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Foi em uma viagem para a Fran-
ça, em 1994, que o administra-
dor  de  empresas  aposentado  
Christian Gerschkovitch conhe-
ceu sua paixão. E não foi atra-
ção passageira. Após 23 anos, o 
interesse continua o mesmo e, 
inclusive, tende a crescer.  Afi-
nal, nas palavras do apaixona-
do, trata-se de um ícone prestes 
a se tornar clássico. Estamos fa-
lando do Renault Twingo.

Lançado no ano anterior ao 
da viagem de Gerschkovitch, o 
modelo tinha detalhes então in-
comuns, como painel digital e 
air bags. Mas o que encantou o 
administrador  foram  as  solu-
ções para aproveitar o espaço.

Os  bancos  traseiros  podem  
ser deslocados para a frente, am-
pliando a área para a bagagem. 
Após reclinados, os dianteiros 
se transformam em uma cama.

O  administrador  voltou  ao  
Brasil, mas não conseguiu tirar 
o  Renault  da  cabeça  até  com-
prar, no ano seguinte, o exem-
plar das fotos desta página. “Pa-
guei à época R$ 14 mil pela ver-
são com ar-condicionado. Um 
Fiat Uno com esse opcional cus-
tava R$ 9 mil. O Twingo sempre 
foi  caro,  por  isso  não  deslan-
chou no País”, diz.

O xodó de Gerschkovitch che-
gou a conviver com duas outras 
unidades,  de  1998  e  1999,  que 
acabaram  sendo  vendidas.  
Atualmente  o  subcompacto  
tem 250 mil km rodados e lugar 
vitalício na garagem do adminis-
trador.  “Um  Twingo  íntegro  
não vale mais que R$ 8 mil. En-
tão nem compensaria vender o 
meu”, justifica o dono, que roda 
cerca de 500 km por mês com o 
pequeno Renault. 

Por fora, a originalidade está 
quase intacta, exceto pelas ro-

das esportivas,  que Gerschko-
vitch  instalou  no  carro  assim  
que o adquiriu. A mecânica foi 
refeita depois que o motor fun-
diu, em 2014. “Troquei tudo, só 
sobraram  a  sonda  lambda  e  a  
bomba  de  combustível”,  diz  
ele, que aproveitou a ocasião pa-
ra equipar o painel com conta-
giros, termômetro e marcador 
da pressão do óleo do motor.

Zeloso, o administrador man-
tém em casa um bom estoque 
de peças de reposição, como fa-
róis e lanternas. “Tenho um ver-

dadeiro almoxarifado”, brinca. 
“Mandei até fazer botões de re-
sina para dar aos meus amigos 
que perderam alguma tecla do 
painel de seus Twingo. Mas os 
meus são todos originais”, diz.

Fanático. Tanto  entusiasmo  é  
fruto de um amor pela Renault 
que surgiu na infância de Gers-
chkovitch,  quando  ele  assistia  
às corridas que o Willys Interla-
gos disputava no autódromo da 
capital  paulista.  Seu  pai  com-
prou um Gordini e a família só 

deixou de ter carros da marca 
francesa durante o período em 
que ela esteve fora do País.

“Algumas pessoas são fanáti-
cas por futebol. Eu sou pela Re-
nault. Enquanto os outros vão 
ao estádio com a camisa do ti-
me do coração, em dias de corri-
da eu visto a da Renault”, afirma 
Gerschkovitch, que tem uma co-
leção de miniaturas de modelos 
como Dauphine, R8, R16, Clio e 
o próprio Twingo.

Em  2011,  ele  fundou,  junta-
mente com dois amigos, um clu-

be  dedicado  ao  carro  –  atual-
mente com cerca de 300 sócios.

O administrador não vê a ho-
ra de 2025 chegar para dar um 
presente  especial  a  seu  xodó.  
“Meu Twingo vai ganhar placas 
pretas, se eu estiver vivo até lá. 
Sou um  dos  poucos  membros 
do clube com essa intenção.”

Um plano não tão distante é 
dirigir a atual geração do Twin-
go  europeu,  lançada  em  2013.  
“Vou à França em setembro e 
pretendo alugar um para experi-
mentar”, empolga-se.

Renovado. 
GT recebeu 
atualizações 
nos faróis, 
em detalhes 
da cabine e 
na central 
multimídia

Serviços

Aposentado 
é fã ardoroso 
do Twingo 
há 2 décadas 
Christian Gerschkovitch não se separa de 
seu carro e até fundou um clube do Renault

A BMW voltou a vender o Série 
3 Gran Turismo no País. O mo-
delo,  que  recebeu  as  mesmas  
atualizações aplicadas ao sedã, 
parte de R$ 199.950 na versão 
320i Sport GT – que tem motor 
quatro-cilindros  2.0  turbo  de  
184  cv,  movido  a  gasolina.  O  
câmbio é o automático de oito 
marchas e a tração, traseira.

No visual, o destaque são os 
novos  faróis  de  LEDs  de  uso  
diurno.  Na  cabine,  contornos  
cromados em diversos  instru-
mentos e apliques que imitam 
madeira  transmitem  sensação  
de mais sofisticação.

A central multimídia foi atua-
lizada,  com  nova  interface  e  
mais funções de conectividade. 
Há ainda leitor de DVDs, tela de 
8,8  polegadas  e  disco  rígido  
com 20 GB para armazenar ar-
quivos digitais, como músicas.

O Série 3 GT utiliza a mesma 
base do sedã Série 3,  mas traz 
elementos  de  cupê  no  visual,  
além de porta-malas maior que 
o do três-volumes. Além disso, 

é 20 centímetros mais compri-
do e tem 11 cm a mais na distân-
cia entre os eixos. Já a posição 
de guiar é 5,9 cm mais alta em 
relação à do sedã.

BMW Série 3 Gran Turismo volta 
ao Brasil com preço de R$ 199.950

Arrojado. 
Sistema 
de bancos 
corrediços 
e painel 
digital estão 
entre os 
detalhes que 
encantaram 
Gerschkovitch
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Acessórios. 
O Renault 
recebeu
rodas 
esportivas e 
instrumentos 
extras no 
painel.
Fora isso, é 
inteiramente 
original

Modelo reestilizado está 
à venda na versão 320i 
Sport GT, com motor 2.0 
turbo de 184 cv e câmbio 
automático de 8 marchas
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