
Thiago Lasco

Depois de trabalhar na área de
construção civil por 20 anos, o
empresário Waldemir Carva-
lho tirou um ano sabático. Não
satisfeito em viajar e publicar
um livro, ele resolveu aprender
a restaurar carros. E saiu-se mui-
to bem. O Bentley S1 1957 das
fotos desta página é uma das no-
vas joias de sua garagem, que
também tem exemplares da Ca-
dillac, Jaguar e Rolls Royce.

“São carros clássicos, têm tec-
nologia e charme e foram os me-
lhores de sua época”, diz Carva-
lho. Ele afirma que é fã do dese-
nho da Bentley por causa do de-
senho, com frente longa e trasei-
ra ‘caída’. “Enquanto os carros
norte-americanos ganharam li-
nhas quadradonas, os ingleses
preservaram as arredondadas.”

Mas a escolha não foi apenas
emocional. O empresário vê es-

ses carrões como investimento
e pretende passá-los adiante.
“O carro antigo é uma obra de
arte, já que não será mais produ-
zido. Por isso, tende a se valori-
zar. A Bentley teve produção li-
mitada, menos de mil unidades
ao ano. Então, investir nela é
um bom negócio.”

Carvalho importou o S1 dos
Estados Unidos há cerca de
dois anos. Em vez de enviar o
carro a uma oficina especializa-
da, Carvalho alugou um galpão
e abraçou o desafio de restaurá-
lo sozinho. Levou oito meses.
“Não existe meia restauração”,
diz. “Tem de refazer funilaria,
mecânica e tapeçaria. E sempre
dentro dos padrões da época.”

O sedã só roda nos fins de se-
mana e conquista os passagei-
ros pelo conforto. “Quem anda
nele se impressiona com sua
maciez”, diz o dono. “O acerto
da suspensão é muito suave.”

Nas ruas, o perfil aristocráti-
co do modelo inglês desperta
curiosidade. “As pessoas olham
com ar de surpresa para o volan-
te à direita”, diverte-se o empre-
sário, que afirma que isso não é
problema. “É tranquilo guiá-lo
aqui, exceto nos pedágios. Mas
sempre levo alguém no banco
do carona para pagar a tarifa.”

Conforto.
Com porte
de limusine,
Bentley
trata bem
motorista e
passageiros.
Para quem
vai atrás há
duas mesas
dobráveis,
feitas para
servir de
apoio a
refeições

Nobreza.
Na dianteira,
radiador
ostenta o
‘B voador’
da marca e
diferencia o
S1 do ‘irmão
gêmeo’, o
Rolls Royce
Silver Cloud.
Sob o capô,
motor é um
4.9 de seis
cilindros.
A pintura
é no estilo
‘saia e blusa’

Requinte.
Painel tem
acabamento
de madeira,
há toca-fitas
e ‘relojoaria’
é toda
redonda.
O volante à
direita, que
denuncia
a origem
britânica,
atrai olhares
curiosos
nas ruas Desapego. Carvalho não

descarta vender o sedã

MAZDA/DIVULGAÇÃO
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Primogênito. Faróis retráteis: uma das marcas registradas

DNA. Atual geração é praticamente igual à primeira, de 1989

Mazda MX-5 completa 25 anos
com receita de muito sucesso

Bentley 57 é
investimento
para ninguém
botar defeito
Empresário restaura sozinho o sedã inglês,
que ele considera ser uma obra de arte

José Antonio Leme

Revelado em 1989 no Salão de
Chicago (EUA), o roadster Ma-
zda MX-5, chega aos 25 anos e
três gerações focadas não na po-
tência do motor, mas no baixo
peso para serem divertidas.

Chamado de Eunos no Japão,
sua terra natal, o MX-5 se desta-
cava pelo faróis retráteis presen-
tes na primeira versão.

A primeira tinha motor 1.6 de
115 cv e câmbio de cinco veloci-
dades. Em 1993 vieram o 1.8 de
133 cv e a caixa de seis marchas.

A segunda veio em 1998. O 1.8

passou a 140 cv, mas o carro per-
deu os faróis escamoteáveis.

Em 2005, com a estreia da ter-
ceira e atual geração, a Mazda
passou a oferecer o motor 2.0
de 170 cv com câmbio manual
de cinco ou seis marchas e, pela
primeira vez, um automático
de seis na versão com 166 cv. No
ano seguinte, a opção de teto re-
trátil rígido se juntou à clássica,
com cobertura de lona.

O MX-5 ocupa o posto de car-
ro de dois lugares mais produzi-
do do mundo no livro dos recor-
des. Em dezembro de 2013, che-
gou a 920 mil unidades feitas.

Modelo japonês de dois
lugares foi projetado para
ser um esportivo de baixo
peso e oferecer diversão
por um preço competitivo
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Serviços
Capotas e protetores
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