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Profissionais inspiram-se na moda e nos acessórios para desenhar novos modelos; cor segue 
cosméticos. 
 
Um par de óculos escuros esportivos, um mouse arrojado feito de titânio, uma embalagem de 
perfume nada convencional, um sofá que faz "pirar". Tudo isso poderia apenas pertencer a 
alguém "descolado", mas serve de inspiração para o design de um carro. 
 
"Quis passar uma idéia de tecnologia, de modernidade, de valor agregado", diz Arthur Martins, 
27, designer da Volkswagen que se inspirou na lista acima para traçar o exterior do novo Gol. 
"São objetos com superfícies que se integram com harmonia." As formas arredondadas são 
percebidas, sobretudo, nas lanternas. 
 
É nas formas, texturas e cores do mundo que os criadores de carros se inspiram. Transferem 
características desses elementos para o carro -um toque que lembre couro no plástico das portas, 
"olhos" enfezados nos faróis, uma cor da moda na lataria. 
 
No Gol, o painel foi inspirado na versatilidade e na praticidade de uma mochila. Da mesma 
maneira que ela tem bolsos para os objetos mais úteis, como um celular e um cantil, os botões 
mais usados ficam mais próximos do motorista. 
 
Na hora de criar um carro, o designer leva em conta quem poderá comprá-lo e o que o cliente 
quer sentir. "Para quem é? O que dói? Como proteger? O que faz sonhar?", enumera Gerson 
Barone, gerente-executivo de design da VW. O projeto deve responder. 
 
"O designer é um curioso por natureza, 100% antenado", detalha João Marcos Ramos, gerente da 
área de design da Ford. Ele deve buscar o que será novo quando o carro for para a linha de 
montagem, o que pode levar três anos. 
 
"Buscamos um caminho em bibliotecas, feiras, museus", diz Peter Fassbender, responsável pelo 
centro de desenho da Fiat no Brasil. "Prestamos atenção na moda e direcionamos as tendências 
em texturas para o veículo", explica Adília Afonso, supervisora de cores e acabamentos da Ford. 
Nas versões 4WD e FreeStyle do Ford EcoSport, partes do banco têm revestimento inspirado em 
tênis. "Todos prestam atenção nos tênis, na sua ergonomia e nos seus materiais", diz ela. O 
material é adaptado, já que o revestimento automotivo deve obedecer a especificações de 
resistência. 
 
Também no EcoSport, há detalhes do painel metálicos e salientes -como jóias. A pintura metálica, 
afirma Afonso, traz requinte. 
 
A natureza também serve de fonte. No Volkswagen Fox, as texturas das partes plásticas 
basearam-se num galho de bromélia e no orvalho sobre uma folha. 
 
Já para as cores da Fiat Idea, a influência veio dos esmaltes de unha. "Acompanhamos sempre a 
indústria de cosméticos", diz Mateus Silveira, 25, responsável por cores e partes internas dos 
novos modelos da Fiat. O tecido da versão básica inspira-se também em um tênis. "Ele transmite 
a sensação de respirar, é fresco, leve." 
 
Preocupações 
 
De acordo com os profissionais de design, o brasileiro não gosta de cores de impacto na pintura. 
"Cores intensas vão somente em detalhes do interior", aponta Adília Afonso. A preocupação do 
comprador é facilitar a revenda. 



A forma também pode mostrar suas origens, mas não muito. "O carro pode ter um quê de 
tubarão para dar seriedade, ser invocado. Mas, se for muito caracterizado, parece um cartum", diz 
Barone. 
 
Após todas as influências e idéias, outros fatores são considerados. "Há problemas técnicos, como 
tecidos incompatíveis, que podem gerar uma descarga estática", alerta Carlos Castilho, professor 
da pós-graduação em design da mobilidade da Faap. "E, quando a idéia é boa, mas cara, [o 
preço] vira um fator limitante." 
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