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O que estou a tentar fazer é minimizar as futuras ameaças 
existenciais ou tomar todas as medidas possíveis para garantir 
que o futuro seja bom. Não esperava que estas empresas 
tivessem sucesso. Achei que iam provavelmente falhar.

Elon Musk,
janeiro de 2016
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INTRODUÇÃO 

ELON MUSK QUER MUDAR O MUNDO

Se a investigação para este livro me ensinou alguma coisa, 
é que a ambição desenfreada e sem remorsos de Musk 

perturba (ou enfurece) as pessoas, pelo menos tanto quanto as 
inspira. No entanto, seria difícil argumentar objetivamente 
que a profundidade e a amplitude do seu trabalho não estão 
a mudar o mundo de forma importante.

Musk soube desde cedo que queria deixar a sua casa na 
África do Sul e ir para os Estados Unidos – nas suas palavras: 
«O maior país que alguma vez existiu à face da Terra» – de 
modo a estar na melhor posição para fazer a diferença. Na 
faculdade, decidiu que as áreas com maior probabilidade 
de impacto no futuro da humanidade incluíam a Internet, 
as viagens espaciais e as energias sustentáveis. Desde então, 
trabalhou para as melhorar uma a uma.

Quando o eBay comprou o PayPal (a segunda empresa 
de Internet de Musk), em 2002, ele saiu com uns belos 180 
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milhões de dólares e começou de imediato a despejá-los 
num empreendimento aparentemente louco: a SpaceX, uma 
empresa privada que pretende «revolucionar a tecnologia 
espacial com o objetivo de permitir que as pessoas vivam 
noutros planetas». Musk aprendeu ciência de foguetes de 
modo autodidata, tornou-se o principal designer da empresa 
e dedicou-se a trabalhar na primeira etapa para tornar a vida 
multiplanetária: reduzir o custo das viagens espaciais. Nos 
14 anos decorridos desde então, Musk e a sua equipa da 
SpaceX transformaram o modo como os foguetes são fabrica-
dos, reduziram o custo dos lançamentos em milhões de dóla-
res, ganharam contratos lucrativos de entidades comerciais 
e governamentais e alcançaram vários marcos nas viagens 
espaciais, incluindo a capacidade de lançar e aterrar (e, com 
sorte, reutilizar) um andar de propulsão orbital. Os olhos 
da empresa estão agora virados para Marte.

Entretanto, em 2004, Musk juntou-se à recém-criada 
Tesla Motors e definiu como missão da empresa: «acelerar 
a transição mundial para a energia sustentável», fabricando 
carros totalmente elétricos que sejam práticos, diverti-
dos, rápidos, bonitos e acessíveis a todos. Primeiro surgiu 
o Roadster, que provou que um carro desportivo, de luxo, 
elétrico e com alcances adequados era viável. A seguir veio 
o Modelo S, uma berlina de luxo, e depois o Modelo X, um 
SUV, ambos desenhados com a segurança como prioridade 
(o Modelo S é o veículo com maior pontuação alguma vez 
testado). Quando a Tesla anunciou o aguardado Modelo 3 
de grande consumo, em março de 2016, este recebeu quase 
400 000 reservas em apenas duas semanas.
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Ao longo do percurso, a Tesla revolucionou o fabrico 
de um dos produtos comerciais mais complexos do mundo, 
inovou de forma contínua, melhorou notoriamente a compli-
cada tecnologia de baterias, enfrentou a indústria automóvel 
e os poderes do petróleo e inventou e construiu sistemas 
práticos para o carregamento elétrico e o armazenamento de 
energia através da Tesla Energy – que Musk espera expandir 
com a aquisição da SolarCity, uma empresa de painéis solares 
e respetiva instalação que apoiou e aconselhou desde a sua 
fundação em 2006. Entre a SolarCity, a Tesla Energy e a 
Tesla Motors, Musk acredita ter encontrado uma solução 
completa para todos os elementos da energia sustentável: 
criação, armazenamento e transporte.

Musk é rebelde e visionário, alguém com a rara capa-
cidade de identificar e lidar com problemas de escala e 
complexidade quase incompreensíveis, apesar das elevadas 
barreiras à entrada e do risco de um fracasso quase certo. 
Profundamente envolvido em todos os aspetos das suas 
empresas, ele é sobretudo engenheiro por gosto e empreen-
dedor e empresário por necessidade. Nas palavras de Bill 
Gates: «Não faltam pessoas com uma visão para o futuro.
O que torna Elon excecional é a sua capacidade de transfor-
mar a visão em realidade.»

Apesar de tudo isto, os críticos insistem que as empresas 
de Musk não têm sucesso: não fazem dinheiro, não cumprem 
os prazos, os produtos são inseguros, não testados ou pouco 
fiáveis, as suas ambições têm falhas fundamentais e o CEO é 
um egocêntrico maluco e insensível que só irá parar quando 
esmagar as suas empresas sob o peso da própria arrogância. 
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Deixarei que Musk se defenda destas afirmações por palavras 
suas, mas, por enquanto, vale a pena notar que, embora o 
escrutínio seja merecido, a fixação dos meios de comunica-
ção nos fracassos de Musk é muitas vezes desconcertante, 
especialmente à luz da longa lista de feitos.

A verdade é que, mesmo que todos os seus empreendi-
mentos falhassem hoje, os esforços de Musk já aceleraram o 
progresso da humanidade em direção à energia sustentável 
e à civilização multiplanetária. Ultrapassou tantas vezes as 
expetativas que é fácil esquecermos o mundo onde começou, 
sem qualquer programa para veículos elétricos viável, e os 
veículos de lançamento domésticos estavam desatualizados e 
eram incapazes de transportar seres humanos para o espaço. 
Perante a venda de centenas de milhares de Modelos 3 do 
Tesla, outras empresas automóveis começam a levar os seus 
programas de veículos elétricos mais a sério, com destaque 
para a Chevrolet, com o Chevy Bolt, e a Audi, com o e-tron 
quattro. Nenhuma empresa aeroespacial se aproxima tanto 
de ter uma capacidade de reutilização de foguetes orbitais 
como a SpaceX, nem de alcançar um desenvolvimento de 
foguetes eficiente em termos de custos. Um executivo da 
United Launch Alliance – a parceria de tecnologia espacial 
entre a Boeing e a Lockheed Martin e principal concorrente 
americano da SpaceX – renunciou em 2016 depois de admi-
tir que a ULA não conseguia competir com os custos de 
lançamento da SpaceX.

Em 2015, Musk cofundou a OpenAI, uma organização 
sem fins lucrativos dedicada a garantir que a inteligência 
artificial permanecerá uma tecnologia de código aberto para 
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que todos tenham acesso aos seus benefícios. As patentes 
da Tesla também são em código aberto, o que as torna dis-
poníveis a quem deseje beneficiar delas e realça os motivos 
orientados para a missão e não para o dinheiro de Musk. 
Talvez um dos aspetos mais admiráveis (ou inexplicáveis, 
se estivermos em Wall Street) do caráter de Musk consista 
em ele parecer não se preocupar com os ganhos financeiros. 
Pode ser uma postura fácil para um multibilionário, mas 
Musk esteve perto da falência depois de, em 2008, colocar a 
maior parte dos fundos pessoais na SpaceX e na Tesla durante 
um período difícil para ambas as empresas. Em vez disso, 
conforme veremos, ele parece dedicado a contribuir com 
soluções para a melhoria da humanidade e para assegurar 
que o futuro da mesma seja brilhante e inspirador.


