




M
olsheim, na região da Alsácia, hoje perten-
cente à França, revive o esplendor dos
tempos em que nesse lugar se instalou pela
primeira vez a fábrica de Ettore Bugatti,

em 1909 - mesmo ano em que Henry Ford abria sua pri-
meira planta de concreto armado em Highland Park,
subúrbio de Detroit, nos Estados Unidos. Menos interes-
sado no público maciço visado pelo americano como
comprador dos seus carrinhos pretos, Bugatti não apenas
morava no Château Saint Jean como recebia ali os clien-
tes dos carros que levavam seu nome, no serviço de aten-
dimento ao consumidor mais refinado de todos os tempos.

Nos domínios da Bugatti, restaurados pela Volkswa-
gen quando se tornou proprietária da marca, no fim da
década passada, pode-se passear pelo castelo, cujas
dependências foram modernizadas para se transformar
nos atuais escritórios. Convertidos em recepção, os está-
bulos abrigam uma biblioteca e uma oficina de restaura-
ção de carros antigos. Ao lado está, claro, uma nova fábri-
ca. Porém é uma construção envidraçada que lembra
mais um museu de arte moderna, o que há de mais pró-
ximo na vida real da expressão "fábrica de sonhos". Os
espaços são amplos, com salões onde o branco impecá-
vel funciona como se estivéssemos num show room. Em
vez de funcionários de macacão sujo de graxa e robôs
barulhentos, o que se vê é uma linha de montagem em



que cada parte do veículo figura como se fosse mesmo
uma obra de arte. A Bugatti não só fabrica carros que pri-
mam pelo desempenho c design como fez da própria ins-
talação um modelo concebido minuciosamente para
projetar sua imagem. Na Alemanha, onde a indústria
automobilística tem grande importância e a paixão pelo
carro parece não ter limites, há outras companhias que
transformaram suas instalações cm monumentos feitos
para brilhar. Traduzir o espírito da marca - o conceito, o
design e a tecnologia - pela arquitetura caiu muito no
agrado das montadoras, especialmente a Volkswagen,
que não tem poupado investimentos para demonstrá-lo.

Nos últimos cinco anos, a maior montadora alemã
vem inaugurando fábricas dos sonhos tanto para si mes-
ma como para as outras marcas - a da BMW, em Leip-
zig, e a da Rolls Royce, em West Sussex, na Inglaterra,
além da Bugatti. Outras companhias a seguiram nessa
corrida, corno a Mercedes-Benz, que transformou a fábri-
ca em Stuttgart num verdadeiro parque de diversões para
os amantes de carro. Não parece nem de longe o mesmo
negócio em cujas bases Henry Ford fundou os princípios
da indústria na era moderna: linha de produção, custos
baixos e locais de trabalho cinzentos, feios e poluidores.

Quem fez a obra da Bugatti em Molsheim foi o
arquiteto Gunther Henn, o mesmo criador da Gläserne
Manufaktur (Fábrica de Vidro), da Volkswagen em
Dresden, um gigante transparente onde os clientes po-

dem acompanhar a montagem de seus automóveis como
quem ajusta o terno num alfaiate. "A Volks não é só
fabricante de carros, representa um estilo de vida deseja-
do, atraente, tecnologicamente avançado", define Henn.
Para fazer seu edifício com paredes quase inteiramente
de vidro, a companhia investiu 180 milhões de euros.
Também foi Henn quem desenhou diversas construções
do parque temático da companhia em Wolfsburg, onde
estão reunidos cinco pavilhões que representam suas
diferentes marcas. Lá, tudo foi pensado para obter um
efeito cênico. O maior cartão de visitas é o par de torres
cilíndricas de vidro com capacidade para 800 carros, cuja
imagem se projeta sobre um grande espelho-d'água.

O Museu Mercedes-Benz, um misto de fábrica e
parque temático com 25 mil metros quadrados de área
em Stuttgart, possui o mesmo espírito lúdico — além de
um pouco da ousadia dos antigos faraós. Com investi-
mentos de 50 milhões de euros, a alma da marca ganhou
forma num edifício tão complexo que exigiu uma equi-
pe de 230 engenheiros, arquitetos e prestadores de ser-
viço para montar todos os elaborados desenhos em com-
putador. Duas exposições, uma sobre a história do car-
ro, outra somente com carros Mercedes, são ligadas por
meio de uma rampa em espiral que permite ver uma,>

A nova fábrica da Bugatti, com suas formas retas e es-
paços amplos, mais parece um museu de arte moderna.
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a outra ou ambas em ordem cronológica. O design do
Mercedes Museu reflete o acervo de 160 veículos expos-
tos: uma mistura de romantismo passadista com futu-
rismo geométrico que lhe dá ares déjà vu e high-tech.

Maior concorrente alemã da Mercedes no segmen-
to dos carros esportivos, a Porsche construiu o seu tem-
plo automotivo em Dortmund, obra do escritório de
arquitetura Plajer & Franz. Inaugurada ano passado, ao
custo de 1,3 bilhão de euros, é um complexo onde pre-
domina um trem de vidro com 40 mil metros quadrados
que reúne os elementos encontrados nos carros da mar-
ca: uma estrutura metálica envidraçada em que se pode
caminhar em piso de madeira e descansar em bancos de
couro, como numa agência de publicidade. Ali, a Pors-
che pode produzir até 650 veículos por dia, com planos
de expansão que prevêem a produção de 1,4 milhão de
veículos ao ano até 2008. O ambiente acaba por se
refletir no sistema de trabalho de seus mais de 5 mil
funcionários. Eles têm se acostumado a trabalhar em
espaços amplos, ultra-iluminados, sem portas e salas de
reunião fechadas. Na planta de Leipzig, os andares são
como terraços abertos sobre a linha de produção.

Não é só a BMW que transformou suas fábricas num
monumento dedicado ao carro. Desde 2003, o coração
da Rolls-Royce & Bentley Motor Cars, outro negócio da
Volks, pulsa em West Sussex, na Inglaterra - ou melhor,
nas antigas terras do condado de March, onde ainda per-
manecem em seu esplendor o castelo Goodwood e um
conjunto de benfeitorias digno da sua tradição lendária.
Entre eles, há um autódromo de testes, campo para o
pouso de jatos particulares e, menos funcional, mas
igualmente importante, pista para corrida de cavalos e
campo de golfe, à disposição dos funcionários e clientes.
Ali, o arquiteto Nicholas Grimshaw fez um conjunto de

três edifícios com 5 5 mil metros quadrados de área cons-
truída que rivalizaria com os Jardins Suspensos da Babi-
lônia. As plantas mudam de cor conforme a estação e um
sistema de canais de irrigação, que deságua num lago
próximo, movimenta o sistema de ar condicionado. Na
fábrica, espaçosa e iluminada, vigas de aço sustentam
luzes com 2 m de diâmetro e o teto transparente recebeu
um tratamento especial para refletir a iluminação exte-
rior de acordo com a posição do sol ao longo do dia.

Lá dentro fica o Instituto Sir Henry, onde estão a
marcenaria e o laboratório de artesanato de madeira e
couro. Na nave principal, uma ponte permite aos visitan-
tes caminhar sobre a linha de produção do Phantom, o
carro da marca que hoje melhor representa a marca. As-
sim como o edifício onde é construído, o Phantom é um
veículo elegante, ao mesmo tempo clássico e tecnolo-
gicamente avançado - do motor, que recebeu a contri-
buição dos engenheiros da BMW, aos pequenos deta-
lhes: a efígie alada é recolhida no capô quando ele é des-
ligado e o símbolo RR das rodas nunca fica de cabeça
para baixo, mesmo quando elas estão em movimento.

Vale a pena gastar uma fortuna numa fábrica? Em
alguns casos, faz muito sentido, como no da Bugatti,
uma companhia que dependeu muito de sua imagem
para ser resgatada. Famosa nas décadas de 1940 e 50 por
seu desempenho no automobilismo esportivo, sobretudo



como uma grande vencedora de provas no circuito de Le
Mans, a empresa produziu carros célebres, como o Type
35, porém sofreu dois duros golpes: a Segunda Guerra
Mundial e a morte de Ettore Bugatti, em 1947 Foram
várias tentativas de ressuscitá-la até ser vendida em 1998
para a Volkswagen, que a relançou em salões do auto-
móvel com carros conceituais. Em 1999, saiu o primeiro
Veyron, o seu veículo de série em sua atual encarnação.

Na fábrica da Bugatti, saem por ano apenas 300 Vey-
rons, um exclusivíssimo foguete de dois lugares com
motor de 16 cilindros. Como poucos veículos, reúne a
imagem de tecnologia, velocidade e tradição que a
Volkswagen considera o principal patrimônio da marca.
E o carro mais rápido do inundo, com a velocidade máxi-
ma registrada de 407 km/h. Com seus faróis alogênicos
triangulares, colados ao chão, parece uma máquina do
futuro, encomendada pelo seleto punhado de clientes
que reconhecem esculturas de metal, sobretudo quando
também são aficionados da velocidade. Não há outro car-
ro tão capaz de mesclar a paixão italiana, oriunda de seu
fundador, um milanês, ao charme franco-alemão da Alsá-
cia e o amor germânico à precisão de seu atual fabricante.

Albert Khan, arquiteto também alemão de origem,
que construiu a primeira grande fábrica da Ford em
Detroit e fez outras 200 plantas industriais entre 1909
e 1940 nos Estados Unidos, dizia que "arquitetura é 90%

negócios e 10% arte". Se a máxima continua válida, diz
muito a respeito não só da arquitetura como do rumo
que o negócio de fazer carros tem tomado. A idéia de
apostar em projetos arquitetônicos como chave da ima-
gem - símbolos culturais, capazes de revelar a identi-
dade de uma empresa e apontar para o futuro - é uma
marca da civilização. Isso, ninguém pode criticar.
WWW.MERCEDES-BENZ.COM, WWW.BMWUSFACTORY.COM/BUILD/,

WWW.ROLLS-ROYCEMOTORCARS.COM, WWW.BUGATTI-AUTO.COM,

WWW.GLAESERNEMANUFAKTUR.DE.
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