
O carro que é a cara do dono 
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Indústria de personalização do veículo movimenta cerca de R$ 700 milhões por ano 
 
Ter um automóvel é o sonho de quase todo brasileiro. Ter um automóvel que expresse a 
personalidade do dono está virando mania para alguns brasileiros. O mercado de personalização 
do carro já movimenta no País cifra aproximada de R$ 700 milhões por ano só na venda de peças 
e acessórios. O número de lojas e oficinas especializadas triplicou nos últimos dois anos, 
chamando a atenção das montadoras, que começam a adotar o conceito nos seus lançamentos.  
 
Movido pelo desejo de rodar com um produto exclusivo, o estudante de administração Luiz Silva, 
de 19 anos, gastou R$ 70 mil para incrementar uma Saveiro, que também foi blindada. "Eu queria 
um carro diferente e que tivesse a minha cara", diz ele, que pagou R$ 36 mil pela picape.  
 
O veículo recebeu rodas esportivas, bancos de carro de competição, novo painel, volante e faróis, 
aparelho de DVD e som. A Saveiro foi rebaixada, ganhou luzes de néon, adesivos e nitro, sistema 
que injeta nitrogênio no combustível e permite fortes arrancadas do motor. Silva faz algumas 
tarefas na empresa do pai, em São Bernardo do Campo (SP), e conta que ajudou nas despesas, 
que não devem parar por aí. "Agora quero mexer na parte mecânica."  
 
Mais conhecido por "tuning", que em inglês significa ajuste fino, o conceito é adotado há vários 
anos nos Estados Unidos, Europa e Japão, onde os investimentos na mudança do visual do 
automóvel chegam a US$ 2 bilhões por ano, segundo informações obtidas pela gerente de 
Marketing da SPA Turbo, Eliane De Martini.  
 
A empresa, uma das mais conceituadas no ramo de preparação de motores e comercialização de 
peças, tem 30% dos negócios voltados para o mercado de personalização, índice que deve 
aumentar no próximo ano. "Estamos investindo em novos produtos, alguns deles importados com 
exclusividade", afirma Eliane.  
 
Instalada em São Paulo, a SPA pertence ao piloto de corridas de Kart Sérgio Barbosa. Ele projeta 
e desenvolve o chamado kit turbo, que permite ao motor ganho de potência de 40%. A empresa 
exporta para América Latina e EUA e projeta para 2004 crescimento de 50% nas vendas externas.  
 
Sucesso - Orgulhoso por ter, segundo ele, o primeiro Meriva "tunado", o estudante Danilo da Silva 
Vivian, de 23 anos, escolheu um modelo considerado "de mulher ou de família" justamente para 
se diferenciar dos demais. Quem modifica o veículo "quer ser conhecido pelo carro que tem, quer 
chegar a um local e ser notado", diz Ivo Moreira da Costa Ramos, dono da Tremendão. A loja de 
acessórios em Santos, no litoral paulista, é responsável pelas modificações no Meriva.  
 
O carro de Vivian faz tanto sucesso que ele é convidado a estacioná-lo em frente às duas mais 
badaladas danceterias de Santos, a Mitos e a Dot, só para chamar a atenção de freqüentadores. 
Em troca, ganha convites VIPs. Ele pagou R$ 36 mil no Meriva e mais R$ 20 mil para equipá-la 
com aparelho de DVD com tela no teto na parte traseira, rodas de liga leve aros 17, adesivos, 
aerofólio e rebaixamento de chassi.  
 
Ramos diz que o "tuning" é diferente de envenenar o carro. "As pessoas colocavam muitos 
penduricalhos, mas hoje o serviço é profissional." Ele lembra, entretanto, que um cliente do Recife 
chegou a gastar R$ 60 mil em acessórios para sua picape L200 que recebeu, entre vários itens, 
sistema de som para karaokê no porta-malas. "O veículo virou um trio elétrico. Achei brega, mas 
o dono queria mesmo abalar lá na terra dele."  
 
Silva, dono da Saveiro, ressalta que é preciso ter bom gosto e realizar mudanças com harmonia. 
"Meu carro tem tudo combinando nas cores preta, azul e cinza." Ter um carro exclusivo é uma 



paixão que envolve mais o público jovem, mas também há aficionados em outras faixas etárias. O 
dono da Personal Parts, Vito Simone, de 52 anos, diz que não consegue dirigir um carro que não 
esteja equipado. Sua van Picasso recebeu, por exemplo, novos pára-choques e aerofólios.  
 
Vito trabalhou como designer na Ford por 27 anos, até se aposentar, em 1994.  
 
Abriu negócio próprio, literalmente no fundo do quintal de casa, e passou a trabalhar com 
instalação de spoilers, que eram aplicados sobre os pára-choques. Ao perceber a febre do 
"tuning", passou a desenhar e produzir equipamentos como saias laterais, apliques para capôs e 
pára-choques exclusivos, feitos em fibras de vidro. Hoje tem 18 funcionários e é um dos principais 
fornecedores de lojas especializadas em todo o País.  
 
A empresa, no bairro de Vila Matilde, produz em média mil peças por mês. A família toda trabalha 
na Personal Parts. A esposa de Vito cuida da área financeira, a filha do atendimento e o filho 
Daniel da área comercial.  
 
Daniel instalou em seu Stilo aparelho de DVD, som especial, rodas com aros 19 e outros itens que 
consumiram perto de R$ 20 mil. "Não tem limite para gastar", diz Vito. "Vale a satisfação e o 
sonho."  
 
Rhicky Leandrini, dono da Leandrini, instalada na Rua Augusta, nos Jardins, conta que um cliente 
da Bahia pagou R$ 50 mil por um Golf e gastou o triplo do valor para mudar pára-choque, rodas, 
alargar o pára-lama, trocar o painel, refazer a lateral das portas, instalar som e sistema de nitro.  
 
"As mudanças não prejudicam o desempenho do carro; algumas até ajudam a melhorar", diz. A 
Leandrini, inicialmente uma loja de som automotivo, hoje tem 90% dos negócios voltados ao 
segmento de personalização. Além de instalar equipamentos, produz pára-choques e outras peças 
ao gosto do cliente. A empresa tem uma filial em São Caetano do Sul e emprega 35 funcionários.  
 
Alterações nas característicos dos carros só podem ser feitas após autorização do Departamento 
de Trânsito (Detran). Sem a documentação, o motorista é multado e o veículo pode ser 
apreendido. Rodrigo Freire, de 24 anos, já foi multado cinco vezes por circular com uma Parati 
rebaixada. O carro tem pintura especial (é verde com capô preto) e vários acessórios, como faróis 
com néon por dentro, chamados de angel eyes, alterações que custaram R$ 15 mil.  
 
O documento do carro foi apreendido. Para recuperá-lo, Freire teve de recuperar a originalidade 
do modelo. Nas cinco vezes tirou e recolocou os equipamentos. "É uma paixão", diz ele, que é 
dono da Street Tuning, instalada há um ano na Barra Funda. Freire diz que os clientes gastam de 
R$ 100 a R$ 20 mil para deixar o carro na estação certa. Depende do que cada um quer e pode 
pagar.  
 
Um conjunto de rodas e pneus importados aro 19 chega a custar R$ 15 mil e o aparelho de DVD 
completo, R$ 11 mil, mas há similares nacionais mais baratos. A substituição do chip que controla 
a central eletrônica, permitindo ganho médio de 10% de potência sai por R$ 485 a R$ 1,5 mil na 
Funari Automotiva, em São Paulo.  
 
Rachas - A maioria dos adeptos da personalização cita que a mania se intensificou a partir de 
2001, após o lançamento do filme Velozes e Furiosos, que este ano já teve uma seqüência. Trata 
de gangues que transformam os automóveis em carros de corrida para participar de rachas nas 
ruas de Los Angeles. Aqui, eles garantem não usar os possantes para esse fim.  
 
No Brasil, muitos donos de carros modificados participam de corridas organizadas ou de 
campeonatos de som. Mas há os que personalizam só para ter um veículo único e saber que não 
vão encontrar outro igual. O mercado cresceu tanto que há sites específicos para venda de 
produtos e pelo menos dez publicações especializadas.  
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