
Serviços e peças para autos importados

Jaguar XJ6 Coupé 1977 tem gosto de amor proibido

Capotas e protetores

Serviços
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Thiago Lasco

Amores proibidos são tão inten-
sos que fazem história. Mas, se 
na  tragédia  de  Shakespeare  o  
que  separava  Romeu  e  Julieta  
era a inimizade entre as duas fa-
mílias, na relação platônica en-
tre o economista Julio Pentea-
do e o Jaguar XJ6 Coupé o vilão 
foi  o  governo  brasileiro  –  que  
vetou as importações de veícu-
los em 1976, afastando os fãs de 
carros antigos de suas paixões.

“O  modelo  foi  apresentado  
em 1975 e não deu tempo de che-
gar nenhum exemplar ao Brasil 
antes da proibição”, ele lembra.

Fã da  marca Jaguar desde o 
lançamento do esportivo E-Ty-
pe,  nos  anos  1960,  Penteado  
não tirou o XJ6 da cabeça. Para 
complicar, ele foi gostar justa-
mente da variante mais rara do 
modelo. “Das 500 mil unidades 
feitas desde 1968, só 8.300 são 
cupês. É difícil encontrá-los até 
no Reino Unido. No Brasil, há 
apenas sete exemplares.”

As  importações  voltaram  a  
ser permitidas em 1990, mas o 

economista só conseguiu adqui-
rir o modelo sonhado em 2013. 
Ele  encontrou  o  exemplar  de  
1977 à venda na internet, nos Es-
tados Unidos, e cuidou pessoal-
mente de sua remessa ao Brasil, 
depois  que  o  profissional  que  
havia contratado para a tarefa 
não  cumpriu  com  o  combina-
do.  “Meu  carro  passou  cinco  
meses largado ao relento em so-
lo americano. O painel até ra-
chou sob o sol.” 

Antes da viagem, o cupê ga-
nhou  novos  amortecedores,  
pneus e para-choques e um velo-
címetro  com  marcação  em  
km/h.  Dos  detalhes  que  falta-
ram,  o  dono  vai  cuidando  aos  
poucos,  quando  suas  finanças  
permitem. “Agora vou refazer a 
pintura e o estofamento.”

Ao falar sobre o XJ6, Pentea-
do não poupa elogios. “Ele com-
bina a elegância de cupê e o con-
forto  de  sedã.  É  um  carro  ‘na  
mão’,  com  DNA  de  corrida,  
mais  ágil  e  melhor  em  curvas  
que os alemães”, compara. “Pe-
lo tamanho, você entra nele es-
perando algo como um Merce-
des-Benz,  e  se  surpreende  ao  
perceber  que  ele  se  comporta  
como um esportivo.”

A nota destoante é o acesso à 
traseira da cabine. Os encostos 
dos bancos dianteiros são reba-
tíveis  apenas  até  90°.  Para  os  
passageiros entrarem, é preciso 
deslizar os assentos totalmente 

para a frente. 
“Uma modelo já passa com di-

ficuldade; alguém mais corpu-
lento entra e nunca mais sai do 
carro”, brinca. “Vou desmontar 
os bancos e fazer uma gambiar-
ra para resolver o problema.”
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Peculiar. 
Acabamento 
requintado 
agrada, mas 
o acesso à 
parte de trás 
é difícil. Os 
encostos 
dos bancos 
dianteiros 
se rebatem 
apenas até 
90 graus

Economista sonhou 
com o raro cupê desde 
que as importações de 
carros foram vetadas 
no Brasil, em 1976

Perseverante. Após desejar o modelo por 40 anos, Penteado encontrou nos Estados Unidos seu exemplar do XJ6 Coupé 
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