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Mas as grandes multinacionais da 
tecnologia, como a Google e a Apple, 
estão também atentas a todo este 
movimento. Alguns analistas admi-
tem que esta ainda não é a fase certa 
para a entrada destes novos players. 
A sua derradeira aposta está guardada 
para a era dos veículos autónomos, 
algo que deverá acontecer dentro de 
dez a 15 anos. Quem não esteve para 
esperar foi a Xiaomi, o mais recente 
gigante chinês da era da tecnologia. 
No ano passado, o CEO da empresa, 
Lei Jun, anunciou que a Xiaomi iria 
investir cerca de dez mil milhões de 
dólares para se lançar no mercado 
dos carros elétricos. Uma espécie de 

tirocínio nesta indústria para, daqui 
a uns anos, estar mais bem preparada 
para os carros autónomos. A fábrica já 
está a ser construída junto a Pequim e 
terá uma capacidade instalada de pro-
dução de 300 mil veículos por ano. O 
primeiro veículo Xiaomi deverá chegar 
ao mercado em 2024.

A MODA DOS SUV
Mas não é só com carros elétricos e au-
tónomos que a indústria vai escrevendo 
o futuro do setor. Uma das maiores re-
voluções dos últimos anos deu-se com 
a mudança quase radical da tipologia do 
automóvel. Durante décadas, os ligeiros 
de passageiros assumiam quase sempre 
os formatos tradicionais de berlinas, 
sedans ou hatchbacks. Uma vez por 
outra, surgiam uns conceitos diferentes, 
mais futuristas, mas a “moda” era, regra 
geral, pouco duradoura. Foi o mesmo 
que se vaticinou quando começaram 
a rodar nas estradas de todo o mundo 
os novos SUV, designação que vem do 
inglês sport utility vehicle e que se re-
fere a veículos ligeiros, com posição de 
condução elevada e uma utilização mais 
diversificada. Um movimento iniciado 
pelo Nissan Qashqai que, aos poucos, 
foi ganhando seguidores, tornando-se 
um dos modelos mais vendidos, es-
pecialmente na Europa. Um sucesso 
que não deixou ninguém indiferente e 
que acabou por criar uma das grandes 
transformações no conceito automó-
vel atual. 

Em Portugal, o carro mais vendido 
do ano passado é um pequeno SUV, 
algo que nunca tinha acontecido. E se 
olharmos para a lista dos dez veículos 
mais vendidos em 2021 no mercado na-
cional, cinco deles pertencem a esta ca-
tegoria, com o Peugeot 2008, o Renault 
Captur e o Hyundai Kauai a assumirem 
o pódio neste segmento. Em 2015, os 
SUV representavam 17% do mercado 
automóvel nacional. Três anos depois 
ascendiam aos 28% e, segundo os dados 
da ACAP, em 2021 já atingiam os 42% da 
totalidade de ligeiros de passageiros em 
Portugal. Uma tendência que se segue 
um pouco por toda a Europa, onde os 
SUV têm uma quota de 39%. 

O conceito não só veio para ficar 
como passou a ser dominante. Hoje 
em dia, quase todas as marcas têm pelo 
menos três ofertas de um SUV, de pe-
quenas, médias ou grandes dimensões. 
E o fenómeno não passou ao lado das 
marcas premium ou mesmo das de 
luxo. A Bentley lançou o Bentayga e a 
Porsche já tem várias ofertas neste seg-
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mento, como o Maican ou o Cayenne.
As ofertas de SUV surgem nos mais 

variados preços e tipologias e até do-
minam os lançamentos dos modernos 
veículos amigos do ambiente, pois a 
maioria dos carros elétricos que che-
gam ao mercado aposta neste formato.

XEQUE AO DIESEL
Embora silenciosa, a quebra das ven-
das dos veículos a gasóleo foi outras 
das grandes mudanças deste setor. Em 
Portugal, onde o diesel chegou a repre-
sentar 73% do mercado no final de 2013, 
atualmente representa apenas 21% do 
mercado. A relação inverteu-se. Há oito 
anos, em cada quatro carros novos que 
entravam nas nossas estradas, três eram 
a gasóleo. Atualmente apenas um em 
cada cinco usa esta tecnologia. 

O cerco aos carros diesel teve o seu 
início quando uma grande parte das 
capitais europeias, desde Madrid a 
Helsínquia, avançou com prazos para 
implementar medidas restritivas ao 
uso de motores a gasóleo dentro das 
áreas urbanas, devido à poluição gera-
da pelas emissões dos gases de escape. 
Mas não só. O impacto mediático que 
o chamado Dieselgate – várias marcas 
que adulteravam os veículos para estes 
terem melhores desempenhos nos 
testes de emissões de poluentes – teve 
na opinião pública também provocou 
um forte desgaste desta tecnologia. 

O crescimento dos diesel na Euro-
pa aconteceu na década de 90 como 
medida de combate às alterações cli-
máticas. Uma estratégia que parecia 
fazer todo o sentido numa altura em 
que ninguém falava de carros com 
baterias ou movidos a hidrogénio. 

Nessa altura a ideia passava por 
adotar uma tecnologia mais eficiente 
do ponto de vista energético do que a 
gasolina, logo libertava menos dióxido 
de carbono para a atmosfera. Come-
çaram os apoios e subsídios ao uso do 
gasóleo e, em poucos anos, tornou-se o 
combustível mais usado na Europa. Em 
apenas 25 anos, a quota de mercado 
dos diesel subiu de 3% para quase 40%.

No entanto, os especialistas da al-
tura não tiveram em conta que o ga-
sóleo liberta várias micropartículas, na 
forma de dióxido de nitrogénio, que 
são potenciais agentes cancerígenos 
quando inalados, razão que levou vá-
rias cidades europeias a criar medidas 
para os banir dos centros urbanos. 

Talvez dentro de um século se es-
creva que o setor deu o passo mais 
revolucionário desde que Henry Ford 

desenvolveu o modelo T: o fim dos 
combustíveis fósseis nos automóveis.

REGRESSO AO PASSADO
Outra das grandes tendências para 
conseguir conquistar mais clientes é 
a aposta em modelos que no passa-
do deram brado. Algumas marcas já 
começaram a trazer para o presente 
alguns dos seus icónicos veículos 
para os adaptar à era da eletrificação 
e conectividade. Os primeiros carros 
elétricos, como o Nissan Leaf, come-
çaram por ser concebidos com um 
design mais futurista, que rompesse 
com o passado. Mas há marcas que 
estão a tentar outra abordagem. Um 
dos exemplos mais pragmáticos é a 
decisão da Renault de recriar o seu 
mítico Renault 5, modelo que deverá 
ser lançado em 2024, apenas dotado 
de um motor elétrico. A Chevrolet 
apresentou uma versão elétrica do 
Project X, de 1957, a Citroën baseou-se 
no antigo Mehari e a Honda foi buscar 
o seu primeiro Civic para inspirar a 
criação do Honda E. 

O mercado está em ebulição e 
todos os trunfos são válidos para 
conquistar o seu espaço naquela que 
será a nova ordem mundial do setor 
automóvel. A corrida está apenas a 
começar.

  Na cidade O Citroën AMI 
(em cima) e o chinês Wuling 
Hongguang estão vocacionados 
para a mobilidade elétrica 
citadina

A grande maioria
dos carros 
elétricos
que estão
a ser lançados
adota o 
conceito de SUV




