
COMO QUALQUER OUTRO MORTAL, SAUL GRIFFITH COSTUMA 
ter ideias enquanto caminha. Mas, ao contrário das outras pessoas, 
Griffith faz isso com uma frequência extraordinária. Suas ideias 
abrangem uma enorme variedade de áreas, da matemática avança
da a triciclos para crianças. E o mais importante: ele tem a capaci
dade e a disposição para levar todas essas ideias adiante. Enquan
to a maioria das pessoas divaga, Griffith faz. 

"Minha vida é um laboratório vivo", diz. O barbudo australiano 
de 35 anos é um espécime raro no mercado: uma mistura de inven
tor e empresário, com um talento especial para identificar as coisas 
de que o mundo precisa, criá-las e vendê-las. Por falta de um termo 



melhor, ele é um "invempresário". "Saul é um in
ventor nato", diz Neil Gershenfeld, diretor do Cen
tro de Bits e Átomos do Massachusetts Institute 
of Technology e um dos orientadores de doutora
do de Griffith na universidade. "Ele inventa do mes
mo modo que a maioria das pessoas respira. Para 
ele, é a coisa mais natural do mundo." 

No dia em que a Fundação MacArthur 
entregou a Griffith uma de suas famosas 
"bolsas gênio", em 2007, o cientista foi 
apresentado como um "prodígio da in
venção a serviço da comunidade mun
dial". 0 texto citava seu trabalho no MIT 
— ainda como aluno de graduação, ele 

demonstrou que as máquinas podiam se "montar" 
sozinhas. Além disso, criou um sistema de molda
gem baseado em membranas que seria usado pa
ra a produção em massa de lentes corretivas ba
ratas (que deu origem à empresa hoje conhecida 
como OptiOpia). Criou ainda desenhos engraça
dos e instrutivos, conhecidos como Howtoons, que 
seriam usados na educação científica de crianças. 
Por fim, inventou uma série de dispositivos inte
ligentes no Squid Labs, o extinto laboratório de 
pesquisas na Área da Baía de São Francisco que 
um dia foi sua base. 

Quando o visitei em São Francisco, no final de 
2009, Griffith estava no meio de uma mudança. Ele 
havia acabado de deixar para trás sua última em

preitada, uma ambiciosa empre
sa de energia alternativa conhe
cida como Makani Power, e esta
va abrindo sua nova companhia, 
a Other Lab. Não é fácil tentar de
finir o que a Other Lab faz. Você 
poderia chamá-la de incubadora, 
mas Griffith detesta o termo. Vo
cê também poderia chamá-la de 
"covil do cientista louco", e não 
estaria muito longe da verdade. 
Mas talvez o melhor seja dizer que 
a Other Lab é uma oficina onde in
venções são lançadas e testadas, 
na esperança de que se tornem 
produtos que serão vendidos ou 
se transformarão em empresas. 

Hoje em dia, nada preocupa 
mais Griffith do que o aquecimen
to global. Tanto que alguns de 
seus projetos mais importantes 
estão ligados ao tema. É o caso da 
WattzOn, também conhecida co
mo a melhor e mais amigável cal
culadora de carbono do mundo. 
Tudo indica que a WattzOn pode 
se tornar uma empresa próspe
ra. Mas, por enquanto, trata-se 
apenas de uma ferramenta on
line gratuita, que traz análises de
talhadas de como suas atitudes 

impactam a natureza. No caso de 
Griffith, as tais análises mudaram 
radicalmente sua vida: ele deixou 
de dirigir, parou de comprar vi
nho importado, cancelou a assi
natura do New York Times e tro
cou sua secadora de roupas por 
um varal. "Estou trabalhando pa
ra eliminar totalmente o carbono 
da minha vida", diz. 

Como um inventor se encaixa no 
mundo dos negócios? Por um la
do, você poderia pensar nele como 
o empreendedor perfeito: tudo o 
que ele cria é uma empresa em po
tencial. Mas há quem tenha dúvi
das — com tantas ideias na cabe
ça, será que o "invempresário" vai 
encontrar o foco necessário para 
criar uma empresa de sucesso? 
Para Mark Rice, professor de livre 
empresa no Babson College e de 
empreendedorismo tecnológico 
na Faculdade de Engenharia Olin, 
o dilema não existe. "Os bons in
ventores fazem as duas coisas: ex
ploram diferentes áreas, mas sa
bem o que é importante", diz. 
"Muitas vezes, a inovação surge 
quando você conecta universos di
ferentes. Se você está focado ape-



nas em uma área, isso pode não acontecer." Para 
Rice, seria um desperdício, caso Griffith se limitas
se a um único projeto. "A verdadeira inovação en
volve muito mais erros do que acertos." 

Griffith já percebeu que, para ser um 
inventor/empresário, é preciso aceitar 
que, na maior parte do tempo, você es
tará à frente do mercado. Então, a solu
ção é criar, exibir sua invenção para o 
mundo e daí vendê-la o mais rápido pos

sível para uma empresa disposta a produzir e co
mercializar a ideia na escala adequada. O sistema 
tem funcionado. Dono de uma vasta propriedade 
intelectual, ele sofre uma pressão mínima para ge
rar receita em curto prazo. Dinheiro nunca foi pro
blema: ele sempre conseguiu atrair bolsas, inves
timentos ou contratos de consultoria. 

Bancadas de trabalho apinhadas de objetos, bici
cletas e suas peças espalhadas pelo chão e dois arqui
vos enormes, contendo o que parece ser todo o tipo 
de parafuso, porca, válvula e prego já fabricados no 
planeta Terra: assim é a sede da Other Lab, instalada 
em um prédio industrial sem nenhum atrativo no bair
ro de Dogpatch, em São Francisco. É nesse caos que 
trabalham os três sócios da empresa: o engenheiro-
mecânico Griffith, chamado pelos colegas de cien-
tista-chefe; Jim McBride, um colega de pós-douto-
rado no MIT e o físico da casa; e Jonathan Bachrach, 
que carrega o título de engenheiro de software — na 

prática, é um artista que estudou 
psicologia cognitiva, ciência da 
computação e artes visuais. 

Uma das primeiras coisas que 
Griffith faz quando chega ao traba
lho é retirar seus Crocs. Durante o 
resto do dia, ele trabalha descalço, 
em uma oficina cheia de pregos, lâ
minas e lascas de madeira. "Exis
tem dois jeitos de garantir a sua se
gurança", diz. "Existe o modelo 'ar
madura': botas com bico de aço e 
capacete. Ou então anda nu e pres
ta atenção no seu entorno. Esse é 
o estilo ninja. Eu sou ninja." 

Griffith e Bachrach têm uma vi
deoconferência marcada com um 
dos maiores fabricantes de brin
quedos do mundo, sediado na Ale
manha. Mas há um problema: o 
modelo que prometeram mostrar 
não está pronto. Logo, os dois se 
reúnem e começam a trabalhar em 
um modelo de papelão que mais 
parece uma peça de um quebra-ca
beça gigante. Enquanto isso, Bach
rach explica para mim que o que 
torna o Other Lab eficaz é sua fa
cilidade para produzir protótipos. 
O sócio de Griffith diz que se ins-



pirou em um amigo que fabrica brinquedos. "Ele vai 
produzindo protótipos e os guarda em um armário. 
Quando o mercado parece pronto para um tipo es
pecífico de brinquedo, ele pega um e o vende. É o que 
queremos fazer também. Queremos trabalhar em 
uma casa cheia de ideias bacanas." 

Logo descubro que muitas das coisas que encon
tro no Other Lab estão relacionadas a um projeto da 
Darpa sobre matéria programável. Darpa é a sigla em 
inglês da Agência de Projetos de Pesquisa Avançada 
da Defesa, o famoso laboratório federal de pesquisa 
em que ideias malucas são perseguidas até que se 
tornam não tão malucas. Griffith me conta que está 
trabalhando com uma "matemática e peças tridimen
sionais". Pergunto o que isso quer dizer, e ele me 
apresenta um software criado por Bachrach. Usan
do o software, eles podem desenhar praticamente 
qualquer objeto e então imprimi-lo em peças, de mo
do que ele possa ser montado em 3D. 

A primeira aplicação prática desse conceito é o 
quebra-cabeça em 3D. Aqui e ali há elefantes e dinos
sauros de plástico que parecem infláveis, mas na 
verdade são quebra-cabeças feitos de peças plásti
cas que se encaixam. "Qual seria a aplicação desse 
software nas empresas?", pergunto. "Não tenho cer
teza", diz Griffith. "Facilitar a montagem de carro-
cerias de carros, talvez? Às vezes você gosta de uma 
ideia pelo que ela é, e daí entrega para alguém des
cobrir o que fazer com ela." Para nós, seres mais l i 
neares, seria quase impossível tirar um dia produti
vo dessa bagunça. Mas Griffith não tem nada de con
vencional. "Eu te prometi alguma coisa além de 
caos? Se fiz isso, sinto muito", diz. 

"Nos últimos dois anos e meio, trabalhei 
com projetos ligados à energia em grande 
escala", diz Griffith, enquanto mastiga uma 
fatia de pizza. "A ideia é produzir elétrons 
em quantidade maciça, de maneira inteli
gente." Era esse o objetivo da Makani Po
wer, sua última empresa. Para tanto, ele in

ventou uma maneira inédita de captar a energia do 
vento — pipas robóticas, que voariam entre mil e cin
co mil pés, transformando o vento em energia por 
meio de uma turbina. Uma frota de pipas Makani po
deria abastecer uma cidade, segundo Griffith. A com
panhia recebeu US$ 15 milhões em investimentos do 
Google. Um protótipo testado no Havaí gerou ener
gia suficiente para abastecer cinco residências ame
ricanas. Mas veio a recessão e os investimentos seca
ram. "Tivemos de reduzir os custos para sobreviver." 
A reviravolta desanimaria muita gente, mas Griffith 
enxergou ali uma oportunidade. Para reduzir de vez 
o orçamento, fez um último corte: ele mesmo. "Sou 
um funcionário caro", diz, entre risos. Como funda
dor, ele continua envolvido na tomada de decisões, 
mas não participa mais do dia a dia. "É questão de 
tempo, até que alguém faça da energia eólica em gran
de altitude um sucesso comercial", diz Griffith. 

Já com milhões de novas ideias na cabeça, o em
presário reuniu alguns amigos com quem gostaria 
de trabalhar. Pensei: "Temos algumas ideias interes
santes. Podemos sobreviver. Vamos criar o Other 
Lab". Entre as primeiras ideias, estava o software de 
modelagem em 3D. Como capital inicial, ele usou a 
bolsa de US$ 500 mil da MacArthur. O primeiro pro
jeto veio justamente da Darpa. "Eles me disseram: 
'Nós gostaríamos que vocês construíssem o Exter
minador do Futuro 2'. [Nota da redação: o Extermi
nador, para quem não conhece o filme homônimo, era 
uma espécie de gosma prateada que podia assumir 
qualquer forma]. E aí me deram um exemplo: 'Não 
seria ótimo se os soldados tivessem uma chave de 
fenda que se transformasse em macaco?'" Diante da 
proposta futurística, eu caio na risada. Ele não. "Exis
te uma profunda relação entre informação e estru
tura", diz Griffith." Isso não é fácil de entender, mas 
o essencial é que Griffith e Bachrach ainda não cria
ram o Exterminador do Futuro, mas fizeram alguns 
gorilas em 3D. E, daqui a alguns meses, poderão mu
dar o modo como os carros são montados. "Estamos 
trabalhando com a ideia de que podemos construir 
um mecanismo sintético análogo ao DNA", diz Grif
fith. "Eu fiz uma corrente que pode se dobrar em 
qualquer forma3D, um fio de poliedros. Escolhendo 
uma curva à direita ou à esquerda em qualquer do
bradiça, ele pode gerar qualquer forma. Desenvolve
mos uma matemática muito elegante para fazê-lo." 

Por mais que Griffith seja excêntrico, ele faz ques
tão de deixar claro que a ciência com que lida é séria. 
Claro, ele está se divertindo com pipas e quebra-
cabeças, mas o que quer mesmo é encontrar uma 
forma sustentável de gerar energia para o mundo. 
"Todo dia me pergunto se estou trabalhando nas coi
sas certas", diz Griffith. Entre erros e acertos, ele ain
da espera criar algo que cause impacto sobre o aque
cimento global. "Tenho o mesmo problema de todos 
os empreendedores, que é achar o ponto de encon
tro entre as coisas que eu quero fazer e as coisas que 
são comercializáveis. Quero ter prazer no que faço. 
Todo mundo quer. Mas não é fácil." 
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