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Há 40 anos, Fiat 
começava a fabricar 
o Alfa Romeo 2300 
Sedã de luxo inspirado no Alfetta italiano nasceu sob a batuta da 
FNM em 1974 e passou a ser feito em Betim (MG) três anos depois
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Quando  o  agente  de  viagens  
Marcelo Paolillo sentou no ban-
co do motorista de um Alfa Ro-
meo  2300  que  estava  à  venda  
pela internet, em 2006, uma pe-
quena mágica se operou.

“Girei a chave de ignição e o 
barulho do motor abriu uma cai-
xa que estava fechada dentro de 
mim. Vieram lembranças da mi-
nha infância, eu me vi guiando o 
carro em um estacionamento,  
ainda moleque. Essa caixa nun-
ca mais se fechou”, ele conta.

Paolillo comprou o sedã, que 
daria início a uma numerosa co-
leção. Não foi difícil encontrar 
outros proprietários com histó
rias de vida semelhantes, sem-
pre marcadas pela presença dos 
Alfa Romeo nacionais. 

Primeiro  nasceu  a  amizade  
com  o  empresário  Júnior  Diz.  

Depois,  surgiram  o  advogado  
Emerson Ferreira e o diretor co-
mercial Alexandre Pereira, tam-
bém  com  a  mesma  paixão.  A  
confraria que os quatro funda-
ram em 2013 conta atualmente 
com mais de 60 pessoas reuni-
das em um grupo virtual e 120 
sedãs espalhados pelo País.

“Criamos a confraria para tro-
car  ideias  sobre  manutenção.  
Os  donos  de  2300  encontram  
muitas  dificuldades.  Poucos  
mecânicos  entendem  de  Alfa  
Romeo e a regulagem dos carbu-
radores exige conhecimento es-
pecífico”, explica Diz. 

A ajuda não é apenas teórica. 
Membros  de  outras  partes  do  
Brasil enviam seus carros para 
São Paulo aos cuidados da con-
fraria, que faz a ponte com ofici-
nas especializadas no modelo.

Catálogo. Com o tempo, o gru-
po tornou-se ponto de conver-
gência de dados sobre a frota re-
manescente do Alfa 2300 – esti-
mada entre 200 e 300 unidades. 
“Quando  um  exemplar  muda  
de mãos, o próprio vendedor in-

dica a confraria ao novo proprie-
tário”, diz Paolillo.

E o número de carros catalo-
gados continua a crescer. “Vira 
e  mexe,  surge  algum  sedã  em  
um casarão  antigo,  um galpão 
industrial, uma empresa que fa-
liu”, conta o agente de viagens. 
“Alguém nos envia a foto e va-

mos atrás do dono. É um traba-
lho de detetive mesmo.”

A partir daí, os confrades veri-
ficam se o proprietário tem inte-
resse em manter o carro.  Se a 
resposta for positiva, o grupo o 
ajuda a obter peças. Caso con-
trário, algum membro do grupo 
acaba comprando o veículo. Afi-

nal, o interesse por mais unida-
des nunca acaba.

“Um membro do Mato Gros-
so do Sul estava com dificulda-
des financeiras e fizemos uma 
rifa com o carro dele. O ganha-
dor resolveu doar o sedã de vol-
ta para o proprietário. O dono 
então pôs o carro à venda e, me-

nos de duas horas depois,  um 
confrade do Piauí o comprou”, 
conta Paolillo.

Resgate. O sedã bordô de 1974 
que aparece nesta página é um 
bom exemplo de até onde esses 
apaixonados  “alfistas”  podem  
chegar. O modelo passou mui-
tos anos abandonado em uma 
rua da zona sul da capital paulis-
ta, até que alguém resolveu re-
bocálo e colocálo à venda. 

“Um amigo me deu a dica des-
se carro, que estava sem docu-
mentação. Comprei por um pre-
ço baixo e assumi o desafio de 
regularizálo”, diz Ferreira.

Depois de localizar o antigo 
proprietário  em  Petrópolis  
(RJ) e colocar a papelada em or-
dem, o advogado saiu em busca 
de um câmbio novo para o sedã. 
Foi assim que conheceu Paolil-
lo – e descobriu que o agente de 
viagens havia cobiçado o mes-
mo Alfa Romeo por anos.

“Eu  e  minha  esposa  fomos  
muitas vezes até o lugar onde o 
sedã estava, para dar uma ‘na-
moradinha’ nele”, conta Paolil-
lo.  “Um  dia,  eu  expliquei  ao  
Emerson como aquele carro era 
importante para nós, e ele con-
cordou em vendêlo para mim.”

Grupo fundado em 2013 
centraliza dados sobre 
a frota remanescente 
no País e procura
resgatar exemplares 

l Fanáticos incorrigíveis
“Quando sentei no banco 
do motorista e girei a chave 
de ignição, o barulho do 
motor abriu uma caixa 
dentro de mim, que nunca 
mais se fechou. O Alfa 2300 
remete à minha infância. 
Eu olhava a marcação do 
velocímetro até 220 km/h e 
pensava que aquele era um 
carro de corrida.”
Marcelo Paolillo, 

AGENTE DE VIAGENS, DONO DO 

ALFA ROMEO 2300 BORDÔ DE 1974

“Sempre que meus amigos 
veem algum Alfa Romeo na 
rua, fotografam o carro e 
enviam a imagem para mim. 
Só pelas placas, já consigo 
reconhecer a maioria dos 
exemplares e sei a quem 
cada sedã pertence.”
Emerson Ferreira, 

ADVOGADO, PROPRIETÁRIO DO 

ALFA ROMEO 2300 TI4 1983 CINZA

“Minha paixão vem desde 
criança. Tive de recortar 
uma revista para fazer um 
trabalho escolar, e a foto 
que escolhi era de um Alfa 
Romeo. Meu avô e meu pai 
eram amigos do dono de 
uma oficina especializada 
na marca italiana e eu 
passei a infância indo lá. 
Tivemos vários exemplares 
de Alfa Romeo em casa.”
Júnior Diz, 

EMPRESÁRIO, PROPRIETÁRIO DO 

ALFA ROMEO 2300 VERDE DE 1977

“Um taxista ficou tão 
emocionado ao ver meu 
carro na rua que me fez ir 
tomar um café com ele. 
Ele contou, entre lágrimas 
de saudade, que havia sido 
motorista de uma empresa 
por muitos anos, e que o 
Alfa Romeo 2300 era o 
modelo que ele dirigia.”
Alexandre Pereira, 

DIRETOR COMERCIAL, DONO DO 

ALFA ROMEO 2300 TI4 PRETO DE 1986

Confraria conecta mais de 60 proprietários do sedã 

Thiago Lasco

Há 40 anos, começava a ser fa-
bricado  pela  Fiat  em  Betim  
(MG) um dos maiores símbo
los de exclusividade do merca-
do  brasileiro:  o  Alfa  Romeo  
2300. Projetado especificamen-
te para o País, o sedã nasceu sob 
a batuta da antiga Fábrica Na-
cional  de Motores  (conhecida  
como “Fenemê”) em 1974 e pas-
sou às mãos da Fiat em 1977.

O modelo foi a  maneira  en-
contrada pela extinta empresa 
sediada  em  Duque  de  Caxias  
(RJ) para disputar um naco do 
mercado de carros de luxo no 
Brasil, na primeira metade dos 
anos  70.  As  principais  opções  
do segmento eram representa-
das  pela  linha  Ford  Galaxie,  
com o LTD e o Landau, Chevro-
let Opala e Dodge Dart. 

A  FNM  vendia  o  sedã  FNM  
2000 JK. Porém, seu projeto, de-
rivado do Alfa Romeo 2000 ita-
liano de 1957, já não tinha fôlego 
para continuar no páreo. 

A  solução  foi  adaptar  mais  
um produto da marca de Milão, 
que havia se tornado sua contro-
ladora em 1968. Dessa vez, a ins-

piração  veio  da  configuração  
trêsvolumes  do  Alfetta,  de  
1972. O resultado foi o primeiro 
modelo produzido com a marca 
Alfa Romeo fora da Itália.

Bastante parecido com o “ir-
mão”  europeu,  o  que  inclui  o  
conjunto ótico com quatro fa-
róis redondos,  o 2300 estreou 
em março de 1974. Trazia itens 
inéditos  para  a  época,  como  
freios a disco nas quatro rodas e 
bancos com encosto de cabeça 
regulável.  Havia  apliques  que  
imitavam madeira no painel  e 

no  aro  do  volante,  que  tinha  
três raios e aparência esportiva.

Sob o capô, um motor de 2,3 
litros com duplo comando gera-
va potência de 140 cv e torque 
de 21 mkgf, permitindo ao sedã 
acelerar de 0 a 100 km/h em 11,7 
segundos  e  atingir  bons  170  
km/h  de  velocidade  máxima.  
No generoso tanque de combus-
tível, cabiam 100 litros.

Impulso. As  primeiras  melho-
rias vieram em 1976, na esteira 
da  proibição  das  importações  
de veículos. Como o 2300 pas-
sou a mirar antigos consumido-
res de marcas de luxo estrangei-
ras,  como  BMW  e  Mercedes-
Benz,  a  FNM  aproveitou  para  
aperfeiçoar o sedã. 

O modelo recebeu painel re-
formulado com fundo azul e ilu-
minação verde, portas e bancos 
com acabamento de veludo, vo-
lante  de  plástico  com  regula-
gem de altura, lanternas trasei-
ras maiores e as marcantes ma-
çanetas embutidas nas portas. 
Retrabalhado, o motor ganhou 
1 cv de potência e a capacidade 
de rodar com gasolina comum 
(até então, só utilizava combus-

tível de alta octanagem). 
No ano seguinte, surgiu a ver-

são de luxo TI (sigla para “turis-
mo internacional”). A cabine ti-
nha painel revestido de mogno 
e, atrás, cintos de segurança de 
três pontos, bancos com apoios 
de cabeça e saídas extras de ven-
tilação.  Alimentado  por  dois  
carburadores Solex de corpo du-
plo, o motor passava a entregar 
149 cv e levava o sedã a 175 km/h.

Acertos. Quando  a  Fiat  assu-
miu a FNM no Brasil, a produ-

ção do 2300 migrou de Xerém 
(RJ) para Betim (MG). Proble-
mas antigos do modelo, como 
corrosão da lateria e falhas de 
vedação, foram solucionados. 

“Na primeira fase, o sedã apre-
sentava  ferrugem  em  pontos  
críticos, o que lhe trouxe má fa-
ma, justo quando mais precisa-
va se sair bem em vendas”, co-
menta o colecionador Marcelo 
Paolillo. “A Fiat deu uma enfei-
tada no carro, trouxe um pouco 
mais de conforto e requinte. Os 
exemplares mais antigos eram 

muito duros e tinham mau isola-
mento acústico.”

Em 1981, a linha ganhou dire-
ção hidráulica progressiva e op-
ção movida a etanol, com carbu-
ração simples, de 145 cv – que 
passou a ser a nova TI, enquan-
to  a  configuração  a  gasolina  
com quatro carburadores foi re-
batizada de TI4. 

A partir de 1983, a TI4 tornou-
se a única disponível para o mo-
delo, que já não conseguia fazer 
frente a outros sedãs mais mo-
dernos – e acessíveis – à venda 
no País. Um Alfa TI4 chegou a 
custar  quase  o  preço  de  dois  
Volkswagen Santana.

A linha 1985 marcou a etapa 
derradeira  do  modelo,  com  
atualizações na grade dianteira 
e lanternas traseiras, além de pa-
ra-choques  envolventes.  Mes-
mo  assim,  as  vendas  do  sedã  
continuavam caindo. 

Diante disso, no fim de 1986 a 
Fiat  encerrou  a  produção  do  
2300, que se despediu com um 
saldo de 29.564 unidades fabri-
cadas. A marca Alfa Romeo só 
voltaria  à  paisagem  brasileira  
na década seguinte, com os se-
dãs 164 importados da Itália.

Cronologia. 
Sedãs de 74, 
77, 83 e 86 
são síntese de 
todas as fases 
do modelo
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Núcleo. A partir 
da esq., Paolillo, 
Pereira, Diz e 
Ferreira, que têm 
em comum a 
paixão pelo Alfa 

Evolução. Cabine ficou mais luxuosa e ganhou bancos de 
veludo. Lanternas traseiras cresceram (fotos à esquerda)
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