
A garagem agora é da biologia 
 

 
 
No Vale do Silício, a fórmula de sucesso "2 caras +1 garagem = 1 start up" continua 
verdadeira. Mas o jogo da inovação ganhou um novo participante: os hackers estão trocando a 
clássica indústria do software pela biotecnologia. "Haveria de chegar o dia em que a 
biotecnologia se tornaria tão barata e fácil que a garotada iria "hackear" a vida, e não somente 
códigos de programa", escreveu o pesquisador Kevin Kelly em seu blog. A nova ciência até 
ganhou nome no Vale: Do-It-Yourself Bio (Biologia do Faça por Si Mesmo). 
 
Robert Carlson, um ex-hacker biológico (desmontou o seu laboratório para reformar barcos na 
garagem de casa), visitou diversos colegas biotecnologistas no Vale do Silício. É um negócio 
incipiente, que funciona literalmente em garagens. Ficou impressionado com o que viu. Num 
projeto de montagem de moléculas anticancerígenas, a parafernália incluía biorrobôs, criados 
por engenharia reversa, incubadoras de células, leitoras digitais e sequenciadoras de DNA, 
entre outras engenhocas. Para quem não é do ramo, o importante a saber é que da biologia, 
muito provavelmente, sairá a nova onda de inovação do Vale do Silício. "Esse tipo de esforço 
gera empregos, novo crescimento econômico e novas tecnologias, das quais precisamos 
desesperadamente. Inovação de garagem é o coração do Vale do Silício", observa Carlson em 
seu livro Biology Is Technology: The Promise, Peril, and New Business of Engineeting Life 
("Biologia é tecnologia: a promessa, o perigo e o novo negócio da engenharia da vida"). 
 
As possibilidades são potencialmente infinitas. Os "garageiros", contudo, são alvo de críticas 
do establishment das seletas universidades do leste dos Estados Unidos (a famosa Ivy League) 
aos grandes laboratórios e o governo federal. Burocratas de mentalidade binária associam o 
movimento de garagem com... bioterrorismo. Instituições são instintivamente monopolistas e 
têm aversão ao risco. 
 
Repressão a ideias e iniciativas, porém, não tem vez no Vale do Silício. A biotecnologia, 
curiosamente, está vivendo uma espécie de Lei de Moore (a lei que diz ser inversamente 
proporcional a potência crescente dos chips de computador e seu custo decrescente) em 
versão verde. "O custo de ler e escrever novos genes e genomas está caindo pela metade a 
cada 18 ou 24 meses", diz Carlson. A produtividade aumenta na mesma proporção. "Hoje cm 
dia, escrever um gene leva poucas semanas, e só custa alguns milhares de dólares." 
 
Em cinco ou dez anos, prevê ele, o custo atual de escrever um único gene cobrirá a construção 
de um genoma completo de vírus ou micróbio, abrindo a possibilidade para a criação de novos 
organismos: um novo plástico, combustível ou uma vacina. Fazendo uma analogia com o Vale 
do Silício clássico (o do software), o Vale do Verde estaria em estágio semelhante ao dos 
engenheiros de computador, nerds e meio hippies, em 1972 ou 73. Uma patota vista com um 



misto de simpatia, desconfiança e incompreensão pela opinião pública. Até que, em 1976, 
surgiu a Apple. 
 
O assunto preocupa as autoridades em Washington. Mas a pecha de "bioterrorista" não deveria 
ser pespegada nos inovadores da biologia no Vale do Silício. É o que argumenta Carlson. 
Juntamente com luminares do movimento, ele participou, em abril passado, do fórum de 
biossegurança e bioterrorismo patrocinado pela administração Obama. A cautela do governo 
americano é compreensível. O hacker verde oferece muito mais risco potencial do que o 
hacker digital. Este pode provocar um apagão da rede elétrica, ou roubar senhas de cartão de 
crédito. O biohacker do mal poderia tirar vidas, espalhar doenças e contaminar fontes de água, 
entre outras consequências nefastas. 
 
Para Carlson, porém, a desconfiança generalizada pode acabar por emperrar a inovação "do 
bem", e nem por isso serbem-sucedida na repressão dos mal-intencionados. A velha questão 
semântica digital - afinal, o que é um hacker? ganha atualidade com a nova onda verde. É da 
turma dos biohackers que surgirão os próximos Larry Page e Sergey Brin. Ao menos, é essa a 
aposta de Rob Carlson. 
 
Fonte: Época Negócios, São Paulo, ano 4, n. 39, p. 96-98, maio 2010. 


