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O carro que você vê na abertura desta matéria foi apresentado ao mundo
no Paris Motor Show de 1980. Nasceu e morreu como carro-conceito –
por fatores que parecem evidentes na imagem. Para começar, a forma de
pirâmide dava ao veículo um aspecto futurista de espaçonave, algo que,
embora curioso, nunca vingou no mercado automotivo. Esse corpo do
automóvel, cujo exterior é todo feito de grandes painéis de vidro, deixava um
teto minúsculo, do tamanho de uma folha de papel A3.
Mas o fator mais surpreendente é a disposição dos assentos dianteiros, que
são três. O volante fica localizado no meio do painel, para que o motorista
ocupe posição central tendo passageiros nas suas duas laterais. Segundo
a Citroën, essa distribuição permitiria dar mais equilíbrio ao Karin quando
o condutor estivesse sozinho – seu peso ficaria mais próximo do centro de
gravidade do automóvel.
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ara a imensa maioria das pessoas da face da Terra,
os carros servem como ferramentas práticas de
deslocamento. Claro, há também os que compram
veículos de alto custo, e cheios de estilo, para impressionar
o sexo oposto. Mas, ainda assim, a função prioritária de
cada modelo lançado é servir para levar alguém de um
ponto A para um ponto B.
A não ser que estejamos falando das excentricidades que, vira
e mexe, surgem no universo automotivo, saídas da cabeça
dos engenheiros e designers mais criativos, ousados... e mais
malucos também. A história da indústria automobilística está
cheia de modelos pouco usuais, que parecem ter nascido não
com a meta principal do deslocamento, mas para provocar,
assumindo um papel de criação artística.
São conceitos de automóvel que surgiram pensando em apontar
caminhos, mas que muitas vezes só conseguiram apontar o que
não se deve fazer. Essas produções vão desde ideias ambiciosas
e até bonitas a modelos evidentemente impraticáveis. Muitas
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parecem com qualquer coisa, menos com a ideia que nós temos
na cabeça do que deve ser um carro.
Alguns dos carros que você vai ver aqui chegaram a ter vendas
razoáveis, outros tiveram produção limitada, e alguns nunca
saíram da posição de carro-conceito – jamais chegando aos
olhos da maioria do público consumidor.
O mais interessante é que, por trás mesmo dos veículos mais
absurdos e inviáveis da história, é possível encontrar uma
ou outra ideia que poderia ser (ou foi mesmo) aproveitada
na produção em larga escala de carros, digamos, mais
normaizinhos. São funcionalidades como câmeras traseiras
(um recurso já presente hoje em dia para ajudar nas balizas)
e energia elétrica (a grande tendência do futuro da mobilidade).
Os carros que você vai ver a seguir podem ser assustadores
ou, no mínimo, impressionantes. Mas todos proporcionaram
um pouco do aprendizado que permitiu à indústria
automobilística enxergar seus carros do futuro – mesmo que
tenha sido pelo critério de exclusão.

MESSERSCHMITT KR200
Com a Alemanha devastada após a Segunda Guerra Mundial,
fazia muito sentido o mercado daquele país ter modelos de
veículos baratos e econômicos. Essa conjuntura explica um
pouco do sucesso do Messerschmitt KR200, esse minicarro
de três rodas que vendeu bastante e foi produzido até 1964.
Como a imagem mostra, o carrinho até que era bonito. E
chamava a atenção, além do tamanho, por sua capota em
forma de bolha, feita em acrílico transparente. O veículo foi
obra de um engenheiro aeronáutico e produzido em uma

fábrica de aviões – a Messerschmitt, que fez aeronaves de
combate para a guerra. Dessa tradição, restou um manche no
lugar onde um carro convencional teria um volante.
Ainda hoje, há fãs do minicarro pelo mundo todo –
colecionadores costumam pagar valores consideráveis por um
exemplar bem conservado.
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MÁQUINAS POP
NISSAN PIVO

1941 CHRYSLER THUNDERBOLT
Esse carro realmente parece coisa de alienígenas. Mas alienígenas de bom gosto, porque o veículo
tem muita classe. Só que o Thunderbolt não é apenas um rostinho bonito na história da indústria
automobilística. Ele também é um conjunto impressionante de inovações.
A carroceria era composta de alumínio e o teto era retrátil (algo futurista em 1941, quando esse
veículo foi lançado – o modelo seguinte a ter algo semelhante, o Ford Skyliner, só chegaria ao
mercado 16 anos depois). Não havia puxador, as portas eram abertas apertando um botão. O design
aerodinâmico escondia a caixa de roda, e não havia coluna A.
Seis modelos foram produzidos na época e vendidos rapidamente. Quatro deles ainda existem,
e um está num museu de Michigan, EUA.

Foi em 2005 que esse veículo, que parece um carrinho de
brinquedo futurista, deu as caras no Tokyo Motor Show. E
impressionou imediatamente por conta de seu visual meio
robô, meio polvo, com dimensões que facilitariam a vida de
qualquer motorista iniciante precisando estacionar numa vaga
apertada. Mas esse carro-conceito tinha mais a oferecer além
de um design esquisito.
Para começar, o Pivo tem uma cabine rotativa, capaz de girar 360
graus. O que isso significa? Na hora de parar o carro, você sempre tem a
opção de estar olhando de frente para a vaga. Além disso, trata-se de um veículo
todo elaborado com tecnologia de ponta, que funciona completamente a bateria.
Os engenheiros da Nissan ainda ignoraram as ligações mecânicas volumosas encontradas na maioria dos
carros modernos em favor de controles “by-wire” inspirados em videogames, economizando espaço e peso.

DELOREAN DMC-12
A DeLorean Motor Company, do empresário John DeLorean, só
produziu um único carro enquanto a empresa existiu. Mas foi um
tiro certeiro, tanto que o modelo conseguiu se transformar num
fenômeno cultural. Principalmente desde que ficou conhecido por
seu papel de “máquina do tempo” no filme De Volta para o Futuro.
Além de um exterior todo em aço inoxidável, o que impressionou
mesmo foram as icônicas portas do tipo “gaivota”, que se abrem
não para frente ou para trás, mas para cima.
Entretanto, mesmo um modelo tão pop não
conseguiu salvar a empresa que o lançou.
A DeLorean foi à falência e seu fundador
envolveu-se em um escândalo ao ser
acusado de tráfico de drogas. O carro ficou
em produção por menos de dois anos,
entre 1981 e 1983.

DAVIS DIVAN
Esse veículo teve sua curta vida no fim dos anos 1940, mas,
se chegasse aos anos 1960, poderia ganhar o apelido de
“Submarino Amarelo” – nome de uma canção dos Beatles.
Isso porque o carro de três rodas tinha um design muito
parecido com o de um submarino. Contribuía para essa
impressão os faróis escondidos e o capô alongado. Mas a
companhia que o criou durou apenas um ano, produzindo um
total de 13 unidades.
O vendedor de carros usados Gary Davis tinha conseguido
atrair investidores com a promessa de revolucionar o
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mercado automotivo com veículos de três rodas. Após
construir dois protótipos, em 1947, esse empreendedor fez
uma campanha de marketing agressiva, incluindo divulgações
em revistas e uma viagem promocional pelos Estados
Unidos. Mas a gestão de produção foi tão desastrosa que
a Davis Motorcar Company não conseguiu entregar os
carros para as concessionárias com as quais tinha acordo,
e também deixou funcionários sem receber. Resultado: a
companhia foi processada e Gary Davis foi condenado por
fraude e sentenciado a passar dois anos preso.

O QUE É UM CARRO-CONCEITO?
Basicamente é um veículo experimental. Nele, a montadora
pode ser ousada para arriscar novos conceitos (estéticos
ou tecnológicos), já que a ideia não é colocar o modelo na
linha de montagem, e sim exibi-lo ao público e à imprensa
especializada, como uma forma de demonstrar até que ponto
de evolução (e inovação) a marca é capaz de chegar.
Mas as ideias contidas nessas experiências podem ganhar
vida em modelos “de verdade”. Um carro-conceito pode tanto

lançar um mecanismo ou design que vá ser aproveitado em
automóveis que serão comercializados quanto pode dar origem
a um veículo de produção em série. Dependendo das reações
que o modelo provoca em suas exibições pelos salões de
automóvel, os desenvolvedores podem identificar caminhos
a seguir com seus veículos. Se nada disso acontecer, pelo
menos o carro-conceito terá funcionado como espaço para a
criatividade dos profissionais das montadoras – um verdadeiro
exercício de estilo.
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