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Depois de anos tentando fazer
os carros soarem como se esti-
vessemplanandonoar,osenge-
nheiros consideram agora ma-
neiras de trazer o barulho de
volta. Eles estão tentando tor-
naralgunscarros–aquelesmo-
delos híbrido silenciosos –mais
audíveis.
Mas como? Uma equipe de

engenheirosencarregadadode-
senvolvimento do Leaf – carro
elétrico da Nissan com lança-
mento previsto para o ano que
vem, pioneiro na corrida em
busca do modelo elétrico mais
adequado para o mercado de
massa – apresentou recente-
mente para funcionários do go-
verno e grupos de discussão
suas ideias de ruídos artificiais.
Quem sabe o efeito número

22?Melodianúmero39?Talvez
um ruído futurista como o das
aeronavesdo filme“BladeRun-
ner – O Caçador de Androi-
des”?Conformeos híbridos ga-
nhamespaço e grandesmonta-
doras como a Nissan e a GM se
preparam para lançar veículos
movidos a bateria elétrica no
anoquevem,algumasmontado-
rastentamatenderàpreocupa-
çãosurgidanosEUAenoJapão
diantedapossibilidadedeestes
veículos quase silenciosos re-
presentarem uma ameaça aos
pedestres.
Numa reunião realizada este

mês,aNissanapresentouoefei-
to sonoro, a melodia e o ruído
futuristapara aAdministração
Nacional deSegurança noTrá-
fegodasEstradas(NHTSA),ór-
gão que reuniu recentemente
provas do risco à segurança re-
presentado pelos veículos.
Comissões reguladoras nos

EUA e no Japão estudam quei-
xas a respeito dos carros, e o
Congressoavaliaaimplementa-
ção de uma medida exigindo
que os veículos emitam alertas
“não visuais” aos pedestres.
“Estamos estudando ruídos

artificiaisquepossameventual-
menteseracrescentadosaoveí-
culo”, disse Scott Becker, vice-
presidente sênior daNissan.
Mas a indústria nascente es-

tádivididaemrelaçãoaoacrés-
cimo de ruídos de segurança
aoscarrossilenciosose,casode-
cidamimplementá-los, faltade-
finir quais seriam tais ruídos.
“Francamente, estamos há

30 anos trabalhando para tor-
nar os carrosmais silenciosos –
e nunca pensamos que eles pu-

dessemsetornarsilenciososde-
mais”, disse Robert Strassbur-
ger,vice-presidentedeseguran-
çaveicularnaAliançadeFabri-
cantes deAutomóveis, umgru-
po de indústrias que tenta res-
ponder a essas preocupações.
Masagora“essesveículospo-

dem ser difíceis de detectar”.
Osveículos híbridos costumam
funcionarimpulsionadosporsi-
lenciosos motores elétricos
abastecidos por baterias quan-
do estão parados ou se movi-
mentando em baixas velocida-
des. Quando atingem velocida-
desmaisaltas, sãoacionadosos
motoresde combustão interna,
mais barulhentos.
AToyota,fabricantedopopu-

lar modelo híbrido Prius, um
carropequenoquesemovemui-
to silenciosamente quando em
baixas velocidades, não acres-
centou ruídos artificiais ao seu
produto.Carros comooRoads-

ter, da Tesla, o Leaf, daNissan,
eoVolt, daGM–todosmovidos
a baterias de energia elétrica –
podem se mostrar ainda mais
silenciosos.
FuncionáriosdaTesladizem

não ter intenção de implemen-
tar “ruídos falsos”. A empresa
já fabrica o Roadster, modelo
elétrico que custa US$ 109 mil,
umprodutode luxoque desfru-
ta de grande popularidade en-
tre célebres fregueses preocu-
pados com omeio ambiente.
“Vendemosmais de 700 car-

ros, e nossos fregueses afir-
mam que o relativo silêncio da
tração elétrica é um dos aspec-
tos mais atraentes do modelo”,
disse a porta-voz da Tesla, Ra-
chel Konrad. “Graças à ampla
adoção dos veículos elétricos,
todos nós desfrutaremos de ní-
veismuitomenoresdepoluição
auditivano futuro.”Sãopoucas
as provas da ameaça represen-

tada pelo aumento nas vendas
de veículos híbridos, em parte
porque o fenômeno é novo e os
carros híbridos representam
apenas uma pequena fração
dosmais de 230milhões de veí-
culos atualmente nas estradas,
disseram funcionários do siste-
made transportes.
Masumestudoaindanãopu-

blicado realizado pela NHTSA
investigando acidentes em 12
Estados compara a proporção
de acidentes envolvendo al-
gunsveículoshíbridosàpropor-
ção de acidentes envolvendo
carrosmovidos pormotores de
combustão interna.
Cobrindomaisde8milveícu-

los híbridos elétricos e quase
600 mil veículos abastecidos
por gasolina, a análise sugere
que durante certas manobras
de baixa velocidade – como as
balizaseamarcharé–osveícu-
los híbridos apresentam uma

possibilidade 50% maior de
se envolverem em acidentes
compedestres, disseRonald
Medford, vice-administra-
dor interino daNHTSA.
“Sabemos que os pedes-

tres portadores de deficiên-
cia visual dependem muito
do barulho dos veículos co-
mo forma de determinar o
momento mais seguro para
atravessar uma rua”, disse
Medford. “Mastodosnósso-
mos suscetíveis.” O proble-
mapotencialocorreemvelo-
cidades inferiores a 25
km/h, nas quais os veículos
híbridos e elétricos são de
umsilêncio impressionante.
Nas velocidades mais altas,
oatritoaerodinâmicoeocon-
tatodospneus comosolo fa-
zem do carro elétrico quase
tão barulhento quanto seus
equivalentesmovidosagaso-
lina. ●

Empresa demicroblogs é avaliada emUS$ 1 bi, ou US$ 7milhões por cada um dos 140 caracteres dasmensagens

SÃO FRANCISCO

OTwitter, serviçodemicroblo-
gs, está próximode receber um
investimento de US$ 100 mi-
lhões, segundo o Wall Street
Journal, que cita fontes próxi-
mas à negociação. São US$ 7,1
milhões para cada um dos 140
caracteres que o usuário pode
escrever em cada uma de suas
mensagens.
Ogrupode investidoresdeve

incluir a T. Rowe Price Group
Inc. e a Insight Venture Part-
ners, queaindanãosãoacionis-
tasdoTwitter.Atuaisinvestido-
res, como a Spark Capital e a
Institutional Venture Part-
ners, também devem partici-
par. O Twitter preferiu não co-
mentar a notícia.
Essesinvestidoresestãoava-

liando o Twitter em cerca de
US$ 1 bilhão. Segundo o jornal,
o dinheiro permitirá à empresa
demensagensviainternet“con-
seguirmais tempo para encon-
trar um modelo de negócios”.
Apesardocrescimentoexplosi-
vo, os fundadores do Twitter
aindanãodescobriramcomofa-
zer dinheiro com a empresa. O
valor de US$ 1 bilhão é quatro
vezes maior que a avaliação da
empresa em sua última rodada
de investimento, em fevereiro.
“Normalmente,vocêsóvêes-

se tipo de movimento quando
um fundo procura conseguir
umaposiçãoantesdeumaaber-
turadecapital”,disseoanalista
ColinGillis,daBrigantineAdvi-
sors.

CRESCIMENTO RÁPIDO
OTwitterpermite apublicação
demensagensdeaté 140 carac-
teres. Os usuários escolhem o
perfil das pessoas que querem
seguir, lendo essas mensagens
emumaúnicapágina.Emagos-
to, a empresa teve 54,7milhões
de visitantes únicos em todo o
mundo, segundo a consultoria

ComScore. No mesmo mês de
2008, haviam sido somente 4,3
milhões.
Com sede emSão Francisco,

o Twitter foi criado em 2006,
como um projeto paralelo na
empresa Odeo. A primeira
ideia foi de Jack Dorsey, hoje
presidentedoconselhodoTwit-
ter. Ao lado de Biz Stone, Evan
Williams e outros pessoas da
Odeo, Dorsey criou a Obvious
Corporation, que assumiu os
ativos da empresa anterior, in-
cluindo o Twitter. O serviço de
microblogs se transformou em
uma companhia separada em
abril de 2007. Williams, presi-
dentedoTwitter, fez fortunaao

venderparaoGoogleaPyraLa-
bs, dona do serviçoBlogger.
Apesar do novo investimen-

to,oTwitternãotemnecessida-
de imediata de capital. na roda-
da anterior de investimento, a
companhialevantouUS$55mi-
lhões, e gastou US$ 25 milhões
até agora. Mas a empresa terá
de investir para sustentar seu
crescimento rápido, se quiser
alcançaroFacebook,queconse-
guiu chegar a 300 milhões de
usuários.OFacebooklançoure-
centemente um serviço pareci-
do com o Twitter, que permite
àspessoascompartilharemseu
conteúdo e seu comentário pu-
blicamente.

O crescimento rápido do
Twitter atraiu a atenção de gi-
gantes da tecnologia, como o
Google e a Microsoft, que ten-
touconvencer oTwitter a fazer
acordos para a venda de anún-
cios.Asduas empresas preferi-
ram não comentar o assunto.
Agora, com a nova avaliação, o
Twitter se torna um alvo mais
difícil desercompradoporcon-
correntes.

MODELO DE NEGÓCIO
Os fundadores do Twitter têm
falado repetidamente que não
estão interessados em conver-
teremdinheiroosucessoinicial
daempresaequeestãocompro-

metidos com a criação de uma
companhia sustentável e inde-
pendente.
Recentemente, o Twitter

tem atraído talentos do Google
e de outras empresas de inter-
net. Em maio, Evan Williams
afirmou que a companhia, que
tinha somente 45 funcionários,
chegaria a mais de 90 até o fim
deste ano.
Mesmo assim, a companhia

ainda não encontrou um jeito
de ganhar dinheiro. Nos últi-
mosmeses,executivosdoTwit-
ter disseram que estão traba-
lhando para desenvolver servi-
ços premium para empresas,
mas nenhum desses produtos
foi ainda lançado.
Em maio, foi publicado um

textonoblogdaempresadizen-
doqueoTwitterestava“deixan-
do a porta aberta para explora-
ção” de anúncios, e que “a ideia
de ganhar dinheiro com ban-
ners tradicionais de anúncios
no Twitter.com sempre esteve
bemabaixonanossalistadema-
neiras interessantes de gerar
receitas”.
Esta semana, Biz Stone, um

dosfundadoresdoTwittereau-
tor do texto publicado no blog,
afirmouqueoserviçonãopassa-
ráaveicularanúnciosesteano.
Entre os investidores do

TwitterestãoaBenchmarkCa-
pital, Union Square Ventures,
Charles River Ventures e Be-
zos Expeditions, empresa que
gerencia os investimentos pes-
soais de Jeff Bezos, presidente
da Amazon, segundo a Thom-
sonReuters.
Nocomeçodesteano,aT.Ro-

we Price e a Fidelity Investi-
ments investiram US$ 50 mi-
lhões na Slide, que produz apli-
cativos para redes sociais, ava-
liando a empresa em US$ 550
milhões. Com a recessão, a Sli-
de teve quemudar sua estraté-
gia de negócios. ●
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Carroelétricoteráruídoartificial Nilzarevê
planode
recuperação
judicialMontadoras estudam como aumentar o barulho dos modelos para evitar acidentes

NÚMEROS

RECEITA–BizStone,umdos fundadoresdoTwitter,disseestasemanaque,pelomenosatéo finaldoano,aempresanãodeveveicularanúncios

LATICÍNIOS

RUÍDO–OVolt, daGM, fazpartedanovageraçãodecarrossilenciososqueestáchegandoaomercado

INDÚSTRIAAUTOMOBILÍSTICA

54,7 milhões
de visitantes únicos teve o
Twitter nomês de agosto em
todo omundo

4,3 milhões
havia sido o número de
visitantes únicos nomesmo
mês do ano passado

US$ 55 milhões
oTwitter conseguiu com investido-
res emuma rodada anterior de
captação. Desse total, gastouUS$
25milhões

PHIL MCCARTEN/REUTERS–22/9/2009
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A Indústria deAlimentosNilza
(IAN), umadasmaiores produ-
torasde leite longavidadoPaís,
prevê prosseguir, no próximo
dia 15 de outubro, assembleia
decredoresparaavaliarseupla-
no de recuperação judicial, re-
jeitadonareuniãoiniciadaesus-
pensa na última segunda-feira,
emRibeirãoPreto (SP).Segun-
do a companhia, a forma de pa-
gamentodadívidadeR$340,87
milhões será revista para ser
apresentada na nova reunião,
tambémna cidade paulista.
Emrecuperaçãojudicialdes-

de 29 de abril deste ano, aNilza
pretendia, de acordo comopla-
no apresentado aos credores,
pagarasdívidas ematé 12 anos.
Os credores sem garantias
reais, deveriam, pelo plano, re-
ceberematédezanos,comdois
de carência e oito de amortiza-
ção, uma dívida deR$ 223,6mi-
lhões.Aoscredores financeiros
e aos comgarantias reais a Nil-
za propôs quitar a dívida de R$
94,6 milhões num prazo de até
12anos,comjurosde6%aoano,
carência de três anos e paga-
mentoemparcelas trimestrais.
Para os outros credores, como
os trabalhistas, havia outras
propostas.
No início domês,Nilza anun-

ciouaassinaturadedoiscontra-
tos de terceirização de envase
de 250 mil litros de leite longa
vida (UHT) por dia para am-
pliar a produção diária da com-
panhia de 400 mil litros para
650mil litros.Ovolumecorres-
ponde a 70% da capacidade de
produção da empresa. ●

Comissões nos
EUA e no Japão
estudam queixas a
respeito dos carros

REBECCA COOK/REUTERS–11/8/2009
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