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Há 100 anos, numa pequena oficina de fundo de quintal na cidade americana de Milwaukee, um 
grupo de mecânicos e engenheiros construiu um dos mais resistentes símbolos do motociclismo 
mundial: a Harley-Davidson.  
 
Robusta, pesada e com um ronco de tirar o sono, a marca, hoje admirada em todo o mundo, 
ganhou as ruas em agosto de 1903. Em 1953, a Davidson Motor Company comemorou os 50 anos 
dessa máquina no rastro do sucesso do filme O Selvagem da Motocicleta, com um jovem Marlon 
Brando.  
 
Em 1969, na garupa de outro filme, o Easy Rider (Sem Destino), as vendas viriam a explodir no 
mundo. Nesse filme, Peter Fonda e Denis Hooper deram vida ao estilo Harley-Davidson de ser: 
casacos de couro, botas, tatuagem e uma irresistível paixão por velocidade e liberdade.  
 
É essa tribo de apaixonados por uma Harley-Davidson que vai se reunir, em Milwaukee, para a 
festa dos 100 anos que se encerrará com um show - de rock, é claro - no dia 31 de agosto. No 
Brasil, a agência de publicidade Loducca começa, neste fim de semana, a veicular a campanha do 
centenário. Mostra detalhe do tanque da moto e a frase: "Prepare-se para fazer outra tatuagem", 
em que o foco é a marca acrescida de 1903-2003 e estampada nos modelos 2003.  
 
O presidente da Harley-Davidson Brasil, Paulo Izzo, está confiante de que as vendas serão 
maiores este ano. "Só no mês passado vendemos 70 motos e, se continuarmos nesse ritmo, 
poderemos ultrapassar 700 unidades este ano." A maioria, reconhece Izzo, do modelo Sportster, 
montado em Manaus e que custa R$ 33.500,00, e muito poucas dos modelos FatBoy (a tradicional 
que custa R$ 66 mil) e V-Rod, importada e que custa US$ 33 mil. De 1993 para cá, 7 mil Harley-
Davidsons ganharam as ruas do País. Fazem um bom barulho. 
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