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No Vale do Silício
É surpreendente o papel que essa região da Califórnia continua
a desempenhar na indústria mundial de alta tecnologia

Esempre emocionante visitar
a Califórnia, principalmente

quando há capitalistas de risco ex-
tremamente entusiasmados com
inovações, como o Segway, o novo
iPad da Apple ou, conforme se viu
em fevereiro, com o que se conven-
cionou chamar de "Bloom Box",
um sistema de célula de combustí-
vel de baixo carbono amplamente
saudado como a tecnologia mais
radical já produzida no Vale do Si-
lício desde o computador pessoal.

Bem, talvez. Só o tempo dirá se o
empresário K.R. Sridhar e sua em-
presa, a Bloom Energy, realizarão os
sonhos de quem apostou neles. Os
primeiros sinais são promissores,
já que o projeto conta com clientes
do porte de Coca-Cola, eBay, Fe-
dEx, Google e Walmart. No âmago
do sistema Bloom Box, cuja ver-
são atual pesa 10 toneladas e custa
em torno de US$ 800 mil, está a
semente de algo que pode dar ori-
gem a uma indústria fundamental
para a economia de baixo carbono.

Viajando pelo Vale do Silício em
fevereiro, fiquei mais uma vez sur-
preso com o papel extraordinário
que a região continua a desempenhar
na evolução da indústria mundial
de alta tecnologia. Se há um lugar
em que isso ficou evidente foi no

As empresas de
tecnologia limpa
vêem melhorar
suas condições
operacionais

graças a um pacote
Se US$ 512 bilhões

mais recente Fórum da Tecnologia
Limpa. Muitas empresas desse seg-
mento vêem agora melhorar suas
condições operacionais - e não é
só por causa do estímulo financei-
ro de US$ 512 bilhões do governo.

Estive no Vale do Silício com
19 fundadores de empresas, CEOs
e executivos de alto escalão de 19
companhias de tecnologia limpa do
Reino Unido, para orientá-los du-
rante a primeira missão "Limpas
e Modernas" de que participavam.
Foi surpreendente ver como a agen-
da da sustentabilidade aparecia por
toda parte, quer se tratasse de gigan-
tes como a HP, a prefeitura de São
Francisco ou empresas que ainda

davam seus primeiros passos, como
a Better Place e a Serious Materials.

Mais uma vez, as grandes placas
tectônicas da economia estão se mo-
vimentando impulsionadas por fa-
tores críticos, como mudança climá-
tica, segurança energética, escassez
de água e um grau cada vez maior de
conscientização ambiental por parte
do consumidor. Nick Parker, presi-
dente executivo do grupo Cleantech,
disse na sessão de abertura do fórum
que a "destruição criativa está se
acelerando". Em 1996, as empresas
listadas pela Standard & Poor's dura-
vam, em média, 40 anos. Em 2000,
esse número já era de 20 anos. O ín-
dice anual de rotatividade está hoje
em 10%. Quem, indagou ele, estará
entre as grandes blue chips de ener-
gia limpa - clean chips - amanhã?

As grandes empresas recorrem
atualmente ao fórum em busca de
companhias com projetos interessan-
tes. Um grande desafio consistirá em
assegurar que as relações resultantes
dessas parcerias sejam tão homogé-
neas e produtivas quanto possível.
O objetivo é incentivar um tsunami
de inovadores, empreendedores e
investidores, para que invistam nes-
se novo espaço de oportunidades
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Text Box
Fonte: Época Negócios, São Paulo, ano 4, n. 38, p. 78, abr. 2010.




