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Modelos elétricos esperam faturar com as tendências ecológicas.Uma leva de pequenas 
fabricantes de carros tem emergido na Europa e nos Estados Unidos na crença de que o 
mercado para veículos com baixo consumo de combustível vai decolar. Elas correm para 
produzir o próximo carro "verde", apostando que a demanda vai permitir que sobrevivam ao 
lado das gigantes de Detroit, Stuttgart e Tóquio. 
 
A maior parte das novatas foi fundada nos últimos 12 meses e tem apoio financeiro de firmas 
de capital de risco. Elas são chefiadas por ex-engenheiros e designers de montadoras como a 
Volkswagen AG e escuderias como a McLaren. E trabalham numa nova geração de veículos 
elétricos e híbridos em resposta aos altos preços da gasolina e a regras mais rigorosas para 
emissões de poluentes na Europa e nos EUA. 
 
Muitas dessas novatas esperam pegar a onda da Tesla Motors Inc., da Califórnia. Fundada em 
2003, a Tesla apresentou em 2006 um carro esporte a eletricidade. Ele começou a ser 
produzido no mês passado e seu primeiro ano de produção já está vendido. 
 
O problema é que a concorrência com titãs é real. Daimler AG, Toyota Motor Corp., General 
Motors Corp., Renault SA e Mitsubishi Corp., todas estão desenvolvendo veículos elétricos de 
nova geração. 
 
Algumas das novatas pretendem montar e vender carros, em rota de colisão com a Toyota, 
fabricante do bem-sucedido híbrido Prius. Outras esperam terceirizar a manufatura para 
empresas maiores, ou mesmo vender a tecnologia, aproveitando uma crescente tendência 
entre as grandes montadoras de comprar tecnologias importantes de terceiros. 
 
"Nos últimos 20 anos, muitas das montadoras achavam que era vantagem desenvolver e 
controlar as coisas com exclusividade. Isso está mudando", diz Henrik Fisker, um ex-diretor de 
design da Ford Motor Co. e Aston Martin. Fisker comanda agora a californiana Fisker 
Automotive Inc., que foi lançada em 2007 para desenvolver um híbrido esportivo que pode ser 
reabastecido na tomada, o Karma. Ele espera colocar o veículo, que faz 200 km/h, à venda no 
fim do ano que vem, por US$ 80.000 a US$ 100.000. 
 
Gordon Murray, ex-diretor técnico da McLaren, deixou a escuderia com uma equipe de 
engenheiros de alto escalão no ano passado. O projetista britânico de 61 anos, que nasceu na 
África do Sul e trabalhou com Nelson Piquet e Ayrton Senna, formou a Gordon Murray Design 
Ltd. e se mudou para um prédio de tijolo à vista nas redondezas de Londres. Ele planeja usar a 
expertise de sua equipe em materiais compostos plásticos leves, desenvolvida quando 
montava carros de Fórmula 1 e esportivos Mercedez-Benz McLaren SLR, para fazer uma 
pequena cidade do automóvel. Ele tem apoio da firma de capital de risco MDV-Mohr Davidow 
Ventures, do Vale do Silício. 
 
O carro será leve e capaz de incorporar uma série de sistemas de transmissão, diz Murray, 
como motores híbridos, elétricos e movidos a gasolina. Ele está trabalhando em 14 variações 
do veículo e sua equipe desenvolve protótipos prontos para serem produzidos. O executivo 
acha que ter uma empresa jovem lhe dá vantagem na inovação sobre as montadoras 
estabelecidas. "Ser independente dá à equipe de desenho uma oportunidade de romper de 
forma radical com o passado", diz.  
 
Outras pequenas empresas estão chegando. No ano passado, Murat Guenak, ex-diretor de 
projeto da marca Volkswagen, se uniu à recém-criada Mindset AG, da Suíça. A empresa 
conseguiu financiamento da firma de investimentos suíça Spirt Avert AG para um novo carro 
híbrido elétrico. Em dezembro, o conglomerado industrial e de mídia Bolloré, da França, se 
uniu à firma italiana de design Pininfarina para desenvolver um carro elétrico com uma nova 
tecnologia de bateria. 
 



As novatas estão entrando num mercado notoriamente difícil. Mas analistas dizem que o 
encolhimento dos orçamentos de pesquisa e desenvolvimento das montadoras, e a tendência 
delas de procurar cada vez mais ajuda externa para desenvolver tecnologias importantes, 
podem ter aberto o caminho para participantes menores. 
 

 
Modelos elétricos esperam faturar com as tendências ecológicas. 
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