


BYD
FUNDADOR Wang Chuanfu

CARRO e6, um carro
elétrico de cinco lugares
que deve chegar aos
EUA em 2010

PREÇO Cerca de
40 000 dólares

APOSTA Sua tecnologia
de produção de baterias
atraiu o bilionário Warren
Buffett, que investiu
230 milhões de dólares
na BYD no ano passado

Seu primeiro modelo, o Fisker
Karma, custa 87 000 dólares, está
em produção e começará a ser
entregue em maio do ano que
vem. Segundo Fisker, o Karma é
apenas o primeiro de uma série de
modelos que farão sua empresa
produzir 100 000 carros anuais até
2014.0 faturamento, diz ele, che-
gará a 3,5 bilhões de dólares. "Es-
tá provado que o modelo de De-
troit não funciona", disse Fisker a
EXAME. "Esse é o melhor mo-
mento dos últimos 100 anos para
começar uma montadora."

Fisker pode até soar amalucado
dizendo uma coisa dessas, mas
não está sozinho. Ao mesmo tem-
po que passa por sua fase mais
deprimente, a indústria automoti-
va americana vive dias dos mais
excitantes. Dezenas de empreen-
dedores espalhados por estados
como Geórgia, Massachusetts e
Califórnia estão tentando se esta-
belecer à custa do fiasco de De-
troit. No total, são mais de 20. As
marcas ainda são desconhecidas

—Aptera, Wheego, Bright e Co-
da, por exemplo. Por trás de algu-
mas delas, porém, há investidores
famosos. A V Vehicles anunciou
em julho a compra de uma ex-fá-
brica de autopeças para montar
carros na Louisiana. O dinheiro
veio do bilionário texano T. Boone
Pickens, entre outros. Elon Musk.
dono da californiana Tesla, foi um
dos fundadores do site de paga-
mentos Paypal, vendido por l ,5 bi-
lhão de dólares ao eBay. À frente
da Tesla, Musk conseguiu dois
feitos. Primeiro, criou um espor-
tivo movido a eletricidade, o
Roadster. que custa 109 000 dóla-
res e faz menos barulho que um
secador de cabelos. O segundo
feito de Musk é ainda mais im-
pressionante. A empresa anunciou
em julho seu primeiro lucro. A
indústria automotiva americana
está renascendo (basta tirar os
olhos de Detroit para perceber).

Porque tantos empreendedores
tiveram a mesma idéia ao mesmo
tempo? Eles prevêem que a indús-

tria automotiva passará por uma
transformação sem precedentes
nas próximas décadas — a transi-
ção do motor movido a combustão
para outras tecnologias, como o
motor elétrico ou o híbrido. E,
com Detroit em frangalhos, apos-
tam também que as grandes não
vão se mexer na velocidade neces-
sária, abrindo espaço para quem
conseguir. "Empresas rápidas ven-
cem empresas lentas, é simples
assim", diz Mike McQuary, em-
presário que, após ganhar dinhei-
ro com a internet, fundou a
Wheego, em Atlanta. Sua empre-
sa está construindo carros elétri-
cos feitos para percorrer distâncias
pequenas. A aposta nessa transi-
ção atraiu empreendedores como
McQuary e Musk, treinados em
empresas de tecnologia. O único
veterano da indústria automotiva
a criar a própria montadora nessa
onda é Henrik Fisker. Esse é um
aspecto curioso da busca pela no-
va Detroi —ela é comandada por
um batalhão de neófitos.



TESLA
FUNDADOR Elon Musk,
empreendedor que fundou o site
de pagamentos Paypal, vendido
ao eBay por 1,5 bilhão de dólares

TOTAL INVESTIDO NA EMPRESA
200 milhões de dólares

CARRO Tesla Roadster

O QUE É Um esportivo com motor
100% elétrico. Vai de zero a 100
quilômetros por hora em 4 segundos

PREÇO 109 000 dólares

APOSTA Tem a mais avançada
tecnologia de motores elétricos.
Obteve um empréstimo de 465 milhões
de dólares do governo para construir
seu próximo modelo, um seda que
custará cerca de 57000 dólares

AS NOVAS MONTADORAS PRETENDEM
FAZER COM A INDÚSTRIA AUTOMOTIVA O
MESMO QUE AS COMPANHIAS AÉREAS DE
BAIXO CUSTO FIZERAM COM A AVIAÇÃO

E há uma boa razão para isso.
Quem conhece a indústria auto-
motiva sabe que a chance de criar
uma montadora e fazê-la dar cer-
to é mínima. Construir carros é
complicado, caro e arriscado. O
desenvolvimento de um novo mo-
delo custa centenas de milhões de
dólares. Transformar um automó-
vel num produto de massa nada
tem a ver com o idealismo dos que
sonham em fazer um carro na pró-
pria garagem. No século 20. hou-
ve fracassos famosos. Em 1948,
o empreendedor Preston Tucker
lançou seu Tucker Sedan, consi-
derado um modelo inovador na
época. Quebrou um ano depois,
com 51 exemplares vendidos. Em
1975, o engenheiro John Delorean
criou a Delorean, que foi mais
longe — foram 9 000 carros pro-
duzidos antes da falência. Ambos
só chegaram ao estrelato pelas
graças do cinema. As desventuras
de Tucker foram interpretadas por
Jeff Bridges nos anos 80. E o De-
lorean foi escolhido como a pou-
co confiável máquina do tempo
da série De Volta para o Futuro.
"As pessoas subestimam a com-
plexidade da indústria automobi-
lística", diz David Cole, presiden-
te do Centro de Pesquisa Automo-
tiva, em Michigan. "A competição
é enorme, o consumidor resiste a
empresas novas e, principalmente,
os custos são altíssimos. Perder
dinheiro é muito fácil."

Sabendo disso, cada um dos
empreendedores por trás das no-
vas montadoras julga ter encontra-
do o modelo que vai revolucionar
a indústria automotiva—como as
empresas aéreas de baixo custo
transformaram a aviação civil. A
Local Motors, criada em Massa-
chusetts por um aluno de MBA de
Harvard, pretende cortar os custos
de desenvolvimento convidando
engenheiros do mundo inteiro a
participar da criação de seus car-
ros. Wheego e Coda fizeram par-
cerias com fábricas chinesas. "As-



sim, precisamos de muito menos
capital", diz Kevin Czinger, presi-
dente da Coda, que começará a
entregar seu seda elétrico em 2010.
A Fisker foi buscar inspiração nos
modelos de negócios de empresas
como Nike e Apple. A empresa é
responsável por desenhar o Karma
e vai cuidar também do marketing
e da distribuição — mas é só. As-
sim, Fisker espera cortar custos e
se concentrar naquilo que sabe
fazer. A empresa economizou 300
milhões de dólares terceirizando a
montagem do Karma para uma
empresa finlandesa. Em vez de
criar sistemas de ar condicionado
inovadores, Fisker comprou peças
prontas. "Não temos um departa-
mento de ar-condicionado e não
pretendemos ter", diz ele. Das
700 pessoas que trabalham no de-
senvolvimento do carro, apenas
100 estão na folha de pagamentos
da Fisker. Com isso, diz ele, o cus-
to de desenvolvimento do Karma
foi de 350 milhões de dólares. "A
General Motors gastaria três vezes

Delorean,
estrela da
série De Volta
para o Futuro:
transformar
um carro em
produto de
massa é caro,
complicado e
arriscado

mais", diz Fisker. "Mantendo os
custos baixos, teremos lucro ven-
dendo apenas 5 000 carros."

ATÉ AGORA, TESLA E FISKER vêm
se destacando entre as novatas.
Ambas lançaram carros elogiados.
O Roadster, da Tesla, tem dois lu-
gares e vai de zero a 100 quilôme-
tros por hora em menos de 4 se-
gundos, desempenho comparável
ao de Ferrari e Lamborguini. O
seda Karma, da Fisker. vai de zero
a 100 em 6 segundos. As duas
companhias são, também, as mais
capitalizadas. A Fisker já levantou
mais de 200 milhões de dólares.
Seu principal sócio é o fundo de
venture capital Kleiner Perkins,
um dos maiores do Vale do Silício
e investidor de empresas como
Google e Amazon. A Tesla conta
com o bolso sem fundo de Elon
Musk, além de outros 200 milhões
de dólares em investimentos. Ape-
sar das semelhanças na trajetória
das duas, Fisker e Tesla seguiram
caminhos diferentes num quesito

crucial — a tecnologia de seus
motores. Enquanto a Tesla adotou
um modelo 100% elétrico, a
Fisker optou por um modelo hí-
brido, com dois motores: o carro
pode rodar por até 70 quilômetros
com uma carga de eletricidade,
mas, quando a energia acaba, um
motor a gasolina entra em ação.
Já o Roadster agüenta quase
400 quilômetros numa só carga.
Com carrões, dinheiro e apostas
em tecnologias diferentes, Tesla e
Fisker se tornaram rivais pouco
cordiais. No ano passado, a Tesla
levou Henrik Fisker à Justiça sob
a acusação de roubo de segredos
industriais (Fisker trabalhou na
rival em 2007 e. segundo Elon
Musk, roubou tudo o que podia
antes de largar o trabalho no
meio). Fisker foi inocentado.

Empreendedores como Musk e
Fisker têm a seu favor algo com
que os fracassados Tucker e Delo-
rean jamais sonharam — um go-
verno que torce por seu sucesso e,
principalmente, que está disposto



a ajudar com o dinheiro do contri-
buinte. O presidente dos Estados
Unidos, Barack Obama, anunciou
recentemente que quer l milhão
de híbridos nas ruas americanas
até 2015. E avisou que distribuirá
cheques a quem tiver projetos-in-
teressantes. A Tesla foi a primeira
a conseguir o seu. Em junho, o
governo emprestou 465 milhões
de dólares à montadora california-
na para que produza seu próximo
carro, o seda Model S. O modelo
custará 57 000 dólares, será mon-
tado na Califórnia e, com ele, a
Tesla pretende chegar a 20 000
unidades vendidas por ano. Fisker
também vem negociando um fi-
nanciamento para acelerar a che-
gada de seu segundo carro.

bilionário
texano Preston
Tucker: seu
modelo era
inovador, mas
a empresa
vendeu 51
carros e faliu

Apesar do apoio do governo, as
novas montadoras americanas en-
frentarão a reação das grandes
daqui por diante. As maiores em-
presas automobilísticas do mundo
já têm ou estão desenvolvendo
modelos híbridos ou elétricos. A
Toyota, que lançou seu híbrido
Prius em 1997, está desenvolven-
do uma nova versão do carro, que
poderá ser abastecida na tomada.
A também japonesa Nissan anun-
ciou em julho o lançamento do
Leaf, um carro elétrico que será o
primeiro de uma série e chegará
ao mercado americano em 2010.
A GM deve começar a vender seu
Volt em meados do ano que vem.
Finalmente, não bastasse a reação
das marcas mais conhecidas, a

O GOVERNO AMERICANO QUER l MILHÃO
DE HÍBRIDOS CIRCULANDO NAS RUAS ATÉ
2015 E, PARA ISSO, ESTÁ DANDO DINHEIRO
ÀS PEQUENAS MONTADORAS DO PAÍS

competição com novatas de outros
países também tende a ser brutal.
A chinesa BYD, segunda maior
fabricante de baterias para celular
do mundo, já lançou seu híbrido
na China e pretende invadir o mer-
cado americano em 2010 com um
carro 100% elétrico. Em suas in-
tenções, a BYD conta com um
apoio significativo. Em 2009, o
megainvestidor Warren Buffett
comprou 10% da empresa chine-
sa, por 230 milhões de dólares.

Na competição com os grandes,
os pequenos entram com uma
enorme desvantagem. A tecnolo-
gia necessária para fazer carros
híbridos ou elétricos ainda é cara.
Segundo a consultoria Pricewa-
terhouseCoopers, carros elétricos
vão custar de 7 000 a 20 000 dó-
lares mais que os modelos tradi-
cionais. Os elétricos responderão
por 2% a 5% das vendas totais de
carros em 2020, afirma a Price.
Enquanto os grandes têm muscu-
latura para agüentar um baixo
crescimento nas vendas até que a
tecnologia fique mais barata, os
pequenos dependerão totalmente
da venda de elétricos ou híbridos.
"Vai ser muito difícil ganhar esca-
la e baratear os custos dessa ma-
neira", diz Paul Lacy, especialista
da consultoria IHS, em Michigan.
Diante disso, crescem apostas de
que a velha Detroit e a nova vão
acabar juntas. "As empresas que
derem certo vão acabar entrando
na mira dos grandes", diz Ray La-
ne, chefe do Kleiner Perkins, in-
vestidor da Fisker e da V Vehicles.
A Daimler já está seguindo esse
caminho. Em maio, a montadora
alemã comprou 10% da Tesla, por
50 milhões de dólares, dando iní-
cio a especulações de que poderia
acabar comprando tudo. Em 1998,
como se sabe, a Daimler comprou
a Chrysler, num dos piores negó-
cios do século. A experiência dos
alemães com a velha Detroit foi
péssima. Eles torcem para se dar
melhor com a nova. •
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