade do sistema deve ser testada,
burilada e demonstrada no mundo real.

A transformação sistêmica é complicada. Das
grandes apostas, é a maior. Envolve muitas interde-
pendências e uma bela dose de sorte. Não surpreen-
de, portanto, que não haja muitos exemplos por aí
e que os que existam sejam alvo fácil de críticas. Se
olharmos apenas para os riscos e as falhas de tenta-
tivas isoladas, no entanto, não enxergaremos as li-
ções a tirar de iniciativas pioneiras para criar uma
alternativa à economia do carbono. Por isso, fomos
conferir duas delas em primeira mão: a Better Pla-
ce, o festejado projeto do empresário Shai Agassi
para criar uma rede viável de veículos elétricos, e a
Masdar, a organização criada pelo governo de Abu
Dhabi para, entre outras coisas, erguer uma cidade
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totalmente movida a tecnologias limpas. Até onde
sabemos, ninguém no mundo está se saindo melhor
no uso da abordagem sistêmica.

O caso da Better Place
Muitos leitores certamente já ouviram falar da
Better Place. Mas, ao examiná-la sob uma ótica sis-
têmica, como fizemos numa série de entrevistas
com executivos e uma visita a instalações-piloto
perto de Tel Aviv, surgem novos insights. Agassi era
um alto executivo da SAP quando, em 2005, lançou
a si mesmo uma pergunta ousada: como fazer um
país inteiro (como sua terra natal, Israel) deixar de
depender do petróleo? A resposta o levou a aban-
donar um elevado posto no mundo do software pa-
ra virar empresário da tecnologia limpa. Ao longo
da carreira, Agassi criara sistemas de software. Ime-
diatamente enxergou que o dilema do petróleo era
um problema sistêmico e que o carro elétrico era a
chave para sua substituição. Só que veículos elétri-
cos existiam desde o século 19 e nunca tinham con-
seguido competir com a conveniência e o custo rela-
tivamente menor do carro movido a gasolina. Todo
mundo queria percorrer centenas de quilômetros
de distância antes de precisar reabastecer o carro —
e reabastecer com rapidez.

TECNOLOGIA. O maior empecilho no transporte
elétrico é a bateria. Hoje, uma bateria com autono-
mia equivalente à de um tanque cheio de combus-
tível é grande, pesada, cara e lenta demais para ser
recarregada. Mas, em vez de tentar descobrir como
fazer a bateria funcionar no sistema atual, Agassi
indagou que novo sistema garantiria que fosse con-
veniente, eficaz e acessível como a gasolina.

Se a bateria fosse desvinculada do veículo, per-
cebeu, muitos dos entraves tecnológicos seriam
superados. O Chevy Volt, que terá autonomia de
65 quilômetros entre cargas, usa apenas 50% da ca-
pacidade da bateria para honrar os dez anos de vida
útil previstos na garantia. Se resolvesse vender car-
ros, mas continuasse sendo dona das baterias, uma
empresa poderia aproveitar mais energia de cada
carga. A bateria da Better Place tem autonomia
de 160 quilômetros entre uma carga e outra, pois a
empresa não precisa garanti-la por dez anos.

Só que o mero aprimoramento da bateria não so-
luciona o problema da conveniência — para tanto,
é preciso um sistema tecnológico totalmente no-
vo. A solução da Better Place? Uma rede ampla e
simples de usar de postos de recarga, para a pessoa
poder deixar o carro perto de casa e do trabalho; es-
tações automatizadas para a troca da bateria gasta
por outra, com plena carga; e um software exclusivo,

o AutOS, para monitorar a situação da bateria e
conduzir o usuário a postos de recarga ou estações
de troca bem antes que a bateria acabe.

A rede da Better Place foi feita para facilitar ao
máximo o uso do carro elétrico. Foi projetada, ainda,
para superar um obstáculo mais sutil (mas igual-
mente importante) à adoção da novidade: a capaci-
dade do sistema elétrico. Críticos dessa alternativa
sempre disseram que se toda pessoa plugasse o car-
ro ao fim do dia para recarregar a bateria, o sistema
ficaria sobrecarregado. A Better Place se adiantou
ao problema: o AutOS vai monitorar e determinar
quando cada carro é reabastecido, em vez de recar-
regá-lo automaticamente assim que ligado à toma-
da. Com isso, a empresa pode programar a recarga
para quando a energia custar menos e estabilizar
o sistema durante momentos de pico na demanda.
Esse recurso — conhecido como gestão da demanda
— é de tremendo apelo para companhias elétricas,
pois as ajuda a equilibrar a capacidade.

MODELO DE NEGÓCIOS. Quando a solução foi
ganhando corpo, Agassi buscou o conselho do pre-
sidente americano Bill Clinton, que observou que a
alternativa elétrica teria de brigar não só pelo mer-
cado de carros novos, mas pela massa muito maior
de gente que compra usados. Clinton quis saber se
Agassi podia derrubar o custo do veículo o bastante
para bater todas as alternativas a gasolina. Podia,
digamos, dar o carro de graça?

Se separasse a posse da bateria de US$ 10 mil da
posse do carro seria possível derrubar bastante o
custo — mas não zerá-lo. Se a empresa não cobrasse
pelo carro, onde poderia ganhar? Um novo modelo
de negócios começou a tomar forma: Agassi vende-
ria eletricidade — na forma de quilometragem — e
não veículos.

É, basicamente, o que fazem operadoras de tele-
fonia celular: montam a rede e subsidiam o hard-
ware — o aparelho —, enquanto o usuário paga
por minutos utilizados. A Better Place atrelaria o
preço do quilômetro ao preço da gasolina, usando a
margem entre o preço desse combustível e o custo
bem menor da eletricidade para dar descontos que
deixariam o carro elétrico consideravelmente mais
barato do que veículos equivalentes movidos a ga-
solina. Aliás, daria para vender quilometragem do
mesmo modo que as operadoras de celular vendem
minutos — com uma variedade de planos, de esque-
mas pós-pagos a contratos com valor fixo.

MERCADO. Agassi precisava achar um mercado
inicial no qual pudesse vender um número suficien-
te de carros depressa o bastante para que a rede
desse frutos. Esse mercado teria de ser circunscrito
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para que fosse relativamente simples garantir a am-
pla recarga e troca das baterias.

Lá no começo Agassi apresentara a idéia a Shi-
mon Peres, então vice-premiê de Israel. Ganhou um
aliado. País pequeno, com interesse estratégico em
minimizar o poder político do petróleo e uma eco-
nomia inovadora, focada em tecnologia, Israel era
um lugar perfeito para a Better Place, Pouca gente
no país percorre mais de 25 quilômetros por vez
e os carros raramente cruzam a fronteira. "É uma
perfeita ilha do transporte", Agassi costuma brincar.
"Se seu carro saiu do país, é porque foi roubado."
Além disso, 60% dos veículos novos ali são vendidos
a empresas, para uso por funcionários. Mais de 50
empresas em Israel já concordaram em converter
parte de sua frota à rede da Better Place.

POLÍTICA PÚBLICA. No governo, Shimon Peres
já concebera uma política relativamente simples pa-
ra fomentar a adoção do carro elétrico em Israel. O
imposto aplicado a veículos novos importados era
de 50%; a alíquota para carros movidos a gasolina su-
biria para 72%, enquanto a de veículos elétricos seria
de apenas 10%. A idéia é que a tributação sobre car-
ros movidos a gasolina suba com o tempo, aceleran-
do a transição para uma frota 100% elétrica. Além
de lançar esses incentivos, Peres apresentou Agassi
a importantes empresários em Israel e na Europa.
Um deles se tornou um parceiro crucial no projeto:
Carlos Ghosn, o presidente da Renault-Nissan.

Essa é a diretriz pública no plano nacional. O
que a Better Place descobriu é que no plano local
o esforço exigido é muito maior. A empresa teve de
procurar o governo de cada município para obter
alvarás para instalação de postos de recarga. A espe-
rança é que um decreto federal, ou a credibilidade
conquistada por resultados satisfatórios na esfera
local, otimize esse processo.

Neste exato instante, a Better Place está cobrindo
Israel com postos de recarga. No Japão, testou com
êxito um sistema automatizado capaz de trocar a
bateria gasta por uma nova em menos de dois minu-
tos. Está usando veículos convencionais para testar
o software de navegação por GPS. Testes do sistema
todo devem começar em 2010, seguidos de um lan-
çamento meticulosamente planejado em 2011.

O destino da Better Place está longe de garanti-
do. Agassi é acusado por alguns de ser ambicioso
demais. E, com efeito, há muito que poderia ser cri-
ticado: há quem diga, por exemplo, que as estações
de troca exigem que a bateria e seu posicionamento
no veículo sejam altamente padronizados, o que li-
mitaria a variedade de modelos para os fabricantes.
Também é possível discordar da escala do mercado-

MASDAR, cidade
totalmente planejada
no deserto de Abu
Dhabi, começou a ser
erguida em fevereiro
de 2008. A meta é emitir
zero carbono e abrigar
1.500 empresas de
tecnologia limpa e
40 mil habitantes.

teste. No que não vemos
problema, contudo, é na
abordagem coordenada. É
algo essencial para o tra-
balho no nível sistêmico
e para que os quatro ele-
mentos da transformação
sejam abordados desde o
início. A Better Place é um
exemplo contundente de como uma empresa po-
de, isoladamente, tratar de promover mudanças de
vasto alcance.

Pensando em grande escala
Digamos que o leitor tivesse muito mais fundos,
controle político e recursos naturais a seu dispor do
que Agassi. De que modo abordaria a transforma-
ção clean-tech? Para descobrir, fomos a Abu Dhabi.
Parte dos Emirados Árabes Unidos, Abu Dhabi tem
9% das reservas de petróleo do mundo. Em 2006
seu governo lançou a Iniciativa Masdar. A idéia é
criar um setor de tecnologia limpa para diversificar
a economia local, compensar sua contribuição para
o aquecimento global e, graças à tarimba energéti-
ca e ao sol abundante do emirado, tornar seu cres-
cimento mais sustentável. A meta era ousada, e o
plano traçado foi igualmente ambicioso: criar uma
cidade com emissão zero de carbono — a primeira
do mundo — para incubar tecnologias limpas. O
projeto foi deslanchado em fevereiro de 2008.

TECNOLOGIA. Toda a energia usada em Masdar
será renovável, boa parte dela gerada in loco. Não
vai haver carros. As pessoas se deslocarão por um
sistema automatizado, 100% elétrico, de transporte
público individualizado. Uma ampla rede de tubos
a vácuo vai levar o lixo para uma central. Ali, será
separado para reciclagem, compostagem ou incine-
ração para gerar energia.

A cidade inteira será erguida sobre pilares de con-
creto de sete metros de altura, o que deixará um
espaço de fácil acesso para a infraestrutura básica:
esgotos, sistemas elétricos e tudo o mais. Ruas e edi-
ficações foram projetadas para canalizar para o alto



o ar quente do deserto, criando brisas que refres-
quem a cidade e concentrando o calor em túneis de
vento para utilização em sistemas de dessalinização,
também in loco. Esse projeto sinergético vai reduzir
a energia necessária para a refrigeração do ar e a
produção de água potável. A cidade de Masdar será
um laboratório vivo para a integração de um leque
impressionante de tecnologias limpas.

MODELO DE NEGÓCIOS.
A Iniciativa Masdar tem cinco
braços. Um deles desenvolve
a cidade. O braço de investi-
mentos injeta recursos em
empresas e projetos promis-
sores de tecnologia limpa no
mundo todo — como a ame-
ricana Solyndra, que inova
em painéis solares de filme
fino, e a britânica Array, que
está erguendo uma imensa fa-
zenda eólica no Reino Unido.
Uma divisão industrial fabrica
equipamentos clean-tech; sua
primeira fábrica de painéis so-
lares foi inaugurada há pouco na Alemanha. Um bra-
ço de estratégias de carbono desenvolve sistemas e
soluções para lidar com a emissão de gases do efeito
estufa e está tentando reduzir a poluição gerada na
extração de petróleo na Nigéria. A última divisão é a
primeira universidade focada em tecnologias limpas
do mundo: o Instituto de Ciência e Tecnologia de
Masdar (filiado ao MIT) recebeu os primeiros 92 alu-
nos (de 22 países) no primeiro semestre deste ano
e vai trocar as atuais instalações, temporárias, pela
sede na cidade de Masdar em 2010.

Essas divisões vão partilhar insights e oferecer
suporte mútuo; juntas, prometem consideráveis si-
nergias. As empresas nas quais Masdar investe, por
exemplo, terão vantagem na disputa por contratos
com a cidade, espaço comercial em Masdar e acesso
a recursos da universidade. "Vamos otimizar o pro-
cesso de desenvolvimento de tecnologias", disse Ta-
riq Ali, vice-presidente de pesquisa e relações indus-
triais do Instituto Masdar. "Nossas divisões cobrem
todo estágio do desenvolvimento da tecnologia, da
pesquisa básica à implementação em grande escala."

Mais importante, a nosso ver, é o resultado da
soma das partes de Masdar: um modelo de negócios,
não tanto para uma empresa como para um país. É
um exercício na criação intencional de um cluster
clean-tech. Segundo Michael Porter, da Harvard Bu-
siness School, um cluster é uma concentração geo-
gráfica de empresas e instituições interconectadas

Masdar será um laboratório de tecnologias
limpas. Acima, um veículo elétrico de
transporte público sem condutor.

de uma determinada área — polo que dá vantagem
competitiva a uma região ao explorar seus recursos
singulares. Um cluster se alimenta do próprio suces-
so, iniciando um ciclo virtuoso. Ao pegar embalo,
a universidade e os demais braços de Masdar vão
atrair mais empresas de tecnologia limpa, elevando
a ocupação dos imóveis do braço de desenvolvimen-
to e garantindo fácil acesso a altas tecnologias e a

parceiros potenciais para as
divisões de investimento e
manufatura. A General Elec-
tric já decidiu ser uma das
"âncoras" da cidade. Os pri-
meiros inquilinos comerciais
devem chegar em 2013. Em
uma década, a cidade espera
abrigar a sede do projeto, a
International Renewable
Energy Agency, 1.500 empre-
sas de tecnologia limpa e 40
mil moradores permanentes.

MERCADO. Masdar está,
com toda sensatez, sendo
cautelosa na implementação.

Instalou urna usina de energia solar de dez mega-
watts e está erguendo a cidade em módulos, uma
zona por vez; a primeira estará pronta até o fim de
2009. À medida que cada uma é construída, acertos e
erros serão devidamente catalogados para consulta
no desenvolvimento da zona seguinte. "Já aprende-
mos muita coisa", diz Khaled
Awad, o encarregado do de-
senvolvimento da cidade. "A
segunda zona vai custar mui-
to menos do que a primeira
e ser erguida muito mais de-
pressa." À medida que novas
tecnologias são aplicadas e
integradas, é possível identi-
ficar e resolver problemas na
implementação. Esse proces-
so está ocorrendo de modo
irregular ao redor do mundo;
em Masdar, está sendo con-
centrado e acelerado.

A cidade de Masdar é, com efeito, seu próprio (e
protegido) mercado final. Se puderem amadurecer
com um mínimo de barreiras à implementação e à
adoção, tecnologias e modelos de negócios de ener-
gia limpa podem virar uma opção viável tanto para
novas edificações no mundo em desenvolvimen-
to quanto para a modernização de instalações no
mundo desenvolvido.

Ruas e edifícios serão
projetados para levar
o ar quente do deserto
para o alto, ajudando a
alimentar sistemas de
dessalinização e a criar
brisas refrescantes.
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POLÍTICA PÚBLICA. Por ser uma entidade esta-
tal, Masdar tem tudo para desfrutar vantagens ine-
xistentes em países com vontade política menor, e
numa escala inviável na iniciativa privada. Embora
sua gestão seja independente, foi fundada com US$
15 bilhões em recursos públicos. Abu Dhabi conce-
deu a Masdar o terreno no qual a cidade está sendo
erguida, transformou a cidade em "zona franca" (ali,
empresas estrangeiras estarão isentas de exigências
onerosas de controle nacional) e adotou políticas
para incentivar o empreendedorismo e a inovação.
Abu Dhabi vê Masdar como seu centro de estudos
em políticas de energia limpa e trabalha com a
cidade para criar normas favoráveis.

Abordagem
evolucionãria à adoção
da tecnologia limpa

COMPETIR de frente com a energia gerada por

combustíveis fósseis é muito difícil. Um século de

investimentos e inovação produziu uma vasta re-

de de produção e distribuição de energia — energia
que abastece nossos lares, carros e fábricas de mo-

do mais eficiente, conveniente e econômico do que
qualquer alternativa existente. Até hoje não surgiu

nenhuma outra tecnologia nitidamente superior; sub-

sídios púbiicos para tornar competitivas alternativas

insatisfatórias são usados de forma irregular. Seja co-

mo for, nenhuma alternativa será viável a longo prazo

se seu sucesso depender de uma igualdade de condi-

ções artificial, mantida por subsídios permanentes.

A toda hora tecnologias insatisfatórias fincam raí-

zes no mercado; o microcomputador não tinha con-
dições de desbancar nem o minicomputador nem

mainframes quando foi lançado. Mas, com o produto

sendo aprimorado e testado num mercado menos
exigente — o doméstico —, o micro acabou se tor-
nando uma alternativa melhor no grande mercado

empresarial.

Certas tecnologias limpas estão tomando rumo
similar, partindo como aplicações básicas, em pe-

quena escala — caso de veículos elétricos para cur-

tas distâncias em países desenvolvidos e da geração
independente (off-the-grid) de energia solar no mun-

do em desenvolvimento. Aprimoradas, tais aplica-

ções podem se tornar mais competitivas em mer-

cados maiores. Aplaudimos esses esforços. É uma

saída mais inteligente do que simplesmente torrar

grandes somas de dinheiro na tecnologia da vez.

Pode ser tentador acusar esse modelo de inviá-
vel em economias mais liberais, de regime mais de-
mocrático. Os US$ 100 bilhões que o governo Oba-
ma e o Congresso americano pensam em investir
no fomento de tecnologias limpas nos EUA são, no
entanto, mais de seis vezes o que Abu Dhabi está
investindo em Masdar. O governo americano cria
zonas de livre comércio em regiões carentes; pode,
ainda, usar parte daqueles US$ 100 bilhões para
financiar ou incentivar a formação de clusters de
tecnologia limpa no país. Já que é imperativo tra-
balhar no nível sistêmico, a abordagem de Masdar
— mergulhar fundo num projeto confinado, mas
abrangente — é mais promissora do que apostas
superficiais espalhadas por um amplo espectro.

A ambição clean-tech de Masdar já está tendo
impacto além dos limites de seu canteiro de obras.
Na tentativa de cumprir a meta de zerar a emissão
de carbono, o braço de desenvolvimento pediu a
fornecedores que reduzam sua própria pegada de
carbono. O pedido reverberou por toda a cadeia de
suprimento, levando levas de empresas no Oriente
Médio e em outras regiões a cortar suas emissões e
tornar suas operações mais sustentáveis.

Masdar terá sucesso? Como no caso da Better Place,
é cedo demais para dizer. A nosso ver, o valor dessas
iniciativas reside tanto em seu poder de demons-
trar o que pode ou não funcionar na busca de uma
economia mais sustentável quanto em seu destino
como empresa isolada. Ao adotar uma abordagem
sistêmica, identificando e debatendo premissas im-
portantes e descobrindo novas maneiras de formar
um todo com a combinação de elementos cruciais,
ambas as empresas estão acelerando o desenvolvi-
mento de tecnologias limpas e viáveis. E, apesar do
escopo de suas iniciativas, estão reduzindo riscos e
custos ao mesmo tempo que aumentam a eficiên-
cia. Seus novos sistemas já estão assumindo contor-
nos concretos. Serão competitivos o bastante para
suplantar partes consideráveis da economia funda-
da no petróleo? É fácil duvidar. Mas, a nosso ver, o
sábio seria enxergá-las como modelos que o resto
do mundo deveria estudar.

MarkW. Johnson (mjohnson@innosight.com) é pre-

sidente da Innosight, consultoria em inovação estra-

tégica e firma de investimentos com escritórios nos

EUA, em Cingapura e na índia. Josh Suskewicz

(jsuskewicz@innosight.com) é consultor sênior da

Innosight.
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