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de Tóquio

Quando Masayoshi Son soube 
do colapso nuclear em Fukushi-
ma ano passado, ele também 
teve um pequeno colapso.

O diretor-presidente da empre-
sa de internet e telecomunicação 
Softbank Corp. — hoje em dia 
mais conhecido como o homem 
que trouxe o iPhone, da Apple 
Inc., para o Japão — lembra ter 
dito ao conselho que estava tão 
preocupado com o acidente que 
não podia mais se concentrar no 
trabalho. Son disse que planejava 
pedir demissão para dedicar-se a 
questões energéticas.

“Tivemos uma enorme briga”, 
disse Son aos participantes de 
uma conferência sobre fontes 
renováveis de energia este ano. 
“Berros, murros na mesa.”

Son, conhecido pela sua volati-
lidade, acabou sendo convencido 
a ficar. Mas ele também se tornou 
um dos mais ousados defensores 
de uma nova era energética no 
Japão, argumentando que energia 
solar e eólica, e um pouco de cria-
tividade, podem substituir a eletri-
cidade gerada por reatores nucle-
ares — e também muitas usinas 
movidas a combustíveis fósseis.

O desafio é enorme. Antes de 
o terremoto e tsunami de 2011 
causarem um descontrole nos 
três reatores da usina Fukushima 
Daiichi, a energia nuclear respon-
dia por cerca de 30% da deman-
da japonesa, e o governo queria 
aumentar a fatia para 50% até 
2030. Fontes de energia alternati-
va como a solar, em comparação, 
representam menos de 1% — uma 
das menores porcentagens entre 
os países desenvolvidos.

Son propõe substituir toda capa-
cidade japonesa de geração nucle-
ar por fontes renováveis, como a 
hidrelétrica, até um impressio-
nante total de 50% a 60% da capa-

cidade em 2030, uma das metas 
mais ambiciosas do mundo.

Para estimular essa expansão, 
Son — que a revista “Forbes” con-
sidera o terceiro homem mais 
rico do Japão, com um patrimô-
nio avaliado em US$6,9 bilhões 
— não quer desperdiçar o mínimo 
de tempo. Seus planos audacio-
sos envolvem dez usinas solares 
gigantescas no país, das quais seis 
já estão em construção ou com 
início programado para logo.

Uma nova subsidiária do Sof-
tbank foi criada para investir e 
gerencia os projetos, em coopera-
ção com governos locais e sócios 
do setor privado. O Softbank já 
fechou acordo com 36 das 47 
províncias japonesas para desen-
volver projetos de energia reno-
vável, incluindo usinas solares em 
fazendas abandonadas em Mina-
misoma, cidade ao norte da usina 
nuclear Fukushima Daiichi. 

Os planos de energia renová-
vel concebidos por Son têm rece-
bido ampla aceitação nos gover-
nos locais, diz Masaru Kaneko, 
professor de economia da Keio 
University. O apoio político local 
é crucial num país superpopulo-
so em que a terra é dividida entre 
diversos donos e o uso é altamen-
te regulamentado. O Softbank 
solicitou benefícios tributários e 
isenção de certos regulamentos 
das prefeituras, que devem for-
necer também terrenos e parte 
do financiamento. A maioria 
dos recursos para os projetos 
será financiada pelo próprio Sof-
tbank e sócios privados.

Son também defende o que 
ele chama de “ideia louca, muito 
louca” de conectar o Japão a 
outros países na Ásia através de 
uma “super-rede” para que ele 
possa importar energia solar ou 
eólica da Mongólia. Em março, o 
Japão assinou um acordo com a 
firma mongol de investimentos 
Newcom Group e a Korea Electric 
Power Co. para explorar em con-

junto um projeto de energia eóli-
ca no deserto de Gobi. 

Conhecido pela influência polí-
tica e sagacidade comercial, Son 
já venceu outras batalhas assimé-
tricas antes. Como distribuidor 
de software nos anos 80 e 90, 
ajudou a Microsoft Corp. e outras 
empresas americanas a entrar no 
mercado japonês de computação, 
dominado na época por fabrican-
tes nacionais de hardware com 
seus próprios sistemas operacio-
nais. No início da década passada, 
ele fez forte lobby pela desregu-
lamentação das telecomunica-
ções, liderando um movimento 
que acabou levando o país – e sua 
empresa – à vanguarda mundial 
da banda larga.

Para avançar sua causa atual, 
ele criou uma fundação voltada 
a pesquisas e lobby em prol do 
desenvolvimento e promoção de 
políticas de energia renovável. 
Entre outras iniciativas, a funda-
ção organiza seminários abertos 
e costuma argumentar suas ideias 

em debates públicos sobre a 
melhor maneira de suprir a futura 
demanda energética japonesa.

Mas os críticos, como os ana-
listas de energia, dizem que os 
planos de Son para aumentar 
a fatia das fontes renováveis na 
matriz energética japonesa para 
até 60% são quase impossíveis. As 
fontes eólicas e solares não são 
constantes, nota Hisashi Hoshi, 
analista do Instituto de Econo-
mia Energética, o maior centro 
de pesquisas sobre energia do 
país. Se o Japão realmente ado-
tar as fontes renováveis na escala 
que Son propõe, precisará com-
pensar flutuações na geração 
com medidas caras como ins-
talações de armazenamento ou 
redesenhando a rede elétrica.

Son sabe que suas ideias são 
polêmicas. Mas ele sente que há 
uma oportunidade na indústria 
energética do Japão, que está 
sendo pressionada a se abrir a mais 
concorrência. O setor é controla-
do atualmente por nove compa-

nhias regionais que praticamente 
monopolizam seus mercados e 
há poucas ligações entre as partes 
da rede que cada controla. Essas 
empresas sempre concentraram 
seus esforços na energia nuclear 
em vez da renovável. 

Os sonhos de Son podem alçar 
voo no mês que vem, quando o 
Japão começará a obrigar as 
empresas de energia a comprar 
eletricidade de fontes solares ou 
eólicas de fornecedores inde-
pendentes, o tipo de regulamen-
tação que tem apoiado o desen-
volvimento de fontes alternati-
vas na Europa.

Mas ainda há outros obstácu-
los ainda maiores para a criação 
de uma rede elétrica pan-asiática. 
A interligação de redes elétricas 
de diferentes países não é novi-
dade, mas é difícil de executar. A 
Noruega e a Holanda começaram 
a obra para conectar suas redes 
em 1994, mas só concluíram a 
ligação de 508 km em 2008.

Um cabo de 200 km pode ser 

instalado entre a ilha japonesa 
mais ao sul, a Kyushu, e a Coreia 
do Sul, com capacidade para 
cerca de 700 megawatts — pareci-
do com a linha entre a Noruega e 
a Holanda, diz Hiroshi Takahashi, 
especialista em redes elétricas 
internacionais do Instituto de 
Pesquisa Fujitsu. Um cabo como 
esse permitiria ao Japão impor-
tar eletricidade da Coreia do Sul 
— onde os preços são por volta de 
um terço dos japoneses — bem 
como de locais mais distantes no 
oeste, como China e Mongólia.

Son calcula que a energia eóli-
ca da Mongólia pode custar entre 
quatro e cinco ienes (US$ 0,04 a 
US$ 0,05) por kilowatt-hora, se 
os terrenos dos parques eólicos 
for alugado a custo praticamen-
te zero. Transferir a eletricidade 
para o Japão custaria dois ienes 
por kilowatt-hora, tornando o 
preço total menor que os cerca 
de nove ienes por kilowatt-hora 
que o país paga atualmente pela 
energia nuclear, diz ele.

Mas a Lei do Setor Elétrico do 
Japão não permite que empresas 
estrangeiras forneçam eletrici-
dade no país. E aprovar leis que 
mudem isso no altamente divi-
dido Parlamento japonês da atu-
alidade não será fácil. Políticos e 
burocratas também temem o que 
aconteceria se os países fornece-
dores se recusassem a abastecer o 
Japão em épocas de pouca oferta. 

Son continua com sua batalha. 
“Vamos conectar o Japão a outros 
países asiáticos, e fazer com que 
concorram”, disse ele a parla-
mentares em abril. “Importamos 
petróleo e gás. Qual é o problema 
de importar eletricidade?”

Depois da reunião, Son admi-
tiu que suas metas são difíceis. 
“Se todo mundo ficar só assis-
tindo, nada progride”, disse ele. 
“Enxergamos como nosso papel 
é assumir riscos em meio à incer-
teza e criar precedentes para que 
outros acompanhem.”

Masayoshi Son, o terceiro homem mais rico do Japão, quer ajudar o país a ser menos dependente da energia nuclear
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O magnata apaixonado por energia renovável

Scott Denne
The Wall Street Journal

A Citrix Inc. ficou conhecida 
há duas décadas com um sof-
tware que permite a empresas 
acessar aplicativos para o Win-
dows, da Microsoft, em qualquer 
computador. Desde então ela se 
adaptou a mudanças no cenário 
tecnológico, mas essa evolução 
é pífia se comparada à transição 
gigantesca prevista pela lideran-
ça da Citrix.

O crescimento da computa-
ção em nuvem, a proliferação de 
aparelhos portáteis e a divisão 
cada vez menor entre a com-
putação pessoal e empresarial 
estão motivando a Citrix a olhar 
ainda mais para o futuro. 

Para fazer isso, a empresa sedia-
da em Fort Lauderdale, na Flóri-
da, começou a se envolver cedo 
em novos negócios por meio de 
uma incubadora própria que 
financia empresas iniciantes, for-
nece escritórios a elas e também 
acesso aos recursos da Citrix.

“Podemos avançar mais num 
momento em que o mercado 
está mudando como nunca 
antes”, disse Michael Harries, 
diretor de tecnologia da Citrix 
Startup Accelerator, em Santa 
Clara, na Califórnia. “Tecnolo-
gias [como os aparelhos móveis 
e a computação em nuvem] 
estão se combinando para aten-
der à demanda de TI.” 

Cada vez mais centros de dados 
são administrados por terceiros 
e fornecidos por um navegador 
da internet, em vez de por kits 
de hardware caros. Ao mesmo 
tempo, as pessoas estão cada 
vez mais levando seus próprios 
notebooks, tablets e smartpho-
nes para o trabalho, com expec-
tativas de acessar qualquer coisa 
com esses aparelhos.

Essas tendências devem afetar 
o negócio principal da Citrix, 
que é o de conectar pessoas, apli-
cativos e dados, mas seus execu-
tivos dizem que é difícil saber 
como serão essas mutações. 
Então ela está investindo até US$ 
250.000 em pequenas empresas 

que estão criando tecnologias 
que a Citrix acha que podem ser 
cruciais para seus negócios em 
três a cinco anos.

Desde que foi criada, ano pas-
sado, a Citrix Startup Accelerator 
já investiu em 11 empresas em 
segmentos como smartphones, 
computação e colaboração em 
nuvem. Ela planeja investir em 
outras seis ou oito empresas até 
o fim do ano, enfatizando o que 
ela chama de “estilo de traba-
lho móvel” — a maneira como a 
computação em nuvem e tecno-
logias portáteis estão mudando 
como as pessoas trabalham.

“Isso é o que está acontecen-
do cada vez mais no mercado, 
as pessoas estão desenvolvendo 
primeiro coisas para aparelhos 
portáteis, em vez de aplicativos 
para a web”, disse John McIntyre, 
diretor executivo da Citrix Star-
tup Accelerator.

A Citrix já demonstrou sua 
capacidade de diversificar. Em 
seu começo, ela contou com uma 
parceria com a Microsoft Corp., 
mas enfrentava problemas toda 
vez que a Microsoft questionava 
o futuro da parceria.

Desde 2003, ela diminuiu a 
dependência da Microsoft por 
meio de aquisições que gera-
ram novos mercados, novas 
tecnologias e algumas de suas 
marcas mais conhecidas, como 
a GoToMeeting, um serviço de 

webconferência. Desde então, 
seu valor de mercado, hoje de 
US$ 15 bilhões, cresceu a mais 
que o dobro do que o Índice 
Composto Nasdaq e sua receita 
anual aumentou mais de quatro 
vezes, para US$ 2,2 bilhões no 
ano passado. 

Mas à medida que mais pesso-
as transferem o trabalho do PC 
para aparelhos móveis, a Citrix 
acredita que enfrentará uma 
longa transição.

A incubadora é uma exten-
são das atividades da firma, que 
inclui uma carteira administra-
da por sua divisão de desenvolvi-
mento de negócios que monitora 
possíveis alvos de aquisição. O 
programa de incubação rece-
beu o desafio de aprender sobre 
novos mercados e tecnologias. 

Uma empresa na incubadora, 
a Graymatics Inc., está desenvol-
vendo uma tecnologia para iden-
tificar objetos específicos num 
vídeo transmitido pela internet, 
para ajudar a selecionar a publi-
cidade mais apropriada. Embora 
a publicidade on-line não seja 
um negócio em que a Citrix deve 
entrar tão cedo, entender como 
os objetos podem ser identifica-
dos num vídeo da web pode aju-
dar a empresa a encontrar novas 
maneiras de acelerar e priorizar 
aspectos diversos de um aplicati-
vo da web — a principal função do 
Netscaler, um produto da Citrix.

Para manter-se atual, firma 
de software cria incubadora

ALISON YIN PARA O THE WALL STREET JOURNAL

O diretor de tecnologia da Citrix, Michael Harries, vê o futuro no setor móvel 
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