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EDIÇÃO ESPECIAL Pesquisa & Tendências: Transporte Conceitual 

A 2ª Edição Especial “ODI Automotive News”, 
apresenta dentro da categoria de pesquisa & tendências 
para transporte conceitual, o projeto FIEL (Forma 
Inteligente e Ecológica de Locomoção), criado pelos 
sócios: Carlos Eduardo Momblanch da Motta, Carlos 
Metzler e Renato Cesar Pompeu. 
Em entrevista ao ODI Automotive News, Renato Pompeu 
destaca que o projeto FIEL foi criado para colocar no 
mercado uma opção de locomoção urbana econômica e 
não agressiva ecologicamente.  
O POMPÉO – primeira proposta de produto do projeto 
FIEL nasce da idéia de incorporar as vantagens de uma 
motocicleta, como baixo consumo e agilidade com o 
conforto e segurança de um carro.  
O projeto está baseado no tripé: economia, ecologia e 
segurança, aspectos considerados fundamentais tanto na 
proposta do produto final quanto em seu processo de 
produção.  

 

Conheça mais sobre o projeto e acesse 
imagens aqui!  

 

 

 
A proposta das dimensões reduzidas é facilitar a locomoção no 
trânsito urbano.  

POMPÉO – Ficha técnica 
Os cenários previstos para os próximos anos apontam a necessidade de formas alternativas de locomoção nos grandes centros 
urbanos, devido aos problemas de trânsito e preocupações ambientais.  
Assim, a proposta prevê um veículo automotor, urbano, multicombustível, de três rodas, dispostas duas na frente e uma atrás, 
cabine fechada, com espaço para duas pessoas e compartimento para pequenos volumes. O motor é posicionado na traseira 
do veículo, assim como a tração.  

 
 



Projeto: Triciclo POMPÉO 
Peso estimado 380 kg 

Comprimento 233 cm – Largura 130 cm – Altura 130 cm 
Segmento: setor de veículos leves 

Motorização: versão à combustão e versão elétrica 
Versão à combustão (gasolina e/ou álcool) expectativa de consumo cerca de 25 km/l à gasolina 

Versão elétrica autonomia prevista de 150 a 200 km com uma carga de 4 a 6 horas 
 

Os diferenciais do produto: 
� Forma ecológica de locomoção ���� na versão à combustão o consumo menor que dos veículos tradicionais contribui 

na redução das emissões de CO2. Já na versão elétrica, além de emissões nulas, a proposta de recarga das baterias 
em período noturno otimiza a utilização de energia acumulada.  

� Baixo consumo ���� por ser mais leve que veículos comuns e ter menor atrito com o solo, devido a possuir três rodas. 
� Manutenção fácil e de baixo custo ���� disponibilidade de peças para reposição/manutenção devido a parte motriz ser 

semelhante a de motocicletas. 
� Dimensões reduzidas ���� facilitam locomoção e estacionamento em centros urbanos. 
� Conforto ���� o design traz preocupações com aspectos ergonômicos, o espaço interno proporciona transporte 

confortável para duas pessoas, com compartimento para pequenos volumes e possibilidade de incorporar 
equipamentos opcionais, tais como: som, ar condicionado, GPS, vidro elétrico, entre outros. 

� Segurança ���� compatível com a proporcionada por um carro convencional. 
 

Confira aqui o vídeo disponível no site Triciclo POMPÉO 

ODI Automotive News Entrevista – POMPÉO 
Em entrevista ao ODI Automotive News, os sócios 
idealizadores do projeto POMPÉO falaram sobre 
encaminhamentos e planos para o projeto. 
A idéia é trabalhar com uma possível “família” de produtos, 
oferecendo propostas para nichos diferenciados e com 
apelos distintos.  
 

 
Os sócios Carlos Motta, Renato Pompeu e Carlos Metzler.  

Como exemplo, tem-se a versão com motorização elétrica, fruto de 
parceria com a empresa de transporte elétrico Eletra e com a Itaipu 
Binacional, que visa atender um público que demanda soluções 
ecológicas de transporte. 
Já a versão com motorização à combustão, álcool e/ou gasolina, 
dado seu custo mais baixo, visa atender um nicho com demanda 
por uma solução segura, confortável, mais barata que um 
automóvel popular sendo também mais econômica. 
Segundo os entrevistados, pesquisas realizadas em parceria com 
a Universidade Tuiuti do Paraná, apontaram ainda alguns setores 
de serviços como nichos possíveis para comercialização do 
POMPÉO. As pesquisas apontam para demandas potencial no 
ramo de serviços, como entregas, táxi urbano, rondas, segurança 
privada, entre outros. 
Carlos Motta cita o caso da polícia que faz a ronda ao longo do 
canal do Panamá, que teria entrado em contato através do site, 
interessada na aquisição de exemplares do triciclo para a utilização 
na vigilância e segurança do local. 
O interesse do setor de serviços se deve principalmente ao uso 
racional de combustível, ao espaço, que pode ser adaptado para 1 
passageiro e espaço para transporte de pequenas cargas, à 
facilidade de locomoção no trânsito de grandes cidades, à 
facilidade de estacionamento, uma vez que pode ser estacionado 
de forma lateral ou frontal à calçada, além dos custos de 
manutenção menor.  

Próximos Passos  POMPÉO na mídia 



Conforme os sócios entrevistados, o Business Plan do 
projeto tem como objetivo criar uma montadora brasileira 
no PR, preferencialmente na região metropolitana de 
Curitiba, sendo que nesta fase do projeto estão buscando 
parcerias com empresas da região. O projeto visa à 
criação de uma montadora voltada à sustentabilidade, 
envolvendo tanto  responsabilidade ecológica quanto boa 
relação com funcionários e sociedade. 
Ainda segundo os sócios o apoio do governo do Estado e 
a articulação entre as empresas do setor são 
fundamentais para o desenvolvimento de projetos e 
iniciativas inovadoras como o do triciclo POMPÉO. Carlos 
Motta cita o exemplo do Jipe “Stark”, projeto brasileiro já 
em fase de produção e comercialização no estado de 
Santa Catarina. 

 

 
 
 

Contatos 
http://www.triciclopompeo.com.br  

 
Carlos Metzler ���� carlos@triciclopompeo.com.br  
Carlos Motta ���� motta@triciclopompeo.com.br  
Renato Pompeu ���� renato@triciclopompeo.com.br  
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