
O supercarro verde
Após estimular o primeiro voo espacial civil, a X Prize Foundation
agora estimula a criação do automóvel mais eficiente do planeta

Em relação ao futuro da nossa
espécie, você é otimista ou pes-

simista? Quando conheci a X Prize
Foundation, há alguns anos, meu
índice de otimismo disparou. Caso
você nunca tenha ouvido falar dessa
fundação, saiba que, em 2004, foi ela
que premiou com US$ 10 milhões a
Scaled Composites, a empresa cria-
dora da primeira aeronave civil ca-
paz de fazer um voo espacial. Agora,
em 2010, veremos os resultados de
outro X Prize, desta vez no segmento
de mobilidade sustentável. Mais uma
vez, o prémio é de US$ 10 milhões
para a equipe que conseguir desen-
volver, e provar, o primeiro carro ca-
paz de fazer mais de 50 quilómetros
por litro de combustível. Se for um ve-
ículo elétrico, ele deverá ser capaz de
percorrer 321 quilómetros entre uma
carga e outra. O mais importante, po-
rém, é que o veículo vencedor possa
ser prontamente produzido em série.

Tenho acompanhado faz algum
tempo essa premiação. É surpreen-
dente o fato de que tenhamos che-
gado a 2010 com 41 competidores
ainda na disputa do prémio, sendo
que 100 veículos já foram elimina-
dos, e não haja até o momento ne-
nhuma grande montadora no páreo.

Há várias razões para a ausên-
cia desse tipo de empresa. Uma de-

Não há nenhuma
montadora na

competição
para criar um
automóvel que
faca mais de

50 km por litro

Ias é que o popular Prius híbrido da
Toyota faz menos de 32 quilómetros
por litro de combustível. Além disso,
nenhum dos carros da próxima onda
de veículos económicos das grandes
montadoras, como o Ford Escape e o
Nissan Leaf, satisfazem os critérios
de economia e distância estabeleci-
dos pelo X Prize. Há ainda quem se
pergunte se empresas como a Ford
e a GM estariam dispostas a perder
terreno para veículos fabricados por
adolescentes na garagem de suas ca-
sas. A genialidade de prémios como
esse é que, quando dão certo, enco-
rajam uma porção de gente de talen-
to a dar o máximo de si, forçando a
tecnologia até o limite. Além disso,

muitos dos principais concorren-
tes acabam gastando mais do que o
prémio oferecido. Em alguns casos,
o investimento total dos competido-
res pode ser muitas vezes superior.

Para dar um toque ainda mais
emocionante à disputa, a X Prize
Foundation informou que a compe-
tição, de múltiplas etapas, será rea-
lizada no estado de Michigan, terra
de montadoras do porte da Ford e da
GM. Os eventos classificatórios ocor-
rerão durante o verão e as finais, no
outono. A festa para os veículos ven-
cedores será na capital, Washington,
em setembro. A escolha da cidade
para a cerimónia de premiação não
é nem um pouco acidental e serve
de recado para os governos, que
deveriam apoiar estratégias de mo-
bilidade inovadoras, e não simples-
mente ajudar montadoras jurássicas.

A X Prize Foundation já está tra-
balhando, em parceria com o Google,
para incentivar inovadores e empre-
endedores a mandarem robôs à lua.
Portanto, se somos capazes de en-
frentar desafios no mundo externo,
quanto tempo vai demorar para que
um novo prémio, ou vários deles, aju-
de a vencer o desafio de construir eco-
nomias sustentáveis aqui na Terra?
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