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A Renault decidiu afastar a área de design do ambiente da graxa para aproximá-la do charme das 
galerias de arte e lojas de decoração de um dos mais elegantes bairros de São Paulo. A 
montadora inaugurou ontem, nos Jardins, seu sexto centro de design fora da França, seguindo 
uma nova tendência na indústria automobilística, que começa a transferir boa parte do 
desenvolvimento de produto das matrizes para os mercados emergentes.   
 
Esta é a primeira montadora do Brasil a ter o design fora da fábrica. O local escolhido foi a 
elegante avenida Gabriel Monteiro da Silva, coração dos Jardins, onde se enfileiram as lojas de 
móveis, arte e decoração mais chiques da América Latina. Bem distante da linha de montagem, 
que fica na cidade de São José dos Pinhais, no Paraná.   
 
O novo ambiente servirá para inspirar projetos de carros não apenas para o mercado brasileiro, 
como também alinhados ao gosto dos consumidores dos demais países do Mercosul. Para isso, a 
equipe, que começa com 10 pessoas, inclui profissionais de outros países, como Argentina e 
Colômbia. O grupo é pequeno. Muito menor do que o principal centro de design da Renault, na 
França, onde trabalham 12 mil profissionais. Mas já começou a trabalhar em cinco projetos.   
 
"Essa charmosa região reúne os grandes nomes da arquitetura e interiores, o que pode ajudar no 
desenvolvimento da cultura do design do automóvel", explicou o presidente da Renault no 
Mercosul, Jérôme Stoll, durante uma apresentação na área externa do sobrado de 400 m². A 
Renault facilitou as coisas para que na volta do almoço, por exemplo, seus designers captem 
inspiração numa loja de esculturas ou ateliê de arte.   
 
Não é só isso. Os ares de modernidade e a efervescência de uma metrópole como São Paulo, 
onde se ditam conceitos em eventos como Fashion Week, representam, na opinião da direção da 
Renault, o caminho certo para quem busca desenvolver os futuros carros com base em tendências 
da moda.   
 
Patrick le Quément, vice-presidente de design do grupo Renault, passou ontem por São Paulo 
para acompanhar o lançamento do sexto centro da rede internacional que ele próprio desenvolveu 
e disse que a companhia quer diversificar as fontes de criação.   
 
Esse movimento da empresa nasceu em 1999, em Barcelona , na Espanha. Agora chegou a vez 
de inserir os países emergentes porque se concentram neles o crescimento das vendas. Há pouco 
mais de um ano foi criado o centro de design da Índia, responsável por um dos maiores desafios 
hoje não apenas da Renault como de toda a indústria: a criação de um automóvel de ultra baixo 
custo.   
 
Segundo Quément, a equipe indiana está encarregada de criar um automóvel com preço abaixo 
de US$ 3 mil. É um conceito já lançado no início do ano pela Tata, montadora indiana. O próximo 
centro de design será na Romênia.   
 
O executivo explica que o desenvolvimento de novos projetos em vários países não visa reduzir o 
trabalho na França. A diferença é que hoje a empresa precisa acelerar o ritmo de lançamentos. 
"Enquanto no passado desenvolvíamos três a quatro carros por ano, agora estamos chegando em 
sete a oito", diz.   
 
A iniciativa deverá levar a Renault a se aproximar mais do gosto regional do consumidor. A 
empresa parece já ter percebido, por exemplo, que o brasileiro é muito mais exigente em relação 
a design de automóveis do que a média no resto do mundo. Os executivos da empresa rejeitam a 
idéia de que o estilo dos produtos lançados no Brasil pela marca não tenha agradado o mercado. 
Mas as vendas começaram a crescer mais depois do lançamento do Sandero, um modelo feito 



sobre a plataforma do Logan, que nasceu com uma dose do talento brasileiro, que interferiu no 
projeto.   
 
O maior desafio das montadoras é fazer o chamado "bonito e barato". "No Brasil e na Índia a 
expectativa do cliente em relação ao desenho dos carros é mais alta do que se pensava a 
princípio", diz Thierry Metroz, vice-presidente de design e assistente de Quément.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 10 abr. 2008, Tendências&Consumo, p. B4. 


