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Brasil exportadesigndecarros
Apóslongoperíodosónacionalizandomodelosamericanoseeuropeus,designersbrasileirosganhamreconhecimentomundial

Cresce a competição
em telecomunicações

Clientesaprovam
eventos de impacto
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Montadoras fazemcrescer
ademandapor softwares

Parcerias garantem projetos nacionais
Acordos com fornecedores de autopeças tornam viáveis novos carros da Troller

TALENTO – LuizAlbertoVeiga (acima)éumdoscriadoresdoFox.EstúdiodaGM(esq.)criouoCelta.JipeA4(dir.)espera financiamento

AUTOMÓVEIS

Cleide Silva

Após um longo período em que
apenas nacionalizava os automó-
veis criados na Europa e nos Esta-
dos Unidos, a indústria automobi-
lística brasileira teve o aval das
matrizes para desenvolver proje-
tos próprios. Hoje, é reconhecida
mundialmente pela qualidade do
design de seus carros, a ponto de
exportar profissionais e desenhar
projetos para suas controladoras.

Em janeiro, o gerente executi-
vo de design da Volkswagen,
Luiz Alberto Veiga, se despede
de sua sala no prédio administrati-
vo da fábrica da Volkswagen, em
São Bernardo do Campo (SP),
onde ele gerou o Fox, modelo
com o qual a Volkswagen alemã
pretende retomar sua origem de
fabricante do “carro do povo”.

Veiga foi convocado pela ma-
triz para liderar, junto com três
executivos alemães e um francês,
o grupo de profissionais que vai
desenhar os carros da marca que
serão vendidos daqui a dez anos.

O pai do Fox – que preferia
que o modelo se chamasse Tupi,
como era batizado o projeto –,
vai morar com a mulher e dois fi-
lhos em uma pequena cidade pró-
xima a Berlim, onde a Volks
montou avançado centro de de-
sign. “Vou levar a experiência
brasileira de desenvolver produ-
tos de qualidade com recursos in-
feriores aos normalmente gastos
pelos europeus”, afirma Veiga.

A Ford, que só há dois anos
conseguiu montar um departa-
mento de design com categoria si-
milar à da matriz em Detroit
(EUA), prepara projeto de um
veículo que pode ser fabricado fu-
turamente pelas fábricas america-
nas do grupo. “Participamos de
uma concorrência”, diz o gerente
de design, João Marcos Ramos.

Antes do estúdio próprio, insta-
lado na fábrica de Camaçari
(BA), osprofissionaisdaFordpre-
cisavam alugar laboratórios nos
EUA para desenvolver projetos.
Foi assim que conseguiram criar a
versão nacional do novo Fiesta,
vendido no País a partir de 2002 e
que, um ano após seu lançamen-
to, deu origem ao EcoSport, o pri-
meiromodelodamarca100%bra-
sileiro, hoje o utilitário esportivo
mais vendido no País.

“Vamos dobrar a capacidade
do departamento em área e equi-
pamentos e ampliar o número de
profissionais no começo de
2005”, afirma Ramos. Essa am-
pliação, que vai consumir R$ 5
milhões, mesmo valor gasto na
instalação do centro, é um reco-
nhecimento da matriz da Ford
em relação ao desenvolvimento
local de produtos, confirma Ra-

mos.
O aval foi conquistado após

projetos como a reestilização do
Ka, com traseira totalmente dife-
rente do europeu; das mudanças
promovidas na picape Ranger,

que poderão ser adotadas em pro-
duto fabricado nos EUA; e do de-
senvolvimento do Fiesta Sedan.

BURACO
A Volks brasileira também preci-

sou provar sua capacidade à ma-
triz. Quando criou o Fox, junto
com sua equipe de trabalho, Vei-
ga, que trabalha na área de auto-
móveis da montadora há 20 anos,
foi várias vezes à Alemanha apre-

sentar o produto aos seus superio-
res. “Fui escorraçado umas três
vezes, até que o chefe de design
veio ao Brasil, viu o projeto e re-
tornou como uma espécie de
guardião em nossa defesa até con-

vencer a matriz.”
Hoje o Fox é visto como o mo-

delo que vai recuperar a imagem
da Volks na Europa. O carro será
exportado para vários países do
continente a partir do próximo
ano e Veiga diz não ter dúvidas
de que será um sucesso de ven-
das, como foi o Fusca. Em sua vi-
são, nos últimos anos a montado-
ra trabalhou para melhorar sua
imagem, mas perdeu o contato
com o povo.

A Volkswagen, analisa Veiga,
concentrou-se emcarros caros, co-
mo Golf, Passat, Touareg e Phae-
ton, e deixou um buraco no seg-
mento de onde veio seu nome. “O
Fox será um carro de entrada no
mercadoeuropeuevai resgatar es-
se buraco.” No Brasil, o modelo
lançado no fim de 2003 atua no
segmento de compactos de luxo
(acima de R$ 25 mil) e é o sétimo
carro mais vendido do País.

A General Motors não teve tan-
ta dificuldade em obter da matriz
americana aprovação do Celta, fa-
bricado em Gravataí (RS). “Pro-
vamos nossa capacidade em pro-
jetos anteriores, como a picape
Corsa, o Corsa sedã e a S10 com
cabine dupla, produtos só dispo-
níveis no mercado brasileiro”,
afirma o gerente do estúdio de de-
sign, Wagner Montes Cla Dias.

O centro da criação da GM
tem o mesmo nível daqueles ins-
talados pela marca na Alemanha,
EUA, Austrália, China, Japão e
Inglaterra. Depois do Celta, os
profissionais brasileiros desenvol-
veram a minivan Meriva, um tra-
balho conjunto com a matriz,
porém, os técnicos alemães da
Opel, subsidiária da montadora
na Europa, é que vieram ao Bra-
sil. No ano passado, os brasilei-
ros desenvolveram a picape
Montana.

O diretor da Associação dos
Designers de Produto, Adalber-
to Bogsan Neto, de 65 anos, 39
deles como funcionário da
GM, acompanhou todo o pro-
cesso de criação do Celta, que
antes do produto final teve pelo
menos cem propostas desenha-
das. “Foi tudo feito no Brasil,
não houve interferência dos es-
túdios da Alemanha ou EUA”,
confirma.

Aposentado desde 2001, Bo-
gsan será responsável, no próxi-
mo ano, por ampliar o relacio-
namento da associação com as
montadoras, para ações conjun-
tas. Ele lembra que a grande cri-
se do petróleo no fim dos anos
70 foi boa para os designers,
que tiveram chance de apresen-
tar projetos revolucionários.
“Os carros, até então quadra-
dões, passaram a ser mais arre-
dondados, com linhas aerodinâ-
micas que reduzem peso e con-
sumo de combustível.”●

Se as grandes montadoras passa-
ram as últimas décadas na depen-
dência das matrizes para lançar
novos veículos no Brasil, fabri-
cantes novatas, que atuam em ni-
chos específicos e têm capital na-
cional, se valem de recursos pró-
priospara lançar produtos.ATrol-
ler, inaugurada em 1999 em Hori-
zonte (CE), buscou inspiração no
mito Willys para desenvolver o ji-
pe T4 e, mais recentemente, a pi-
cape Pantanal, que começará a
ser vendida em março.

“Fizemosuma correlação do ji-
pe dos anos 50 com um veículo
do século21, aproveitandoodese-
nho clássico, mas introduzindo
conforto, tecnologia e robustez”,
conta Fernando Delgado, gerente
de desenvolvimento de produtos
da Troller. Na Pantanal, a empre-
sa introduziu um diferencial extra
– o câmbio sai do painel, e não do
assoalho, garantindo mais espaço
e conforto ao motorista.

O centro de desenvolvimento

da Troller está instalado em Vi-
nhedo (SP). Tem cerca de 40 pro-
fissionais, muitos deles vindos
dos centros de desenvolvimento
das grandes montadoras. Carên-
cias de alguns equipamentos, diz
Delgado, são supridas com os for-
necedores de peças, que traba-
lham em parceria nos projetos.

Empresas especializadas em
designde produtos como informá-
tica, telefonia, equipamentos mé-
dicos e eletroeletrônicos também
começam aatuar no segmento au-
tomobilístico. A Questto Design,
de São Paulo, foi a criadora do
Projeto A4, um jipe para uso fora-
de-estradaquepoderá ser produzi-
do em Santa Catarina por um
pool de fabricantes de autopeças
que pretende construir uma mon-
tadora de veículos.

Osdesigners inovaram ao man-
ter aparente a estrutura tubular,
conferindo ao jipe aspecto de ro-
bustez. “Exploramos a estrutura
como peça funcional e estética,

enquanto os demais veículos que
usam tubos escondem essa arma-
ção”, diz Luiz Alves, sócio-dire-
tor da Questto. Segundo ele, des-
de o início do projeto, há dois
anos, foi definidoqueumdosdife-
renciais seria um design inovador
eoriginal, “com oobjetivo depas-
sar a imagem de um veículo ro-

busto, com soluções adequadas
ao uso em trilhas e conceito de
Fun Car, isto é, um carro que gere
prazer e emoção.”

Junto com a Federação das In-
dústrias do Estado de Santa Cata-
rina (Fiesc), as autopeças buscam
financiamento para colocar em li-
nha o veículo, que está recebendo

acabamento final para fecha-
mentodas laterais e teto. Quan-
do chegar ao mercado, o A4
(nome provisório) vai disputar
clientes com os modelos da
Troller.

Já a Fiat, que inaugurou seu
centro de desenvolvimento em
Betim (MG) em agosto de
2003, com investimentos de
R$ 400 milhões, ainda se pre-
para para lançar seu primeiro
veículo totalmente brasileiro.
A empresa não revela seu ca-
lendário, mas o prazo para um
projeto sair do forno é de dois
a três anos.

Amontadora italiana acredi-
ta já ter provado suacompetên-
cia com o desenvolvimento de
derivados comoasversões Ad-
venture doPalio e Siena, e a pi-
cape Strada com cabine esten-
dida,modelos feitos exclusiva-
mente pela filial brasileira e
que têm atraído interesse da
matriz.● C.S.

Renato Cruz

O avanço dos projetos made in
Brazil incentiva a demanda por
software de design, como o Alias
Design Studio, usado pelas prin-
cipais montadoras. “O aumento
da demanda é um movimento
que já temos sentido há pelo me-
nos dois anos, mas que se tornou
mais nítido de um ano para cá”,
afirma Carlos Menezes, gerente
de Vendas da AWbr, representan-
te da Alias na América do Sul. A
estimativa para o crescimento
das vendas no País este ano está
entre 30% e 35%. No mundo, a
projeção é de 25%.

Segundo Menezes, o maior
cliente mundial da Alias é a Ge-
neral Motors, que usa somente as
soluções da empresa para design
em todo o mundo. “Mas o usuá-
rio tem que ser bom”, afirmou o
gerente, dizendo que, apesar de
todas as facilidades oferecidas pe-
lo software, como a possibilida-
de de trabalho em equipe por

meio de redes de computadores,
nada substitui o talento do desig-
ner.

O crescimento das exporta-
ções tem levado empresas de ou-
tros setores a também investirem
em sistemas de projeto por com-
putador. Nos últimos meses, a
AWbr vendeu software da Alias
para companhias como a H.
Stern (jóias), Grendene e Azaléia
(calçados), Multibrás (eletrodo-
mésticos) e Máquinas Agrícolas
Jacto. “O produto vem se tornan-
do cada vez mais fácil de utili-
zar”, explicou Menezes.

Sediada em Toronto, no Cana-
dá, a Alias pertencia à Silicon
Graphics, fabricante de computa-
dores de alta capacidade. Em
abril, foi comprada por US$ 57,5
milhões pela Accel-KKR, empre-
sa especializada em investimen-
tos. A companhia já ganhou um
Oscar de efeitos especiais. Seu
software foi usado em filmes co-
mo Guerra nas Estrelas, Homem-
Aranha e O Senhor dos Anéis.●

A Fiat investiu R$ 400
milhões no seu centro
de desenvolvimento
em Betim (MG)

J.F. DIORIO/AE

%HermesFileInfo:B-9:20041206: B9
O ESTADO DE S.PAULO ● SEGUNDA-FEIRA, 6 DE DEZEMBRO DE 2004

Fonte: O Estado de São Paulo, São Paulo, 6 dez. 2004. Economia,  p.  B9.




