




carros esportivos e modelos luxuosos, a montadora alemã 
B M W está agora mergulhada em um novo objetivo: pensar 
o futuro da mobilidade sobre rodas. Batizada de i, essa estra
tégia envolve o lançamento de uma nova família de carros 
elétricos e híbridos, movidos a bateria e mais sustentáveis, 
além de um novo sistema para mobilidade urbana, que pre
tende redefinir o papel dos automóveis nas cidades. Em mar
ço, a B M W apresentou os dois primeiros modelos dessa nova 
iniciativa: o compacto i3, movido a bateria, e o híbrido espor
tivo i8. Eles são baseados nos protótipos Megacity, Vision 
EmcientDynamics e Vision ConnectedDrive. "Serão carros 
totalmente novos, sustentáveis, com estilo diferente e quali
dade premium", disse a INFO Ulrich Kanz, diretor de proje
to de mobilidade sustentável da BMW. "Na família BMW, a 
letra M é sinônimo de carros de alta performance. Os mode
los i terão em comum o desafio permanente da sustentabili
dade", afirma Tobias Hahn, porta-voz da montadora bávara. 

Os dois novos modelos serão construídos em uma l i 
nha de montagem instalada em Leipzig, na Alemanha, e 
serão complementados por uma nova parceria. No final de 
fevereiro, a montadora anunciou investimento de 5 milhões 
de dólares para abrir a My City Way, empresa estabeleci
da nos Estados Unidos, tocada por dois indianos, Sonpreet 

Bhatia e Puneet Mehta. A companhia desenvolveu um 
aplicativo com mapas e informações sobre tráfego e en
tretenimento usado em metrópoles como Nova York, Los 
Angeles, Paris, Londres, Tóquio, Xangai e outras 34 cida
des no mundo. Ele fornece informações para plataformas 
Android e iOS e, futuramente, para BlackBerry. É útil para 
encontrar a melhor alternativa para chegar a um destino 
usando os vários meios de transporte, enquanto o carro fica 
recarregando suas baterias em um estacionamento públi
co. "Essa integração com os smartphones será fundamen
tal para que os carros sejam cada vez melhores", diz Kanz. 

Com o celular, o motorista poderá checar o nível de car
ga da bateria e sua autonomia, além de deixar previamente 
regulado o sistema de ar-condicionado do veículo. Assim, 
se estiver frio, ele preaquece o interior; em dias mais quen
tes, o esfria. Com o crescimento do mercado de elétricos, os 
automóveis se tornarão acumuladores de energia sobre ro
das e poderão vender essa eletricidade para as companhias 
distribuidoras, que colocarão à disposição em horários 
de alto consumo. Serão unidades móveis de acumulação 
de energia, como batizou o articulista americano Thomas 
Friedman, que se tornou conhecido por sua coluna no jor
nal The New York Times. Os motoristas poderão, então' com
prar energia nos momentos do dia em que ela estiver mais 
barata e vendê-la à rede nos horários de pico, por preços 
mais vantajosos. "Um sistema calculará quantos elétrons 
o carro poderá dispor, depois de se desincumbir de suas 
tarefas diárias", escreveu Friedman em seu livro mais 
recente, Quente, Plano e Lotado. Um novo mercado, susten
tável e moderno, está se abrindo para uma mobilidade in
teligente, e os alemães da B M W não querem ficar de fora. 





Carros e metrópoles poderão viver lado a lado em um 
mundo que tolera menos poluição e congestionamentos? 
Sim. Há cinco anos, nós passamos a olhar, na BMW, com 
mais interesse para esse mundo em que os automóveis 
teriam de circular por cidades cada vez mais congestiona
das e preocupadas com o aquecimento global e a emissão 
de CO2. Colocamos gente de vários departamentos, como 
novas tecnologias, processos e marketing, para pensar. 
Desde 2007, conversamos com moradores e planejadores 
urbanos de várias metrópoles na Europa, na América e na 
Ásia. Daí o codinome do programa: Megacidades. Nosso 
objetivo foi pensar como deveria ser um veículo para esse 
ambiente. Que tipo de arquitetura seria a ideal? Qual o com
bustível? Como ele poderia se integrar com outros meios 
de transporte urbano? Também foram extremamente úteis 
a experiência e as informações que recebemos de usuários 

do Mini , nosso primeiro protótipo elétrico na Alemanha, na 
Inglaterra e nos Estados Unidos, que desde 2008 rodou mi
lhares de quilômetros. No futuro, os carros terão de ser 
cada vez mais sustentáveis e inteligentes. 

Não havia nenhum modelo no portfólio da BMW que pudes
se ser transformado? A partir do momento em que a pro
pulsão elétrica tornou-se a melhor opção para o carro urbano 
do futuro, tivemos de buscar novas soluções de arquitetura. 
O M i n i era uma adaptação de um desenho feito para um 
veículo movido a combustível fóssil. Ele tinha escapamentos 
grandes, transmissão grande, tanque grande. E era preciso 
pensar em modelos que fossem especialmente desenhados 
para carregar baterias, que pesam cerca de 350 quilos, ainda 
muito, apesar de todos os avanços feitos nos últimos anos. 

O que os dois novos integrantes da família i têm de diferen
te? Os primeiros modelos dessa família chegarão ao merca
do em 2013. Serão o compacto B M W i3, elétrico, e o esportivo 
BM Wi9, híbrido. Batizados com a letra i, de inovação, eles 
abrirão caminho para outros tipos de automóvel sustentável 
de nossa marca. Em comum, têm o fato de serem movidos a 
baterias de íon de lítio e serem feitos com CFRP, um com
posto de alumínio e fibra de carbono. É um material leve e re
ciclável, hoje empregado na indústria aeronáutica. 

Qual é a vantagem desse material? São muitas. Ele não é 
corrosivo, é 50% mais resistente que o aço e um terço mais 
leve do que o alumínio. Feita com esse material, a carroceria 
de um modelo da família B M W i é cerca de 300 quilos mais 
leve que a de um carro convencional. Ou seja, ele compensa o 
peso extra embarcado com o pacote de baterias. Único entra
ve: o CFRP custa cerca de 25 vezes mais que o aço estampado. 
Por isso, será utilizado em modelos premium. 

Como esses novos modelos se integrarão ao transporte de 
massa? Nossa ideia é adicionar ferramentas ao sistema de 
navegação dos carros. Fizemos uma parceria e abrimos uma 
nova empresa em Nova York, a My City Way. Seus sistemas 
mostrarão os estacionamentos disponíveis na área metropo
litana, com pontos para recarregar as baterias, e também cal
cularão o tempo de viagem usando as várias alternativas dis
poníveis para aquele trajeto, como metrô, ônibus e trens. O 
automóvel continuará a ser uma opção para se locomover pe
las cidades, claro, mas de uma forma muito mais esperta. 

Text Box
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