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Ele custa € 1,4 milhão fora os impostos. Serão fabricados apenas dois por semana, com 
métodos quase artesanais. O conversível Bugatti Veyron GT foi a vedete na abertura do Salão 
Internacional de Paris, evento que mostra empenho dos fabricantes mundiais em carros cada 
vez mais econômicos, sustentáveis e com design provocante.  
 
Marca do Grupo Volkswagen, a Bugatti vai produzir apenas 150 unidades personalizadas com 
motor exclusivo de 1.100 cavalos de potência. Tem velocidade limitada eletronicamente a 400 
quilômetros por hora. O modelo possui um detalhe sui generis para um automóvel tão caro e 
tão veloz: um guarda-chuva, que vem como acessório, vira uma capota para proteção contra 
intempéries.  
 
Num instante em que a Europa passa por dificuldades econômicas, carros como Veyron não 
são uma heresia, quando o que se quer é exclusividade. Outras marcas apostaram na exibição 
das supermáquinas para alegrar os todo-poderosos do planeta.  
 
A Ferrari apresentou uma nova versão do California, modelo que privilegia o mercado dos 
Estados Unidos. Com desenho muito interessante e elegante, o carro tem carroceria em 
alumínio e um motor V8 de 4.3 litros, câmbio automatizado de sete marchas e embreagem 
dupla. Claro: para rodar na Califórnia o carro é um autêntico conversível.  
 
Entre as supermarcas, a Lamborghini apresentou um novo estilo em esportividade. Diferente 
da maioria, o carro-conceito Estoque tem formato de sedã em quatro portas. As formas são 
exuberantes e agressivas e mostram o DNA da marca de origem italiana, como em seus 
clássicos carros Gallardo e Murciélago.  
 
Assim como o Estoque, outro conceito de uma marca de luxo atraiu a atenção dos visitantes 
da imprensa especializada. A Mercedes-Benz também apresentou sua bela máquina, ainda 
como conceito. O Fascination, uma crossover, tem linhas fortes e marcantes. Carro destinado 
principalmente à família, tem proposta de motor turbodiesel de quatro cilindros, 2.2 litros e 
204 cavalos de muita potência. No interior, o clássico acabamento da marca alemã, que prima 
pela sofisticação e elegância nos mínimos detalhes.  
 
Outra marca alemã, a Audi também não ficou atrás em matéria de design. A fabricante 
apresentou em primeira mão o concept A1. Hatchback híbrido, o carro tem um desenho frontal 
que prende os olhares. A grande grade em formato trapezoidal e os faróis com lâmpadas leds 
deram formas surpreendentes ao pequeno carrinho, que dificilmente seria vendido no Brasil 
por chegar aqui muito caro para um carro de pequenas dimensões.  
 
Por dentro, os engenheiros alemães também inovaram. A alavanca pode ser recolhida para o 
console, dependendo do comando escolhido pelo motorista. Pelas formas e aceitação do 
público, o A1 logo deixará de ser um conceito para estar nas ruas, pelo menos da Europa, em 
curto espaço de tempo.  
 
A Volkswagen ainda foi muito feliz na apresentação do Golf GTI, que já chega a sua sexta 
geração na Europa. No Brasil, está na geração quatro e meio para não sair de linha, o carro 
sofreu uma reestilização à brasileira. O GTI é um top de linha até para padrões europeus, na 
casa dos € 30 mil. O modelo que se aproximaria do mercado nacional é a sexta geração do 
Golf convencional, que também foi exposto em Paris. A Volkswagen nega a intenção de 
comercializá-lo no Brasil por agora. É provável que a sexta geração leve mais de ano para 
desembarcar por aqui.  
 
A General Motors chamou as atenções ao apresentar um novo carro global. O sedã médio 
Cruze é um dos modelos que poderão ser vendidos no Brasil. Equipados com motor 1.6 e 1.8, 
tem entre 120 e 150 cavalos de potência. Com linhas modernas e elegantes, tem tudo para 
fazer sucesso em vários mercados. O carro começa a ser vendido na Europa, mas há planos de 
comercialização também nos Estados Unidos.  



 
Entre as promessas, pelo menos dois modelos expostos em Paris já estão confirmados para o 
Brasil A Citroën vai produzir aqui o C3 Picasso, uma minivan construída sob a plataforma do 
C3 para disputar vendas com a Meriva (GM) e Idea (Fiat). A Renault também promete uma 
briga mais aguerrida entre os sedãs médios, ao produzir aqui o novo Megane a partir de 2010.  
 
Híbridos  
 
O Salão de Paris, que nesta versão de 2008 espera receber 1,2 milhão de visitantes em 20 
dias de exposição, deixa muito claro a tendência híbrida que funde motores elétricos e a 
combustão numa transição até tecnologia que garanta energia inesgotável e 100% limpa, que 
só o hidrogênio poderia fornecer. Mas os fabricantes ainda estão longe deste ponto.  
 
A Renault foi a montadora que apresentou um conceito em que propõe emissão zero. Em 
formato de furgão e com materiais estranhos, como acrílico verde, o Kangoo ZE promete 
enfrentar as ruas com motor puramente elétrico e sem nenhuma emissão.  
 
A Peugeot apresentou o conceito Prologue, com um sistema que "adormece" o carro. O 
sistema deixa o motor sem emissões e gastos em paradas nos semáforos, por exemplo. Com 
motor turbodiesel de 200 cavalos, o Prologue também propõe um baixo consumo de 
combustível, como média de 25 quilômetros por litro.  
 
Alguns dos destaques do Salão de Paris estarão no Salão de São Paulo, no Anhembi. Mas não 
veremos por aqui, que tem abundância em etanol, a tendência do híbrido. A Europa tem 
políticas mais urgentes e severas para baixar as emissões de poluentes.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 8 out. 2008, Empresas & Negócios, p. C12. 


