




confiável. E, diga-se, a um preço razoável. Quase tão anti-
go quanto a própria indústria automobilística - o primei-
ro modelo surgiu em 1902 -, o Cadillac se notabilizou
como um símbolo do estilo de vida almejado nos Esta-
dos Unidos num tempo em que ninguém se preocupava
com o consumo de combustível, a poluição e o espaço
para o estacionamento. Quando ocorreu a primeira gran-
de crise do petróleo, no início dos anos 1970, ele pare-
ceu fadado a sucumbir como os dinossauros. Remode-
lado em versões menores, descaracterizou-se e levou a
montadora a uma série de grandes fracassos comerciais.
Os antigos modelos se tornaram peças de colecionador,
sobretudo em suas versões mais cultuadas, como o céle-
bre Rabo de Peixe, dos anos 1950. Mais lembrados como
o ícone de um passado suntuoso, viraram piada, na con-
dição de representantes máximos das velhas "banheiras".

Bem, a vida dá voltas. Os tempos suntuosos retorna-
ram com toda força a partir do fim dos anos 1990. A in-
vasão dos eficientes e baratos carros japoneses, assim co-
mo dos luxuosos e potentes alemães da Mercedes e da
BMW, só ajudou a revigorar a indústria automotiva ame-

ricana. E o Cadillac ressurgiu com seu modelo 2002,
um fenômeno de vendas nos Estados Unidos. O mode-
lo GTS 2008, recém-lançado no mercado americano, é
seu digno sucessor e um exemplo de como o símbolo do
estilo de vida perseguido por um país não é fácil de aba-
ter. "Graças em boa parte ao primeiro GTS, o Cadillac
está vivendo seu renascimento histórico", diz Jim Taylor,
diretor geral da empresa. Muitos se perguntam se a re-
cente crise imobiliária americana não é o início da ex-
plosão da bolha de prosperidade que extinguira esse revi-
val. Enquanto não há resposta, o carro continua firme.

O GTS 2008 segue a linha que deu prestígio aos
Cadillacs com uma única proposta inovadora, aparente-
mente singela: melhorar tudo aquilo que o carro já pos-
suía. Como pede a tradição, o novo design do Cadillac é
imponente: a frente alta, os faróis dianteiros em forma
de diamante, a clássica grade dianteira quadriculada,
distintiva de sobriedade, as rodas de aro supergrande sob
paralamas salientes, que lhe dão um ar ao mesmo tempo
agressivo e futurista. Apesar do comprimento (4,80 m) e
da largura (1,80 m), seu perfil baixo lembra mais o de
um carro cupê por razões aerodinâmicas e de estilo. Isso
sem nenhum prejuízo do conforto para os passageiros.

Para os automóveis, o espaço interno do Cadillac é
como um salão de festas. Os vidros parecem fazer parte
da carroceria graças a um engaste sem juntas visíveis de

ssim como Michelângelo esculpiu no
Davi os cânones do ser humano, a Gene-
ral Motors quis fazer do Cadillac, não
sem menos ambições técnicas e artísti-
cas, o modelo ideal do carro americano:
imponente, espaçoso, luxuoso, potente,

borracha. A tampa do motor e das portas possui um re-



forço para diminuir o barulho exterior. Um teto solar
duplo permite que não só os passageiros da frente como
também os de trás desfrutem da vista. Um atrativo im-
portante no mercado americano, onde há tantos apaixo-
nados por carros grandes como por uma vista para o céu.
Para comprovar a tese, é ver as limusines de Nova York.

O Cadillac liga sem chave: basta apertar o botão cro-
mado da ignição, que funciona com a proximidade do
chip de posse do proprietário. O motor 3.6 litros V-6 faz
o som de um tiranossauro saindo de uma soneca. O
GTS dá a impressão de que você dirige uma locomoti-
va: grande, seguro, firme e veloz. E muito sensível à
direção - o volante pode ser manuseado com a ponta
dos dedos. Graças ao chassi modelado para a estabilida-
de, a maioria das curvas parece fácil. A suspensão com-
pensa os buracos, o que não apenas melhora o desem-
penho, como é um item importante de conforto. Na re-
ta, o GTS alcança com facilidade os 190 km/h e chega
a 248 km/h de velocidade máxima. É como um corredor
olímpico vestido com um traje a rigor. O preço é atraen-
te: cerca de 30 mil dólares para o modelo mais básico, no
mercado americano. No Brasil, a GM afirma que não
trará o carro oficialmente e que ele só pode ser encon-
trado eventualmente em importadores independentes.

Por fora e por dentro, o Cadillac sofreu certa influên-
cia da concorrência com a Mercedes e a BMW, cujos
modelos de maior porte se tornaram os principais com-
petidores na disputa pelo seu cliente tradicional. Assim
como os carros das montadoras alemãs, o Cadillac adqui-

riu uma elegância mais esportiva. O antigo símbolo
Cadillac ainda está ali, bem no centro do volante, cer-
cado pela coroa de louros prateada. No entanto, o pai-
nel de instrumentos e os relógios são redondos, um con-
junto característico dos carros feitos para a velocidade.
Seda desenhado para o asfalto, possui no câmbio auto-
mático uma seleção para o uso contínuo de tração nas
quatro rodas, muito útil nos Estados Unidos, onde neva
parte do ano. A Cadillac prima pela segurança, e seu car-
ro traz air bag frontal em dois estágios e lateral para os
passageiros de trás na altura do peito, portas com chapas
de aço reforçado e monitoramento da pressão dos pneus.

O mundo, claro, não é exatamente igual aos tempos
do antigo Cadillac, de maneira que a GM produziu
uma versão do carro menos potente, porém mais econô-
mica, com motor de 2.6 cilindros. O sistema de inje-
ção direta permite o aproveitamento maior da mistura
de oxigênio, com um ganho de 15% na potência, o que
faz com que ele continue a ser um carro respeitável,
consumindo menos e com menor emissão de poluentes.
Nos últimos anos, a fábrica resolveu ampliar os produ-
tos de sua marca premium, que detém desde sua com-
pra junto aos seus donos originais, no tempo dos
calhambeques, em 1909. Lançou outros veículos Cadil-
lac, como a Escalade (uma SUV) e até um conversível
de dois lugares. Porém não deixa de ser bom ver um
Cadillac no seu perfil de sempre, e melhor do que nun-
ca. Prova de que os tempos podem mudar, mas as gran-
des instituições, de alguma forma, sempre continuarão.
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