
UE TAL COMPRAR UM
;arro barato e no qual se gas-
tam míseros R$ 2,10 para rodar

200 quilômetros? É isso que promete o
engenheiro francês Guy Nègre, dono
da Motor Development International
(MDI), com seu AirPod One. Lançado
há duas semanas na Europa, ele tem
como principal atrativo o motor movi-
do a ar comprimido. Para aqueles que
consideram o projeto coisa de Pro-
fessor Pardal, Nègre argumenta que o
seu bólido já é uma realidade de mer-
cado. O primeiro lote de cerca de 100
unidades foi vendido à Air France/
KLM, que vai usar o AirPod One para
o transporte de passageiros e peque-
nas cargas nos aeroportos Charles de
Gaulle, em Paris (França), e Schipol,
em Amsterdã (Holanda). Apesar disso,
resta a seguinte dúvida: esse tipo de
veículo será capaz de encantar os con-
sumidores europeus e americanos? O
empresário acredita que sim. ''Sem
fazer qualquer propaganda a MDI já
dispõe de um cadastro composto de
300 mil potenciais compradores", disse
Nègre à DINHEIRO,
Segundo ele, o aumento
da consciência ecológica
e a escalada do preço
do petróleo, cuja cotação deve bater
em US$ 85 o barril até o final do ano,
de acordo com analistas, são fatores
que deverão alavancar1 as vendas da
MDI. Mas a arma mais efetiva que o
empresário pretende usar para
angariar clientes é o preço, que pode
chegar a US$ 8,3 mil, dependendo do
modelo. O futurista AirPod, dotado

de três rodas e com um joy stick
no lugar do volante, por exemplo,
será vendido por US$ 5,5 mil. E o
inimigo a ser batido, na avaliação
de Nègre, é o carro elétrico. "Ao
contrário dos fabricantes de veí-

culos elétricos,
jamais recebi apoio
ou subsídios do
governo", dispara.

O projeto que começou a ser dese-
nhado em 1994 pelo fundador da MDI
é igualmente inovador no modelo
fabril e de negócio. A fabricação será
descentralizada e entregue a grupos
locais. A produção das autopeças, da
carroceria e do motor será feita em
diversas unidades em cada país. Cada
fábrica atenderá uma. cidade ou uma

região metropolitana e também será
responsável pela venda ao consumidor
final. Com isso, Nègre acredita ser
possível atuar com preços reduzidos
em qualquer parte do mundo. No
Brasil, quem ficou encarregado de
selecionar os possíveis investidores é
a dupla Ricardo Bellino e Samuel
Goldstein. Na segunda-feira lº, eles
assinaram um memorando com a
MDI que lhes concede o direito de
prospectar interessados em produzir
os carros. "O Brasil,tem potencial
para abrigar até 21 fábricas da MDI",
diz Bellino, conhecido por trazer para
o País a imobiliária do bilionário
Donald Trurnp. A estimativa é de que
cada planta deverá exigir um investi-
mento de US$ 17 milhões. Para anga-



riar adeptos, Bellino está elaborando
uma agenda de encontros com inves-
tidores e políticos. Segundo ele,
um dos potenciais interessados
é Giuliano Verdi, herdeiro da
Rodobens, que, aliás, esteve
com Bellino e Goldstein na
filial da montadora situada
em Nice (França). Se tudo
der certo, os primeiros
exemplares de carros
movidos a ar comprimido
e as versões híbridas -
capazes de rodar também
com gasolina, etanol ou
biodiesel - poderão ser
vistos nas mas no final de
2011 e o preço deverá ser
inferior a R$ 10 mil.

Nègre garante que a lista de poten-
ciais parceiros cresce a cada dia e inclui
empresas como a suíça Catecar e a
indiana Tata Motors que devem come-
çar a produzir os três modelos, AirPod
One, CityFlow Air e MiniFlowAir, a
partir de 2010. A expectativa é de que
as vendas se concentrem nos dois últi-
mos modelos. Isso porque eles possuem,
digamos, um design e um desempenho
mais próximo aos dos veículos conven-
cionais. A parceria com os indianos, em
2007, garantiu uma injeção de US$ 55
milhões na MDI, montante suficiente
para que o veterano engenheiro desse
os contornos finais ao protótipo. Em
troca, ele está desenvolvendo um motor
exclusivo para a Tata Motors usar em
utilitários e caminhões. Essa é conside-
rada a grande tacada da trajetória de
40 anos do engenheiro que criou o
Gordini e já registrou cerca de 100
patentes de motores convencionais.
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