
Há 30 anos, Fiat lançava o 147, o 1º carro a álcool 
 
Foram vendidas 120,5 mil unidades 
 
José Luiz de Ornelas Carvalho foi levado da maternidade onde nasceu, em São Paulo, para 
casa em um Fiat 147 que o pai tinha. O modelo, em diversas versões, continuou fazendo parte 
da vida do técnico em eletrônica, hoje com 19 anos. "Foi em um deles que aprendi a dirigir." 
 
E é um Fiat 147 a álcool, ano 1986, o automóvel de Carvalho, adquirido há um ano e meio. 
"Me apaixonei pelo carro, assim como meu pai", afirma. José Luiz Gomes Carvalho, o pai, teve 
diversos veículos, mas mantém o seu 147, agora como colecionador. O modelo, também a 
álcool, atualmente está na oficina passando por reforma. 
 
O compacto 147 foi o primeiro carro 100% movido a álcool lançado no Brasil. As primeiras 
unidades começaram a ser vendidas em julho de 1979, pouco depois que os postos de 
combustível do País começaram a instalar bombas para fornecer o inédito combustível da 
cana-de-açúcar. 
 
Na época, não faltaram críticas ao veículo, também o primeiro carro produzido pela italiana 
Fiat no País. Era preciso ligar o carro antecipadamente até o motor esquentar, problema que 
se repetiu nas versões lançadas depois pelas concorrentes Ford, GM e Volkswagen. 
 
Carvalho informa que hoje deixa o motor ligado "apenas uns quatro minutos antes de sair, 
para esquentar." Outra reclamação era de o câmbio ser duro demais. "Isso é lenda", defende 
Carvalho. De 1979 a 1987, a Fiat vendeu 536.591 unidades do 147, das quais 120.516 a 
álcool. O modelo tem um grupo de aficionados que criaram o Clube 147.  
 
Após a reviravolta que o mercado brasileiro teve no fim dos anos 80, quando o carro a álcool 
quase foi banido da história do setor automotivo, o uso do combustível renasceu com o 
lançamento, em 2003, dos modelos flex, com motores que aceitam gasolina ou álcool. 
 
Hoje, quase 88% dos automóveis vendidos no mercado brasileiro são flex e pesquisas feitas 
por montadoras indicam que a maioria dos consumidores abastece o tanque com álcool, por 
ter preço mais competitivo que a gasolina.  
 
De acordo com a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), 
desde março de 2003 até abril deste ano foram vendidos 6,95 milhões de veículos flex, o 
equivalente a cerca de um quarto da frota circulante do País. 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 24 maio 2009, Economia & Negócios, p. B10. 


