••Design••••••••••••••••••••••••••

E hoje, como
seria o GT4R?
Vencedores do Premio QUATRO RODAS de Design projetaram
o que seriam as formas atuais do esportivo de 1969
ao ha duvida de qu
. eo GT 4R tomou-se uma

N

pa1te importante. da hist6ria da QUATRO
RODAS. Se voce leu a reportagern anterior,
sabe do que estamos falando. Para comemo·
rar a reuniao dos h·es exemplares originais, fizemos
um convite especial para os "'tencedores do Premio
QUATRO RODAS de Design, realizado entre 2004 e
2008. Pedimos a eles que cria<;sern urna versao atuali-

zada do esportivo de 1969. Cada urn era livre para
fazer sua propria reinte1preta~ao desse esportivo
exdusivo, tanto no estilo quanto na base meciinica.Ao
fim de urn mes de trabalho, recebemos OS projetos e
selecionamos os melhores. Mas ainda fnltava saber o
quao fiel ao can"O otiginal em cada desenho. E nin
guem melhor para fuzer esse julgamento que o pai do
GT 4R,o designer profissionalAnlsio Campos.

como o GT 4R era um leone de
epoca, 0 objetivo fol toma-to t~o
atraente quanta alguma!; refe
rencias de hoje, como Audi RS e
Ferrari F430, mas mantendo a

identldad'e, como as eotradas de
ar nas portas e os far6ls quadra
dos. Possui estrutura de alumfnio
e fibra de carbona, com motor
traseiro de soo cv.

AleKandre Raad
37 anos. deslgner de proc!uto e ilustrador,
vencedor de 2001> (categoria aberta)

"E um trabalho bom, mas nao eum GT 4R, esta
mais para Porsche. A porta parece diffcil de abrir."
Anisic Campos

AmC!Ia era ter urn velculo retr5

concep~~o

sem tanta ousadia em suas
formas, com uma carroceria
que se apresenta de forma
visua lmente limpa. Seguiu a

motor

original do GT 4R. 0

eum VW 1.8 atual e sua

caixa. de marchas, deslocada
para a frente, a lim de melhorar
o centro de gravidade.

Rubem Florlanl Poua
29 ano>. webc:tesigner e designer de produt e>.
vencedor de 2005 (voto popular)

"Causa impacto, achei Iindo. Mas falta detafhe,
como ma~anetas e entradas de ar atras." CA.c.)

seeuiu influenciias dos muscle

cars misturadaTI essencia dos

Lamborghini atuais. Eequipado
com urn V6 4.2 com dois com-

pressores, de 574 cv, movido a
eas. seu o a 100 km/n estima
do seria de 3,6 segundos, com
uma maxima de 294 km/h.
Andre Guimaraes
<!4 arJos. dlo'Signer da Ffat.
veru:edor de 2 0 08

'Tem ar de novidade, muita riqueza naslinhas,
mas achei a lateral um pouco exagerada." {A.c.>

agora led5, para enfatizar o lado
tecnologico do projeto, influen
ciado pela ,Ferrari 458 ltalia,

bono e ha dais motores, urn VB
atras (a vista, sob a tampa de
acrnico) !! urn eli!tric:o na frente.
Marcos Oliveira

33 aJlos, designer de p1oduto,
vencedor de 2006 (c<~tegori<l e5ludante)

"Eo me/hor trabafho, o mais tieL Eum desenho muito limpo.
Rea/mente transportou o GT 4R para nossa epoca.
Ate 05 vidros (aterais sao iguais." (A.C.)
Usa como referenda as atuais
superesportivos, sobretudo ita
lianos. Nao ~ urna reteittrr<~ do GT
4R. mas sim umil interpreta~ao
moderna baseada em elementos

do orfginal. Tem um motor cen
traHraseiro. par<~ boa dis
tri b ui ~ao de peso. Poder!a t er
propulsao hlbrida. com urn motor
a combusUo e outro e1etrico.
Carlos cananea
25 ano5. e5ludanle de de5enho industrial.
vence<lor de 200; (v~to pQpular)

'Tem cara de autom6vef real. A entrada dear da
a impressao de que tem um motorzao atras." CA.c.>

Mlstura elementos do pasS<~do
com um conceito futurista.
Desta.que para os cromados no
para·choque eo conjunto6ptico

Integra do ao desenho. Temcam
bia cfe seis mar<llas com trocas
no volante e motor dianteiro va

s.o de 420 cv de t>aixa emissac.
Leonidas Jose Ffeith
4~ anos, d1!slgner de
venced~r de 2007

onfbus.
(c.ategoria abel'ta)

e

"Achei bonito, pon§m sobrou pouco do GT 4R. 0 trabatho bem
tecnico, mas nao consigo ve-lo como um carro real." (A.C.l
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