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Bombardeada nos últimos dias pela pior crise de sua história, a Chrysler luta pra sobreviver 
depois de se associar à Fiat - líder de mercado no Brasil.  
 
Incentivadora e ao mesmo tempo vítima da cultura da opulência norte-americana nos últimos 
50 anos, a montadora encontra-se no pior estágio de sua história. Mas até que os seus 
produtos não são tão ruins como parece demonstrar o noticiário.  
 
É claro que os motores gastões e pesados jogam contra, mas a Chrysler tem produtos 
atraentes, sobretudo para o consumidor brasileiro de um bom poder aquisitivo que busca 
alternativas às limitações da indústria automobilística nacional.  
 
PT Cruiser, 300 C, Jeep Wrangler, Cherokee e Dodge Ram (sobretudo a última versão 
apresentada, com motor diesel) são alguns dos modelos do portfólio da montadora vendidos 
no Brasil que geram grande atração, não só para quem pode comprar o produto, mas quem 
aprecia veículos. A associação com a Daimler, desfeita há cerca de um ano por uma série de 
incompatibilidades entre norte-americanos e alemães, fez bem à Chrysler. O design interno e 
externo de seus produtos evoluiu para que a marca tivesse uma alternativa de um mercado 
global ante a estratégia anterior da marca de se focar só nos Estados Unidos.  
 
A reportagem da Gazeta Mercantil já testou a maioria dos produtos da Chrysler. Os veículos 
sempre chamaram a atenção pela dirigibilidade, conforto interno e a disponibilidade de 
potência - fator às vezes desejado, quando não estão em jogo segurança climática nem dor de 
consciência com a queima de petróleo.  
 
Em contrapartida, o gasto excessivo de combustível sempre joga contra. Talvez a marca já 
tivesse se dado conta disso e, surpreendida pela crise, não conseguisse mais se adaptar aos 
novos tempos. Por isso, a parceria com a Fiat, mais do que incentivada quase obrigada pelo 
governo Barack Obama, pode salvar a montadora do calabouço.  
 
No Brasil, onde tem a liderança do mercado, a Fiat pode conduzir essa parceria de forma a 
render bons frutos financeiros e trazer ao consumidor produtos com melhores preços e o 
requinte que de fato marcam alguns carros da Chrysler.  
 
Fruto de sua associação com a Daimler, o 300 C foi o sedã que procurou unir o conceito 
técnico alemão com a força propulsora dos americanos. O resultado pareceu interessante. Esta 
reportagem acompanhou a chegada no Brasil do modelo.  
 
A última versão testada foi SRT8, inspirada na filosofia AMG da Mercedes-Benz, de ter em sua 
gama carros mais potentes e voltados à esportividade. No painel, o velocímetro vai até 300 
km/h, mas a própria fábrica anuncia uma velocidade máxima de 274 km/h. Economia, 
novamente, foi um dos pontos fracos. A média do consumo do pesado sedã de 2 mil kg, cuja 
primeira versão foi lançada em 2003, foi de 4,5 litros na cidade e 8,3 km/l na estrada.  
 
Ele chegou ao Brasil em janeiro de 2001. A versão Limited estreava com câmbio automático de 
quatro marchas e uma série com ar-condicionado, ABS, airbags frontais e laterais, vidros e 
travas elétricas, rodas de liga leve, computador de bordo, direção hidráulica e bancos de 
couro. Em 2002, ganhou o câmbio sequencial, também de quatro marchas, chamado 
AutoStick, que existe até hoje. Na versão 2005, a Chrysler trocou o motor 2.0 16V com 141 
cavalos por um 2.4 16V, que rendia 2 cavalos a mais e 14% a mais de torque (de 19,2 para 
21,9 mkgf).  
 
O carro logo ganhou uma legião de fãs que aumenta nos dias de hoje com preços mais 
reduzidos, já que o carro é trazido do México sem imposto de importação.  
 



O design retrô que lembra as cidades norte-americanas dos anos 30 é uma forma de se 
diferenciar dos veículos dos dias atuais. É o carro perfeito para jovens e até um público mais 
velho, que curte novas experiências.  
 
A Dodge Ram é um monstro, não só pelo seu tamanho imponente mas por seu potente motor 
diesel de mais de 300 cavalos. É o estilo norte-americano em sua melhor forma de tamanho e 
potência. A última novidade foi o motor HEMI V8 de 5,7 litros que gera 380 cv de potência, 40 
cv a mais do que a versão anterior. O desempenho desse motor dá à picape fôlego de carro 
esportivo. Ela acelera de 0 a 100 km/h em apenas 6,1 segundos e conta com um torque de 
55,8 kgm.  
 
Com estilo inconfundível, o Jeep Wrangler atrai o público que gosta de aventura, 
principalmente a off road. Inspirado no modelo militar do Jeep, que se consagrou nos anos 50, 
inclusive com vários modelos rodando no Brasil até hoje, o Wrangler é prova de que o design 
da Chrysler, se bem aproveitado, ainda pode continuar dando muitos bons frutos. O problema 
imediato para que o carro seja mais popular no Brasil, além do preço na faixa dos R$ 100 mil, 
está no fato de só ser comercializado em versão a gasolina. Na cidade, o motor V6 a gasolina 
de 3.8 litros, 12 válvulas, capaz de gerar 199 cavalos de potência, é adequado; na estrada, 
porém, o carro demora e já não gera tanta empatia, mas mesmo assim cumpre o seu papel se 
você não estiver com muita pressa.  
 
A Chrysler tem futuro? Se a parceria com a Fiat souber tirar o de bom que as duas montadoras 
apresentam, certamente terá sido um bom casamento. As duas montadoras têm histórias 
diferentes, que parecem se completar agora em tempos de crise. Uma das saídas pode estar 
no motor V6 de 3.0 da Grand Cherokee, que, abastecida a diesel, consegue deixar o carro 
mais econômico.  
 
Mesmo quando o motor de 218 cavalos, o combustível ideal torna o gasto mais justo.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 27 maio 2009, Plano Pessoal, p. D1. 


