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Mobilidades sustentável
Urbanetic: A visão da mobilidade do futuro da MercedesBenz
Mais do que um veículo, o Vision Urbanetic é um conceito sobre a mobilidade urbana do
futuro que conjuga a vertente de transporte de passageiros e mercadorias. A MercedesBenz Vans apresentou, em Copenhaga, aquela que será a resposta aos desafios das
cidades do futuro, através de uma solução assente num veículo autónomo, elétrico, modular
e que está interligado com todo o ecossistema de transportes, desde a infraestrutura até aos
operadores de mobilidade. O grande objetivo passa por reduzir os fluxos de tráfego, aliviar
as infraestruturas no centro das cidades e contribuir para uma melhor qualidade de vida
urbana. Segundo Volker Mornhinweg, presidente da Mercedes-Benz Vans, «estamos a
evoluir de um fabricante de automóveis para um fornecedor de soluções de transporte
e mobilidade holística». Segundo o responsável, «os conceitos associados aos
veículos autónomos já cobrem as necessidades e podem otimizar a mobilidade que
todos conhecemos. No entanto, também abrem a porta a conceitos novos. A
abordagem holística da nossa estratégia adVANce, assim como a modularidade que
aplicamos nas nossas inovações oferecem-nos muitas oportunidades.

Podemos combinar as soluções individuais e criar novas soluções e sistemas
holísticos. Por exemplo, no transporte intermodal, poderemos combinar diferentes
opções de mobilidade. No transporte de mercadorias, um furgão autónomo pode
converter-se num hub logístico localizado no centro das cidades, enquanto a
distribuição é realizada por drones, cobrindo o “last mile». O veículo agora
apresentado, com um design bastante futurista, é composto por um chassis onde podem ser
acoplados dois módulos: um para transporte de passageiros (com capacidade até 12
passageiros) e que pode funcionar em sistemas de ridesharing ou transporte a pedido; e
outro para transporte de mercadorias (com capacidade para transportar até 12 europaletes).
Para Volker Mornhingen, «a Vision Urbanetic integra-se num ecossistema tecnológico
que suavemente combina diferentes modos de operação, controlo e gestão de frotas.
As empresas de logística e os passageiros apenas têm de comunicar os seus desejos
de mobilidade de forma digital (...) através de soluções autónomas como esta,

podemos agir como agregadores e oferecer diferentes soluções de mobilidade
através de uma única plataforma».
Não perca no próximo número da Transportes em Revista, a reportagem sobre a
Vision Urbanetic.
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