
O passado sobrevive 
Como os automóveis antigos reforçam a identidade das montadoras 
mais luxuosas do mundo, como Mercedes-Benz, BMWe Jaguar 

NATÁLIA MESTRE 

Uma aura retrô paira sobre o mercado automobilístico. A expec
tativa de receber mais de 100 mi l visitantes na segunda edição do 
Salão Internacional de Veículos Antigos, que acontece entre 24 e 
27 de novembro no Pavilhão do Anhembi, em São Paulo, coincide 
com lançamentos de antigos clássicos - sob uma nova leitura -
por parte das montadoras. O Mercedes-Benz F-125 Conceito, por 
exemplo, é uma versão futurista e sustentável do saudoso 300 
SL de 1954, conhecido como Asa de Gaivota. Diante dos fatos 
não restam dúvidas: o passado é agora e sobrevive no mundo do 
automobilismo. "Vivemos um boom do antigomobilismo (neo
logismo criado para a categoria)", diz Ricardo Oppi, restaurador 

de veículos há mais de 20 anos e diretor 
de eventos do Automóvel Clube do Brasil. 
Ele lembra, inclusive, que tempos atrás era 
pago para retirar os modelos mais velhos 
da garagem dos seus donos com o objetivo 
de dar um fim nesses carros. "Antes n in
guém queria saber deles; agora existe uma 
competição pelo modelo mais exclusivo e 
bem restaurado", finaliza. 
Todo esse movimento — que sempre foi 
muito expressivo na Europa e nos EUA e 
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recentemente conquistou o Brasil — não passou despercebido 
pelas grandes montadoras. Logo elas enxergaram na restau
ração dos clássicos uma forma para lá de eficiente de manter 
a sua identidade preservada. "É uma maneira de perpetuar a 
história da marca e mantê-la viva na memória das pessoas. 
Isso aumenta o valor da grife e a torna um patrimônio", explica 
Ricardo Poli, professor de marketing da ESPM. Isso significa 
que quanto mais raro, mais exclusivo e mais bem preservado 
o modelo, maior é o seu valor agregado. Além disso, os carros 
vintage fazem com que o design da grife se torne atemporal. É 
o caso do Jaguar E-Type 1961. Considerado por muitos o carro 
mais bonito já fabricado, teve o seu desenho imortalizado em 
forma de obra de arte: existe até um exemplar do veículo no 
acervo fixo do museu nova-iorquino M o M A . "Sucessos como 
o E-Type fazem da Jaguar um ícone do alto desempenho, re
quinte e conforto. Tais características atraem colecionadores 
que querem ter consigo uma parte dessa história que se man
tém viva até hoje", afirma Flavio Padovan, diretor-presidente 
da montadora britânica para a América Latina e Caribe. 
Na preservação do seu legado, a alemã Mercedes-Benz saiu na 

frente. Logo em 2006 montou o seu m u 
seu, em Stuttgart, na Alemanha, onde 160 
modelos icônicos da grife se encarregam de 
contar essa história de 125 anos de sofisti
cação. E foi além. Possui dois espaços, um 
nos EUA e outro em Stuttgart, conhecidos 
como Classic Centers, para comercializa
ção de peças antigas, bem como compra, 
venda e restauração dos seus clássicos. Sua 
conterrânea B M W também não perdeu 
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tempo e lançou seu museu em 2008. Ao 
todo, 120 "obras de arte" povoam a estru
tura futurista em espiral de cinco mi l me
tros quadrados, sediada em Munique. 
É um fenômeno interessante de analisar, 
pois se por um lado o antigomobilismo 
tem trazido dividendos para as montado
ras e agregado valor às suas imagens, por 
outro ele se mantém graças a componen
tes imensuráveis por parte dos consumi
dores, como paixão e sonho. O diretor do 
Veteran Car Club de Minas Gerais, Boris 
Feldman, mantém uma garagem vintage 
em nome das lembranças da infância e do 
amor pela mecânica antiga. Já o empresário 
Paulo Neves conseguiu realizar os desejos 
de uma vida inteira: tem um Alfa Romeo 
GT C do qual existem apenas mi l unida
des e um Jaguar E-Type de 50 anos. "Ain
da tenho um Porsche 911 S 1971 similar ao 
dirigido por Steve McQueen no filme 'Le 
Mans'", fala com orgulho. 
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Text Box
Fonte: Istoé Platinum, São Paulo, n. 27, p. 50-52, out./ nov. 2011.




