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Na edição 2008 do salão de Paris as montadoras franceses dão um show à parte. O desenho 
dos franceses evoluiu e muito , principalmente nos conceitos. Donos da casa, Renault, Peugeot 
e Citroën conseguiram atrair atenção para seus estandes com seus conceitos surpreendentes e 
produtos que já vão estrear no mercado.  
 
Com traços fortes e marcantes, o design francês, na maioria das vezes, desperta opiniões 
antagônicas, na linha "ame-o ou deixe-o". Mas, nesta edição de 110 anos de Paris, as 
tradicionais marcas francesas parecem ter encaixado um desenho que resista mais à linha do 
tempo.  
 
O novo Megane da Renault evoluiu muito em relação à geração anterior. A montadora parece 
ter utilizado sua integração com a japonesa Nissan para chegar a um parâmetro mais global 
para seu principal sedã o Megane tem uma legião de compradores, principalmente na Itália, na 
Espanha e em Portugal. Foi apresentado nas versões hatch e cupê. Ainda faltam as versões 
station wagon e sedã. O presidente mundial da marca, o brasileiro Carlos Ghosn, disse que o 
Megane poderá estrear no Brasil em 2010.  
 
Entre os futuristas, o RC surpreendeu. Com traços que lembram um Peugeot de rua, avançou 
muito nas linhas fluidas, com sua frente imponente. Para um híbrido, a francesa desenvolveu 
um motor de 330 cavalos. O grand turismo também agradou pelas linhas laterais e teto baixo, 
indicando que ele poderá ir para a linha de produção.  
 
A Citroën propôs novo conceito de crossover, com o Hypnos. Com portas que se abrem como 
asas de pássaro, o carro busca hipnotizar seus ocupantes, com cores do arco-íris em seus 
assentos, que massageiam o corpo. Para melhorar o humor dos ocupantes, emite fragrância. O 
grande crossover aposta na tecnologia híbrida ao apresentar um motor de 220 cavalos.  
 
A Citroën apresentou ainda o C3 Picasso, uma minivan que no Brasil terá o dedo da 
engenharia local, que deverá mudar alguns detalhes em relação ao modelo europeu. O carro 
começará a ser vendido por aqui no ano que vem.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 8 out. 2008, Empresas & Negócios, p. C12. 


