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SUSAN CISCHKE É UMA SENHORA DE CABELOS
avermelhados de 55 anos. Especialista em

meio ambiente, ela mora em Detroit, a cidade
do automóvel, e dirige um Ford Mercury Milan, híbri-
do movido a gasolina e eletricidade com uma carac-
terística inusitada: quando o motorista o conduz de
forma correta, com cinto de segurança e dentro da velo-
cidade estipulada, desenhos de folhas aparecem num
painel digital. "É um carro muito divertido", diz Susan.

Formada em engenharia e com mestrado pela Univer-
sidade de Michigan, Susan trabalhou os últimos 35 anos na in-
dústria automobilística. Em 2008, tornou-se vice-presidente
de Sustentabilidade e Meio Ambiente da Ford, a única mon-
tadora a manter um cargo tão alto na hierarquia voltado espe-
cificamente para essa área. Sob o comando de Susan, a Ford
estabeleceu estratégias ambientais agressivas de curto, médio
e longo prazos, num documento batizado de Blueprint. Entre
as metas está reduzir em 30% a emissão de gás carbônico dos
carros até 2020. Também estão sob sua tutela os 20 projetos
que a montadora atualmente desenvolve para modelos alter-
nativos de veículos, como os carros movidos a eletricidade,

Susan passa boa parte de seu tempo viajando pelo
mundo para tentar entender as mudanças no comportamento
do consumidor de carros e discutir modelos de transporte para
as grandes cidades. "É urgente pensar sobre novas maneiras
de fazer as pessoas transitarem nas grandes metrópoles. Seja
com que transporte for, queremos estar envolvidos", afirma.

Apaixonada por automóveis desde que ganhou seu
primeiro carro usado, aos 17 anos, Susan entende que as dis-
cussões que circundam o tema não podem deixar de passar
pelo crivo emocional. "Não é fácil fazer as pessoas largarem
os carros para andar de bicicleta. Funciona em algumas ci-
dades da Europa, mas acho difícil exportar esse modelo para
todos os países", afirma. Em rara pausa na sede da Ford, em
Detroit, Susan falou, por meio de uma videoconferência,
com Época NEGÓCIOS. Leia, a seguir, os principais trechos.

Carros ecológicos_ A grande questão que a in-
dústria automotiva hoje se coloca é como conseguir fazer
carros que não agridam tanto o meio ambiente e, ao mesmo
tempo, sejam acessíveis ao consumidor. A Ford poderia di-
zer: "Eis o veículo que vai resolver todos os problemas am-
bientais. E ele custa US$ l milhão". Nesse momento, qual-
quer carro que lançássemos seria comercialmente inviável
porque seus custos de produção e de pesquisa seriam altís-
simos e só alguns consumidores teriam acesso. Além disso,
é óbvio que a decisão, de tornar os carros mais verdes tem de
ter um retorno financeiro. Não podemos ser "ou" mais verdes
"ou" mais rentáveis. Temos de ser os dois. Os biocombustí-
veis serão, sem dúvida, um aspecto importante no futuro, as-
sim como os veículos híbridos e os movidos a baterias. Ainda
estamos numa fase de entender como isso vai se desenvolver,
mas uma coisa é clara: não haverá apenas uma solução para
todas as regiões do mundo ou para todos os consumidores.



tando 20 veículos elétricos nos Estados Unidos, desenvol-
vidos com nossos parceiros. Acreditamos que a eletricidade
poderá ser um dos pontos-chaves da mudança nos carros em
um futuro próximo. Em alguns meses, vamos apresentar um
veículo movido a bateria elétrica que tem autonomia de 100
quilômetros. Parece pouco, mas é ideal, por exemplo, para pe-
quenos empreendedores que precisam fazer entregas dentro
das cidades. Em 2011, o nosso plano é lançar um modelo Fo-
cus totalmente movido a bateria elétrica nos Estados Unidos.
Mesmo com esses avanços, acreditamos que por um bom
tempo ainda teremos motores a gasolina e a diesel. A tran-
sição ocorrerá aos poucos. Por isso, também trabalhamos
arduamente para tentar melhorar a eficiência dos modelos
que já existem. Neste verão americano, lançaremos o motor
Ecoboost, que vai possibilitar uma economia de até 20% no
uso de combustível e reduzir em 15% o gás carbônico lançado
na atmosfera, tudo isso sem comprometer a performance do
carro. Até 2012, 90% dos veículos serão oferecidos com essa
tecnologia. Tornar os atuais modelos ambientalmente cor-
retos é tão importante quanto pensar em novas alternativas.

Quando se trata de produzir carros ecologicamente corretos,
sempre surge a pergunta: precisamos, afinal, de transpor-
te pessoal? É importante que as pessoas continuem tendo
carros? A minha resposta: sim, é importante. O transporte
pessoal sempre foi, ao longo da história, um elemento de
desenvolvimento de uma sociedade. Ele é sinal de prosperi-
dade. Nos Estados Unidos, as pessoas só puderam comprar
casas no subúrbio, que eram maiores, porque tinham o car-
ro para ir trabalhar na cidade. Ou seja, o transporte pesso-
al foi o grande responsável por formatar o tipo de cidades
americanas que temos hoje, mais espalhadas e com menos
concentração demográfica do que nos países da Europa.
Além disso, a opção por carro próprio não é somente uma
questão de ter um transporte para se locomover. Caso con-
trário, poderíamos dirigir umas caixas de lata e ninguém se
importaria. Existe uma ligação emocional com o carro difícil
de se desfazer, porque ele faz quase parte da personalidade
das pessoas. Eu mesma recentemente vendi um carro con-
versível que tinha na Flórida, onde passo férias, e senti como
se tivesse abandonado um filho. Toda vez que via um carro
semelhante, me perguntava se poderia ser o meu. Estive
várias vezes no Brasil e fiquei impressionada com a ligação
emocional das pessoas com seus veículos, tratados como
se fossem objetos de estimação. Por isso, acho que os carros
nunca irão se tornar uma commodity. A opção de ter ou não
um carro deve vir do consumidor. A responsabilidade das
montadoras é oferecer escolhas ecologicamente melhores.

mundo está vivendo um momento único em termos demo-
gráficos. Pela primeira vez na história da humanidade, há
mais pessoas em zonas urbanas do que rurais. Isso é uma
tremenda mudança. Temos mais de 400 cidades cuja po-
pulação ultrapassa 10 milhões de pessoas. Na grande maio-
ria delas, o trânsito é um problema. Para resolvê-lo, não se
pode simplesmente sair construindo estradas. É preciso
repensar em como fazer as pessoas se locomoverem melhor
de um lugar para o outro. Numa ampla pesquisa conduzi-
da em algumas das grandes metrópoles do mundo, como
Bangalore, na índia, e Cidade do Cabo, na África do Sul,
percebemos que um dos problemas comuns a todas elas é
a falta de compreensão sobre a infraestrutura dos meios de
transporte público. Você não sabe a que horas um ônibus vai
passar ou mesmo quais os meios de transporte disponíveis
para chegar a seu destino. Por isso, a informação será um
elemento fundamental para o transporte público no futuro.

um projeto de criar hubs em diferentes pontos das gran-
des cidades. Eles serviriam como um centro de conexão,
por onde passariam diversos meios de transporte e onde
uma pessoa teria informações sobre todos eles. Assim, ela
saberá qual a melhor opção de transporte para levá-la do
ponto A para o ponto B - se é melhor ir de metrô ou pegar
um ônibus que vai passar pelo lugar dali a um minuto ou



mesmo dividir um carro com alguém. O desenvolvimento
de softwares de localização e equipamentos de mobilida-
de, como celulares com GPS, serão fundamentais para isso.
São idéias ainda a serem desenvolvidas, mas creio que seja
uma questão de tempo e investimento em infraestrutura
integrar o transporte público com esses equipamentos. Nós
nos focamos em nosso produto, obviamente, que é o carro,
mas temos interesse em saber como será esse novo sistema
de transporte. Temos de ter os olhos em diferentes mode-
los de negócios para descobrir como nos inserimos neles.

cletas por seus primeiros carros, tampouco levam o meio
ambiente em consideração. Para elas, qualquer carro
básico é melhor do que suas velhas duas rodas. Elas es-
tão de olho no preço. O meio ambiente fica secundário.
Nossa cabeça, portanto, não pode ser focada somente no
aspecto ambiental. Essa característica tem de ser um dos
aspectos do carro. Costumamos trabalhar sobre quatro pi-
lares: qualidade, segurança, meio ambiente e inovação. A
segurança, área pela qual também sou responsável, é um
chamariz muito grande para qualquer tipo de consumidor
do mundo. Estamos desenvolvendo, por exemplo, projetos
de segurança ativa, em que o próprio carro evita os aciden-
tes. Um dos projetos é produzir um sensor que identifique
quando um carro estiver se aproximando rápido demais
de outro ou da margem da estrada e, antes mesmo que o
motorista perceba, acione os freios. No começo, essas tec-
nologias serão implementadas em carros de luxo e, depois,
com o tempo, passarão para os carros mais populares.

mais globalizado do que nunca, e as montadoras estão
sendo obrigadas a dominar muitas tecnologias para po-
der customizar seus carros de acordo com a região do
mundo em que eles vão rodar. Nem sempre, para os con-
sumidores, a consciência ambiental é um ponto decisivo
na compra de um carro. Nos Estados Unidos, por exem-
plo, ainda existe uma preferência por carros grandes,
que consomem mais combustível. Sua explicação está
no preço baixo da gasolina. O verdadeiro custo para ter
um carro não se deve ao combustível, mas a questões se-
cundárias, como o preço de estacionamento, pedágio e
seguros. Por isso, um americano prefere usar um carro
grande para a família toda, sem se preocupar com as-
pectos ambientais, como a quantidade de gás carbônico
lançado na atmosfera. Por outro lado, as pessoas de paí-
ses mais pobres, que estão trocando scooters e motoci-

gumas partes da Ásia, existe muito mais consciência am-
biental do que nas economias desenvolvidas. A estratégia
perseguida pelos biocombustíveis no Brasil, por exemplo,
está ensinando muito para o mundo em termos de política
energética. O país decidiu aonde quer chegar e que direção
deve tomar. Obviamente, nem todos os países podem fazer
o mesmo, porque o Brasil tem a vantagem de possuir clima
e recursos naturais adequados para a produção de biocom-
bustível. Mas o mais importante é que vocês escolheram
uma direção. É uma lição para os Estados Unidos, onde
ainda estamos tentando saber qual será a política de ener-
gia que usaremos. Precisamos de uma solução integrada
entre governo, indústria e consumidor. É responsabilida-
de do governo promover leis que estabeleçam regras claras
para a indústria em relação ao meio ambiente. A indústria,
por sua vez, tem de produzir veículos mais eficientes em
termos de combustível. Cada empresa pode cumprir isso
à sua maneira e a concorrência trará benefícios para todos
- inclusive para o meio ambiente. O consumidor, por fim,
deve tomar a decisão correta na hora de escolher os veícu-
los que compra. Para tornar os carros mais verdes, não se
pode esperar que a solução venha de apenas um lado.
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