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Excelência nos projetos, valorização da sua herança, investimento em tecnologia, 
multiculturalismo, ousadia e um toque de magia são as peças de uma nova era da General 
Motors que já dá sinais claros de que o capítulo vermelho da história financeira da corporação 
está prestes a acabar. 
 
As pupilas se dilatam, a respiração fica presa, o sangue corre mais rápido e até um atrevido 
arrepio de emoção percorre o corpo.A simples visão do novo Camaro é capaz de provocar tudo 
isso — sintomas que normalmente são associados à paixão — em quem o vê ao vivo pela 
primeira vez. E nem é preciso ser um apaixonado por carros para ter essa reação. Até quem 
vê as máquinas como simples meios de transporte não consegue ficar imune à sedução que as 
linhas desta obra de arte inspiram — acreditem, aconteceu comigo. 
 
Desenvolvido no laboratório de design da General Motors em Detroit, o novo Camaro é um 
símbolo da nova era que se descortina para a GM nos EUA e no mundo e que se baseia na 
convergência da paixão e emoção que os carros dos anos 60 inspiravam com o pragmatismo e 
a preocupação com economia que os anos 80 e 90 ensinaram os fabricantes de automóveis a 
ter.“ 
 
A liderança da companhia acredita que o design é um ingrediente-chave para o sucesso 
financeiro da empresa”,diz o vicepresidente global de Design da GM,Edward Welburn Jr., que 
esteve em São Paulo para o lançamento do Prisma no Salão do Automóvel e falou com 
exclusividade para a Forbes Brasil.“Estamos num momento muito excitante da nossa história. 
O setor de design está crescendo, temos 11 centros de design espalhados pelo mundo — um 
deles aqui no Brasil, que percebem claramente a necessidade de intensificar a qualidade 
mágica que as linhas de um carro podem ter”, completa. A prova de que a corporação vê no 
design um bom investimento é o fato de que este setor viu seu orçamento crescer em US$ 1,5 
bilhão nos últimos dois anos. 
 
A melhor notícia para o consumidor, entretanto,é que até pelo gigantismo da corporação,o 
conceito de produzir carros eficientes que também emocionem pode se tornar uma tendência 
para toda a indústria automobilística que,se tiver força suficiente,poderá ajudar o setor a 
reverter espetacularmente a curva descendente nos lucros e iniciar uma nova era de 
prosperidade.Mas, como toda viagem começa com um passo,vale a pena contar a história de 
como nasceu o novo Camaro,que deve chegar ao mercado norte-americano no final de 2008 
com modelo 2009.Trata-se da volta de uma marca mitológica da Chevrolet. Lançado em 1967 
para concorrer com o Mustang, da Ford, foi produzido por 35 anos e teve sua fabricação 
suspensa em 2002. 
 
A história do carro que está sendo apresentado neste ano começou há mais de 40 anos e não 
foi em Detroit,apelidada de Motor City,onde está a sede a GM. Foi num bairro residencial da 
cidade de Philadelphia, chamada de Liberty City por ter sido o berço da Independência dos 
EUA. Nascido em uma cidade em que as crianças sonham em se tornar senadores e um dia 
brilhar em Washington, Edward Welburn Jr. sonhava com carros.Aos 11 anos,escreveu uma 
carta para a sede da GM,em Detroit,perguntando o que deveria fazer para se tornar um 
designer de carros.  
 
Alguém respondeu a carta, detalhando as matérias em que ele deveria se aplicar,os cursos 
universitários que ele deveria fazer e até as melhores universidades onde realizálos. Ed seguiu 
o roteiro à risca, inclusive, tornou-se escultor para trabalhar em três dimensões com maior 
destreza e, há 34 anos,começou a trabalhar na GM. Hoje é o sexto homem em 100 anos de 
história da corporação no cargo de chefe global de design da empresa. 
 
“Eu tenho um Camaro 1969 (amarelo com aquela lista preta que atravessa o capô do pára-
lama ao pára-choque) e por muitos anos, tive o desejo de trazer o Camaro de volta. Há pouco 
mais de um ano,senti que era o momento certo”, conta Welburn. 



“Mas, a tarefa tinha um grande desafio: eu não queria simplesmente trazer o carro de volta 
com o design vintage, queria que fosse um Camaro com DNA dos anos 60, mas que fosse um 
carro moderno, de hoje. Eu queria verdade, consistência e coerência no design e,para isso,era 
fundamental que o resultado fosse contemporâneo, que transmitisse conceitos “, conta 
Welburn com brilho nos olhos. 
 
O conceito de produzir carros eficientes que também emocionem pode se tornar uma 
tendência para toda a indústria automobilística 
 
Para realizar sua visão, o vice-presidente global de Design GM levou seu Camaro 1969 para o 
laboratório de design e chamou duas equipes: um time foi montado com craques diversos e o 
outro foi o que tinha acabado de finalizar o projeto do novo Corvette.“Todo mundo ficou muito 
motivado e inspirado pela tarefa e o resultado dos dois times foi espetacular. Escolher um 
deles foi a decisão mais difícil que tive de tomar na vida”, conta.“Cheguei a passar noites sem 
dormir,angustiado pela decisão. Ambos designs eram excelentes. As duas equipes colocaram 
seus corações no projeto”,diz Welburn,que acabou se decidindo pela proposta da equipe de 
tinha trabalhado no Corvette — o carro-mito da GM,que nos EUA chega a concorrer com a 
Ferrari.O que o fez tomar a decisão? “Esse modelo (apontando para o carro) tinha uma certa 
tensão, provocava uma emoção mais forte”,diz olhando o carro com cara de pai orgulhoso. 
 
Prisma: sob medida para o Brasil 
 
Alinhado com a estratégia global da GM de criar carros com design atraente e emocionante, o 
presidente da companhia para o Brasil, Ray Young, faz uma leitura bastante precisa do jeito 
brasileiro de amar os carros. “No Brasil, o carro precisa ter um design excitante, especialmente 
no seu exterior”, diagnostica o executivo que está no Brasil há apenas dois anos e meio. “O 
problema aqui é combinar a paixão pela estética automotiva com a renda média da população. 
As pessoas aqui querem carros com boa potência no motor mas que sejam econômicos e que 
incorporem novas tecnologias”, explica. “Assim, resolvemos desenvolver um carro que fosse 
capaz de atender a todas essas demandas do consumidor”, completa. Young afirma que seu 
briefing para a equipe de criação e desenvolvimento foi: uma carro com design atraente, 
motor moderno, com bom custo-benefício, que tenha manutenção barata e consiga reter um 
bom valor de revenda. O resultado foi o motor 1.4 litros econoflex que está a bordo do Prisma. 
 
“Sabemos que há muitos consumidores com o desejo de ‘melhorar de carro’, que é o 
fenômeno que os americanos chamam de ‘trade up’, por isso acreditamos que haverá uma 
migração da preferência do motor 1.0 para o motor 1.4 porque essa é uma aspiração clara do 
consumidor. O Prisma deve chegar aos revendedores com o preço de R$ 29 mil. 
 
Em outro segmento, a GM também está colocando suas garras de fora. “Por muito tempo 
pensou-se que o brasileiro não gostava de carros com aspecto de utilitário. A Ford tem o 
mérito de, com o Ecosport, ter provado que essa categoria seduz o brasileiro. Então, 
resolvemos investir na adaptação do Tracker (que é produzido na Argentina) para rodar com 
gasolina em vez de diesel e, graças ao acordo do Mercosul e de uma parceria com a Suzuki, 
estamos colocando o carro no mercado brasileiro a um preço extremamente atraente para um 
4x4 com motor 2.0: R$ 58,9 mil”, diz o presidente. 
 
Young define o momento que a empresa está vivendo no Brasil como a combinação de duas 
situações. A primeira é que a indústria está vivendo um momento muito bom. “Em 2006, 
serão vendidas cerca de 1,9 milhão de unidades. Em evolução importante em relação a 2003, 
quando somente 1,3 milhão de unidades foram vendidas”, diz Young que chegou ao Brasil em 
janeiro de 2004. “A oferta de crédito foi um dos fatores que acelerou as vendas”, completa. 
Por outro lado, o executivo aponta a taxa de câmbio como a principal razão para o 
encolhimento das exportações e o pior: para o avanço de marcas chineses, indianas e 
coreanas no mercado brasileiro. 
 
No cenário geral, Young avalia que o plano de turn-around da companhia está funcionando em 
termos gerais e que os bons resultados da operação da brasileira — que obteve no segundo 
trimestre o primeiro lucro desde 1997 — mostram que o país está um passo adiante. 



 
A magia do novo Camaro está em resgatar a era de ouro do design de automóveis que teve 
seu apogeu nos anos 60. “Naquele tempo, os designers criavam um projeto de carro e o 
entregavam aos engenheiros para que eles viabilizassem a realização do design.A partir dos 
anos 70, a coisa se inverteu. Os engenheiros passaram a dominar o processo e o design teve 
sua importância reduzida.Nos anos 80 e 90,aspectos como economia de 
combustível,segurança e diferenciais tecnológicos foram as prioridades na criação dos 
carros”,analisa o executivo.“Hoje, a noção da importância do design como catalisador de valor 
e aceledor do marketing,como elemento fundamental para atrair o consumidor, aumentar 
vendas e gerar maiores lucros fez o cenário criativo mudar. 
 
Hoje,designers,engenheiros,especialistas em marketing e em finanças evoluíram e buscam 
fazer seus esforços convergirem e não simplesmente tentam dominar o outro departamento”, 
avalia Welburn. 
 
Trazer de volta a marca Camaro pareceu aos executivos da GM mais interessante do que 
simplesmente criar uma nova. “Quando uma marca realmente significa alguma coisa, tem uma 
personalidade que pode ser percebida e compreendida pelo consumidor, ela é sempre muito 
mais poderosa”, afirma.“Por exemplo, o novo Corvette foi inspirado pelo Sting Ray de 
1963,mas foi executado de uma forma muito contemporânea. Ele traz sua herança 
transformada em algo moderno.” 
 
Welburn confessa que,às vezes,se pega pensando no que os designers de carros dos anos 60, 
os revolucionários que criaram carros que se transformaram em mitos seriam capazes de fazer 
se dispusessem da tecnologia que existe hoje. Recentemente,Welburn convidou os projetistas 
dos anos 60,já aposentados e com mais de 70 anos,a visitarem o laboratório.“ Foi muito,mas 
muito especial. Eles ficaram maravilhados com a nova tecnologia, que ajuda a criar mais 
rápido e com melhor qualidade.” 
 
Welburn concorda que ao priorizar o design e celebrar o aspecto emocional que um belo carro 
pode gerar num setor que tem sido obrigado a ficar muito atento na questão financeira foi um 
movimento ousado. “Num mercado tão competitivo quanto o automotivo é preciso ser 
ousado”, afirma.A resposta do mercado tem sido extremamente positiva. Todos os nossos 
lançamentos recentes nos EUA têm sido sucesso.O novo Pontiac simplesmente esgotou nas 
concessionárias. O novo Saturn, também.  
 
Na Europa, o Astra e New Corsa têm liderado as vendas nas suas respectivas categorias.Na 
China,o crescimento do Buick tem sido explosivo. E, no Brasil,com o Prisma as perspectivas 
são excelentes”,diz Welburn,que não cansa de elogiar a excelência do time brasileiro na 
criação de carros pequenos e médios. Hoje a GM dispõe de 11 centros de design no planeta, 
um deles no ABC paulista, e já os planos de investimento na expansão do centro de design 
brasileiro bem como no da Coréia e no da Alemanha nõa devem demorar para serem 
implementados.Diante da pergunta se ele conseguiria imaginar como seria um carro esporte 
brasileiro,Welburn sorriu e disse: “Primeiro é preciso desenvolver uma idéia clara do que seria 
a alma de um carro esportivo brasileiro... seria algo mais Pontiac ou algo mais Corvette? Difícil 
saber,mas essa possibilidade me deixa curioso...”,diz Welburn. Quem sabe, se um dia ele 
passar a tarefa para o time brasileiro, a gente possa acrescentar o orgulho de ele ter sido 
criado no Brasil à emoção de ver um belo carro esporte. 
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