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A
mob i l i dade urbana é 
uma das grandes vilãs 
do planeta. A concentra
ção de automóveis e as 
más condições de muitos 

veículos ampliam a emissão de gases 
poluentes. Inovações surgem a todo 
o instante para incentivar o uso de 
meios de transporte diferenciados -
que sujem menos o ar. A Kasinski, por 
exemplo, resolveu criar motocicletas 
elétricas. O design é europeu, mas o 
objetivos, é suprir a necessidade dos 
brasileiros em relação à ecologia. 
A Prima Electra é um scooter com 
potência de 2 mil watts que atinge 
velocidade de 60 km/h. Não gera 
impacto ambiental e pode ser recar

regado em qualquer tomada. Além 
disso, é econômico - por apenas R$ 
1,10 é possível percorrer 60 km com 
ele. "Estamos seguindo a estratégia 
de criar uma empresa dedicada ao 
desenvolvimento de veículos movidos 
a energia alternativa", conta Claudio 
Rosa Junior, CEO da Kasinski. "A partir 
de agora, devemos reforçar ainda 
mais essa posição, sempre oferecen
do produtos que sejam estritamente 
direcionados ao público nacional." 
Na Europa, o incentivo à utilização de 
motos e bicicletas sempre existiu. Na 
França, as bikes ficam estacionadas 
em pontos estratégicos - próximos 
às estações de metrô e pontos tu
rísticos - e podem ser alugadas por 
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dias, meses e até um ano, a um custo 
muito acessível. A proposta beneficia 
a saúde dos usuários e retira milhares 
de carros das congestionadas ruas 
francesas. A prefeitura de São Paulo 
tem desenvolvido ações semelhantes, 
como a implantação das ciclofaixas 
de lazer, para ampliar o número de 
ciclistas e mostrar a importância de 
pedalar - para cada um, e para todos 
no geral. 
Quem quer unir a sutileza da bicicleta 
e a comodidade da moto pode curtir 
um produto da Volkswagen lançado 
em Pequim no ano passado - uma 
bicicleta elétrica carregada em uma 
tomada comum ou na bateria do 

carro. Com uma carga, é possível 
percorrer 20 km a uma velocidade 
de 20 km/h. E mais. Dá para dobrá-
la e guardá-la dentro do escritório. 
O mundo das duas rodas também 
fascinou o artista plástico uruguaio 
Juan Muzzi. Radicado no Brasil, ele 
desenvolveu uma bicicleta a partir de 
garrafas PET. Após anos de estudos, 
ele lançou seu produto - e nunca 
esperou que fizesse tanto sucesso. 
Com mais de 2,5 mil pessoas na lista 
de espera, as solicitações não param 
de aumentar. A procura é tanta justa
mente pela resistência e flexibilidade 
de sua invenção, pois o plástico não 
enferruja. As organizações não go-

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



vernamentais que recolhem o mate
rial cedem os resíduos à empresa de 
moldes Imaplast, dirigida por Muzzi. 
Em seguida, o plástico granulado é 
misturado a outras substâncias quími
cas e injetado em um molde de aço. 
Quando feito apenas de PET, os aros 
consomem 200 garrafas. 
As opções em duas rodas tendem 
a crescer e, por isso, novos proje
tos deverão chegar por aí. Ideias 
não faltam. É o caso da locação de 
veículos elétricos, comum em Paris 
e São Francisco, na Califórnia. A ci
dade americana lançou, em 2007, 
um programa de incentivo para que 
as companhias de táxis adquirissem 
carros com tecnologia limpa. O resul
tado foi positivo: 78% da frota - 1,5 
mil veículos - é híbrida ou movida 
a gás natural. 

Outra solução, essa já existente no 
Brasil, é a gestão de frotas veiculares. 
O trabalho desenvolvido pela Ecofrotas, 
líder no segmento, permite que empre
sas reduzam cerca de 10% dos custos e 
das emissões de CO2 "Esses resultados 
são possíveis porque trabalhamos com 
a gestão sustentável", aponta Marcos 
Schoenberger, presidente da Ecofrotas. 
Grandes empresas já contam com esse 
serviço. O laboratório farmacêutico 
Kimberly-Clark economizou, em três 
anos, quase 1 milhão de reais com esse 
sistema. Já a Vivo e a Protege reduzi
ram, respectivamente, suas emissões 
previstas de C0 2 em 37% e 25%. "Com 
a gestão sustentável da frota, é possível 
ainda ter um aumento de eficiência, 
gerar um diferencial competitivo e 
agregar valor de mercado e reputação 
à marca", completa Schoenberger. 
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Text Box
Fonte: Fórum de Sustentabilidade, São Paulo, ano 2, n. 2, p. 106-109, 2012. 




