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Malzo11i cri011.
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ao lado para ttm
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0 GT NACIONAL
0 Corcel-Bino
de Grecco:
86 HP, 1440 cc
e 1tm bo-m

desempntho

pode ser comparado com os Ori-Turis
mo europeus. "Eu definiria o Puma
como um GT para as condi¢es brasllei
ras", acrescenta Jorge. 0 Puma lSOO
alcan~a I SO km por hora de velocidade
mbima e pre~ relativamente baixo:
21 250 cruzeiros novos. "0 carro espor
tivo no Brasil", diz Lettry, "tern de ser
esportivo na performance mas o pr~
precisa ser de carro de turismo. Qual
quer carro verdadeiramente esportivo
te vem cbegando, e b& muito
tempo uma estreita faixa do
mercado brasileiro o espera.
Depois de fabricar 2 milh3es
de velculos, a industria automobiHstica
com~a a dar aten~ao aos compradores
que desejam um GT, carro exclusivo.
com desempeoho superior aos normais
de ~rie - e que podem pagar par isso.
0 GT (Orii-Turismo) surgiu na d~ada
de I 920 com grande sucesso. Os Bugatti
e lsotta•Prascbini fascinavam os jovens
da ~poca da mesma maneira que Ferrari,
Lamborghini, Masseratti, Jaguar sao ad
mirados hoje. Motores de alta pot8ncia,
Iugar para duas pessoas, altas velocida
des. Mas a Segt!nda Grande Guerra in
terrompeu a euloria. Na dkada de SO,
as corridas de autom6veis renasceram,
mas a Bugatti e l sotta-Fraschini nAo exis
tiam mais. Os carros esporte, aberto ,
sem capota, vendidos em pequena esca
la, nio tinham muito conf6rto. Quem
comprava era o apaixonado par automo
bilismo que sonhava com grandes velo
cidades e nao se importava com o baru
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tho do motor e da carr~ari a - e com
a chu"a, que podia apaoh,·lo de impre
visto. Giovanni Lurani, miliomirio italia
no, piiOto de corridas e companheiro de
equipe de Pintacuda, resolveu criar a ca
tegoria GT para carros de competi~ao:
um carro fecbado de dois lugares, Iugar
de estepe, pequeno porta-malas. Eotao,
Enz.o Ferrari com~u a fabricar seus f3
mosos autom6veis de Ora-Turismo. An
tes, Ferrari produzia apenas canos es
porte e de F6rmula de Gran-Prix; com
a nova categoria, podia participar de
competi¢es e vender mais carros. 0
GT iniciava uma nova ~poca de ouro.
Brilbo psto - " Hoje em dia qualquer
coisa e GT. Se em breve surgir um
trator ou caminhio GT. eu oao me as
susto" - acusa Jo rge Lettry, 39 anos.
diretor de Produ~iio do Puma. 0 rigor
de Jorge Lettry atinge seu proprio carro
- o Puma ll, projetado pela equipe de
Rino Malzoni, com motor e plataforma
de Volkswagen. ete sabe que, ,apesar da
excelencia do autom6vel , o Puma niio

0 Lorena, ainda em testes, sera
vendido IZ.Ormalmetz.te a partir de
irwho: linhas si o do Ford GT-40

-

0 GT agora val -

Mesmo coobecendo
as dificuldades, as fabricas brasileira
querem iocentivar a a~ita~ao de urn
carro com desempenbo esportivo. A
General Motors esta testando um Opel
Commodore com frente, uaseira e me
canica de OpaJa 3800, mais potente e
cambio de quatro marchas. A suspeosao
re~beu uma barra estabilizadora tra
seira (este equipamento sera vendido
em breve como equipamento opcional).
£ apeoas um estudo que taJvez sejn
fabricado em serie. Se isso acontecer,
a carbura~ao dupla sen oferecida opcio
naJmente, e pos.dvelmente freios a
disco nas rodas diante iras. A Ford
tambem se interessa pclo n8vo mer
cado: o Coree! GT saira as veodas a
partir do pr6ximo mes de junho, ou
no fim do ano. Tera 80 HP, 1300 cc,
far6is de i6do auxiliares, paine! de in'
trumentos completo e pre~o aproximado

de 16 000 novas. 0 Corcel GT nao al·
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custa muito dioheiro e n6s temos de fa
bricar um autom6vel que seja r~pido,
teoha boa aparencia, de facil manuten
~ao e esteja deotro de urna faixa que
possa competir com os carros impor·
tados semelhantes. A faixa de mercado
do Karmann.Ohia e de 1,5%. Tomamos
uma parte minima dessa pequena faixa."
Carro pan poucos- A comercial iza~ao
de carros esportivos no Brasil sempre
foi problematlca. 0 Puma, por exemplo,
tern uma excelente acei ta~ao, a fabrica
quer aumentar a produ~ao, mas seus di
retores sabem as pequenas possibilidades
do mercado. ''0 brasileiro nao tem di
nheiro para $r&Star em carro esportivo''.

Malzoni prepara com cuidado
a encomen.da de ttQuatro Rodas":
tres unidades de GTs, exclmivos
explica Lettry. "De t6da a nossa produ·
~ao (trezentas unidades anuais). 60%
vendida em Sao Paulo, 25% no Rio
e o restante pelo Brasil. E a grande
maioria dos compradores brasileiros tem
vergonba de carro esportivo: acha que
e coisa para jovens cabeludos e gente
irrespons~vel: que o con versivel 6 para
os sem carater, amantes da 'dolce vita';
e que 0 quatro portas e 0 ideal para a
respeitabiJidade de sua famnia."

e

ca n~ara velocidade muito acima do
Corcel normal, mas nas curvas e arran
cadas sera mais rapido.
Luis Grecco, 33 anos, oito anos chefe
da escuderia Willys, ja preparou 78
Corcei-Bino. ~e aproveita o carro Stand
a rd e faz uma side de modificay()es:
paine! completo (conta·giros eletroni
co). rodas de liga de magnesio especiai'>.
aumeota a cilindrada do motor par11
I 440 e a potencia para 86 HP, refor
~a a suspensao. A velocidade final e de
156 km/ hora, superando o Corcel nor
mal e o GT. 0 pre~o: 4 200 novos so
mados ao pr~o de tabela. Na semana
p~ada, Grecco assinou contrato com n
Ford-Willys: a fabrica fornecera trcze
carro mensais para que ele transforme
em Bi no; e ...endeu-lhe os carros e todo
o material do antigo D epartam ento de
Competic<>es Ford-Willys para que par
ticipe do Campeonato Brasileiro de Auto
mobilismo. A equipe de piJotos ja est6
formada: Jose Carlos Pacce, Ant8nio
Carlos (Tot6) P6rto, Carol Figueiredo.
Lian Duarte e Bird Clemente.
0 Lorena tem linhas copiadas do Ford
GT-40, o motor VW 1600, em fibra etc
vidro, e patente da Ferrer Motor Com
pany, EUA, que o espanhol Larenas
Izquie rdo trouxe de Miami. & te modelo
ja "endeu I 0 600 unidades nos Estado<i
Unidos, e no Brasil ainda esta sendo te 
tado. No
de junho a fabrics. em
Sao Paulo, sera inaugurada e come~ara
a produ~o. 0 pr~: 21 400 novos.
Enquanto isso, Rino Malzoni e Anisio
Campo se vao firmando como os esti
listas : eles projetaram o GT 4R, e Milton
Ma teguin e Jo rge Lettry estio preparan.
do a parte mecinica. A revista " Quatro
Rodas'' e ncomendou tres unidades deste
projeto exclusivo para sortear entre seus
leitor~. Atem do GT 4R, MaJzoni de
'envolveu o proje1o de um carro com
motor VW e ch~ i de Karmann-Ghia,
que f~cou exceleote. Tao bom, que ele
ja pensa na fabrica~ao em serie.
0
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