
Linha de montagem faz 100 anos

Modelo de
entrada.
Chevette foi
carro mais
barato da
GM até o
lançamento
do Corsa,
em 1994.
A cabine
tinha
apenas o
essencial:
nada de
relógio,
aquecedor
ou vidro
traseiro
térmico

História.
Último
modelo era
vendido em
versão única

FORD/DIVULGAÇÃO
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“Acho um
carrinho
bacana,
confortável
para a
época.
E supereco-
nômico.
Abasteço
com R$ 50,
vou até
Piracicaba,
passeio
por lá,
volto para
a capital e
ainda sobra
gasolina.”
RAPHAEL
LACERDA,
ADMINISTRADOR

Estofamentos

Thiago Lasco

Na busca por um carro econô-
mico, enquanto muitos inves-
tem em modelos modernos,
compactos e de baixa cilindra-
da, o administrador Raphael La-
cerda acabou se encontrando
em um sedã de 20 anos de ida-
de: um Chevette da última safra
produzida pela GM, em 1993.

Tudo começou quando um
amigo de Lacerda, funcionário
de uma seguradora, foi prestar
socorro mecânico em um pré-
dio e encontrou o Chevette na
garagem. Sabendo que o admi-
nistrador procurava um carro
antigo para comprar, pensou
que poderia estar diante de
uma oportunidade.

“O modelo estava parado ha-
via 13 anos, mas em ótimo esta-
do, com apenas 12.800 km roda-
dos. Procurei a única dona, fiz
uma proposta de compra e ela
aceitou. Gastei R$ 14 mil, entre
compra e regularização dos do-
cumentos”, conta Lacerda.

O Chevrolet passou por uma
revisão que incluiu a troca do
óleo de motor, câmbio, man-
gueiras, velas, pastilhas e discos
de freio. Uma lavagem tirou o
mofo da cabine e os pneus, ain-
da originais de fábrica, estavam
ressecados e foram substituí-
dos. Aprovado na inspeção vei-
cular, o sedã ganhou as ruas no-
vamente em maio passado.

Pela cidade. Lacerda se sur-
preendeu ao volante do carro.
“Meus parentes já haviam tido
exemplares desse modelo, mas
eu nunca tinha dirigido um. É

um carrinho bacana, confortá-
vel para a época. O motor 1.6 é
forte e supereconômico. Abas-
teço com R$ 50, vou até Piracica-
ba, passeio por lá, volto para a
capital e ainda sobra gasolina”.

O Chevette acompanha La-
cerda em seus momentos de la-
zer, que incluem encontros de
donos de antigos. “Meu círculo
social é todo voltado para car-
ros”, explica o administrador,
que usa um scooter Burgman
para trabalhar e um Nissan Sen-

tra para rodar com a família.
Nas ruas, o sedã atrai olhares

por preservar a originalidade.
“As pessoas me param, pergun-
tam qual é a quilometragem e
não acreditam quando eu res-
pondo”, diz Lacerda, que já che-
gou a recusar uma proposta de
venda por R$ 21 mil. “Ainda que-
ro curtir meu Chevette. O mais
legal é pegar a estrada para Pira-
cicaba com ele sem nenhum ba-
rulho. É uma tranquilidade,
uma paz dentro do carro!”

● Racional

Chevette L 1993 conquista pela economia
Exemplar da última safra produzida pela Chevrolet foi comprado pelo administrador Raphael Lacerda com apenas 13 mil km de uso

A Ford celebrou na última se-
gunda-feira os 100 anos da pri-
meira linha de montagem de veí-
culos em série, invenção de
Henry Ford que revolucionou
os meios de produção.

A técnica simplificou a mon-
tagem das 3 mil peças do Ford
T, distribuindo-a em 84 etapas
executadas por operários, en-
quanto uma correia puxava os
chassis ao longo da linha.

Com isso, o tempo de monta-
gem de cada veículo caiu de 12
horas para 90 minutos, enquan-
to o preço final do modelo foi de
US$ 850 para US$ 300 – algo
fundamental para que o carro
atingisse as massas.

Em 1927, foram vendidos 15
milhões de Ford T em todo o
mundo. Seis anos antes, a Ford
estreava sua primeira linha de
montagem brasileira, no bairro
paulistano do Bom Retiro.

Popular. O Ford T foi lançado
em 1908 e vendeu mais de 15 mi-
lhões de unidades em 19 anos.
Seu motor quatro-cilindros de
2,8 litros gerava 20 cv de potên-
cia e levava o carro a 70 km/h.

Conservador. Faróis não tiveram alterações desde 1983

Serviços
Capotas e protetores

Revolução.
Processo
de 84
etapas
reduziu
tempo de
montagem
do Ford T
de 12 horas
para 90
minutos,
provocando
significativa
redução
no preço
do carro
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