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Estúdios europeus como o Pininfarina criam modelos milionários e exclusivos para seus 
clientes — e descobrem um grande negócio. 

 

Entre os aficionados de carros, poucas datas são tão aguardadas quanto o próximo 17 de 
agosto. É quando a Pininfarina, o renomado estúdio de design italiano responsável pelo 
desenho de alguns dos modelos mais prestigiados da Ferrari, pretende lançar sua mais recente 
criação: o Hyperion, um conversível inspirado nos clássicos carrões pré-Segunda Guerra 
Mundial. Apesar de contar com impecável engenharia britânica — a base do modelo é o 
caríssimo Rolls-Royce Phantom —, o frenesi em torno do Hyperion se deve a outro fator, que 
nada tem a ver com seus aspectos técnicos: trata-se de uma peça única, exclusiva, produzida 
sob encomenda para um colecionador de carros britânico, cujo nome vem sendo mantido em 
absoluto sigilo. Para ter um modelo que seguisse à risca suas especificações, estima-se que ele 
tenha pagado 3 milhões de dólares — o suficiente para comprar um jatinho Phenom 100, da 
Embraer. Assim como o Hyperion, outros 12 carros únicos devem ser entregues neste ano, 
três a mais do que em 2007. “Adquirir um carrão exclusivo tornou-se a nova obsessão dos 
super-ricos”, afirma Wim van Acker, da consultoria Roland Berger, especializada no setor 
automotivo. 

Grande parte dos modelos produzidos sob medida para compradores endinheirados nos 
últimos dois anos saiu das pranchetas de quatro estúdios de design europeus: Ghia, Bertone, 
Zagato e, claro, Pininfarina. No rol de compradores, há colecionadores de carros, ex-
produtores de cinema, magnatas de petróleo e ricaços de Wall Street. Além de uma gorda 
conta bancária (o serviço não sai por menos de 800 000 dólares), todos precisam ter outra 
característica em comum: muita paciência. É preciso esperar cerca de dois anos para ter em 
mãos seu modelo exclusivo — isso, é claro, sem contar a fila de espera, atualmente de seis 
meses. A razão está no processo de fabricação desse tipo de veículo, quase todo manual, ao 
contrário do que ocorre nas montadoras. Para criar o novo carro, uma equipe de designers 
geralmente busca inspiração em modelos preexistentes, até chegar às especificações do 
cliente. A Maserati GS, produzida pelo estúdio Zagato para o italiano Paolo Boffi, é um híbrido 
do modelo Spyder, um recente lançamento da montadora, com a Maserati A6, de 1954. O 
preço: 1,4 milhão de reais. “Não há outro igual no mundo”, disse a EXAME Paolo Di Taranto, 
diretor de marketing da Zagato. 



Nenhuma outra marca, porém, exerce tanto fascínio entre os adeptos dos carros sob 
encomenda quanto a mítica Ferrari. Dos nove modelos exclusivos produzidos no ano passado, 
seis pertenciam à empresa italiana.  

A maior parte desses projetos saiu dos estúdios da Pininfarina. O estúdio descobriu esse filão 
após uma recente experiência malsucedida com seu fiel público consumidor. Em 2006, um de 
seus maiores lançamentos, a Ferrari GTB 599 Fiorano, um sucesso de crítica, revelou-se um 
fiasco entre os aficionados ferraristas, que detestaram o carro. Injuriado, Andrea Pininfarina, 
dono do estúdio, tomou uma decisão drástica: criou uma divisão na empresa para peças 
únicas, com o intuito de satisfazer seus exigentes compradores. O que começou como uma 
espécie de resposta mal-humorada ao mercado tornou-se um sucesso retumbante. Entre 2006 
e 2007, a empresa produziu cinco versões únicas de Ferrari — todas vendidas por mais de 2 
milhões de dólares.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com a cara do dono 

Hoje é possível encomendar um 
modelo de luxo exclusivo. Alguns dos 
carros que já foram entregues: 

Ferrari 575GTZ 

Preço 
1,6 milhão de reais 

Comprador 
O japonês Yushiyoki Hayashi, um dos 
maiores colecionadores de Ferrari do 
mundo 

Ferrari P4/5 

Preço 
6 milhões de reais 

Comprador 
O ex-produtor de cinema americano 
James Glickenhaus, colecionador de 
carros de corrida 

Maserati GS 

Preço 
1,4 milhão de reais 

Comprador 
Paolo Boffi , dono de uma prestigiada 
casa de design italiana 



O modelo mais famoso, o P4/5, inspirado num carro de corrida da marca dos anos 60, foi 
vendido ao magnata americano James Glickenhaus por 4 milhões de dólares, o mais caro 
produzido naquele ano em todo o setor automotivo. “Algumas pessoas adquirem uma Ferrari 
só para exibi-la aos outros”, afirmou recentemente Andrea Pininfarina. “Mas há quem compre 
Ferrari com o intuito de impressionar outros amantes da marca. É para esse público que 
estamos trabalhando.” 

Mais do que simplesmente satisfazer o capricho de alguns endinheirados ao redor do mundo, a 
produção de carros de luxo sob medida tem se provado uma eficiente estratégia de marketing 
— e, portanto, de receita — para os grandes estúdios de design europeus, a maioria em sérias 
dificuldades financeiras. Até a década de 60, era comum se encomendar versões especiais de 
alguns modelos, sobretudo os de corrida, a centros de design independentes. Contudo, a 
sofisticação da produção em série de carrões como Bugatti e Maserati fez com que a demanda 
por carros exclusivos minguasse ao longo dos anos.  

O lançamento da Ferrari 612 K em 2006, encomendada por Peter Kalikow, alto funcionário do 
governo de Nova York, reacendeu o desejo por um modelo único. Desde então, o número de 
pedidos não parou de crescer. O sucesso desses veículos exclusivos, que passaram a funcionar 
como uma espécie de vitrine ambulante, acabou rendendo novos contratos entre grandes 
montadoras e os estúdios de design. Até agora, a maior beneficiada foi a Pininfarina. Logo 
após a entrega da Ferrari P4/5 no ano passado, a empresa selou dois importantes acordos 
para a produção em série de novos carros: um com a Alfa Romeo e outro com a Mitsubishi. Os 
aficionados com dinheiro (e paciência) de sobra já podem fazer seus lances. 
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