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Resumo 

A admiração de pessoas por automóveis já é conhecida e revelada a 

muitos anos em todo o mundo. Seja através de estudos acadêmicos, 

seja por declarações de proprietários e admiradores, o automóvel é 

objeto de desejo, admiração, amor, paixão, sonho, orgulho e 

realização que, junto a tudo isso, promove sentimentos diversos 

como identificação, diferenciação, expressão e projeção de 

identidade. Esta pesquisa foi baseada nas teorias sobre o 

comportamento do consumidor, auto-conceito (self-concept) e 

extensão de si nos objetos (extended self). Será abordado de forma 

qualitativa e exploratória o comportamento pessoal do consumidor 

que personaliza seu automóvel, o consumidor Tuning. O objetivo 

neste trabalho é explorar como os “Tuners” usam a personalização de 

automóveis para constituir sua identidade social. Como objetivos 

secundários, foram explorados quais fatores desencadeiam e 

iniciaram o processo de extensão de si no automóvel e também, 

como eles se relacionam com seu bem e porque este relacionamento 

se estabelece desta forma. Foram entrevistadas sete pessoas do 

sexo masculino com idade entre 19 e 33 anos, residentes nos 

estados do Rio de Janeiro e São Paulo, no período de Setembro a 

Outubro de 2007. Os Resultados observados foram que os 

automóveis, como objetos, podem literalmente estender a 

personalidade de seu proprietário. O processo de criação, 

sustentação e nutrição do self através do automóvel pôde ser 

observado na personalização e customização de seus próprios 

carros, sendo estes, utilizados como meio e fim de expressão de si. 

Foi observado também que o inicio do fenômeno de personalização 

de automóveis no Brasil se deu, principalmente, a partir de 2001 

através de um grande difusor cultural, o cinema, evidenciando ainda 

mais, processos já existentes de extensão de personalidade no 

automóvel. Observou-se ainda que a personalização de automóveis 
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tende a ser uma forma livre, com um afastamento, sempre que 

possível, da intransigência de modelos ou imposição de formas a 

serem cumpridas. Definitivamente, relatos como: “Meu automóvel é 

apenas um meio útil de transporte que utilizo somente quando 

necessário” não serão encontrados neste trabalho! 

 

PALAVRAS-CHAVE: Expressão, Comportamento, Significado, 

Identidade, Self, Marketing, Consumidor, Bens, Cultura e Consumo. 
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Abstract 
 
The admiration of people for automobiles has been known and 

revealed for many years all over the world. Being through academic 

studies, proprietor declaration and admirers, the automobile is an 

object of desire, admiration, love, passion, dream, pride and 

accomplishment which, with all of this, promotes various types of 

feelings with the identification, discrimination, expression and the 

projection of identity.  This research was based on the theories about 

consumers’ behaviors, self-concept and extended self. It´ll be 

approached in a qualitative and exploratory way the personal behavior 

of the consumers who personalizes their automobile, the consumer 

Tuning. The Objective of this project is to explore how the “Tuners” 

use a personalized car to construct their social identity.  

Supplementary, was explored which factors commence and initiated 

the extension process of self-automobile and also, how they connect 

with their object and why this relationship is establish this way. Seven 

people were interviewed of the male sex between 19 and 33 years 

old, living in the stated of Rio de Janeiro and São Paulo, during the 

period of September and October of the year 2007. The results 

observed were that the cars, like objects, can literally broaden its 

owner’s personality. The creation process, sustentation and nutrition 

of the “Self” through the car can be observed in the personalization of 

their own cars, with this, using like the middle and end. It was also 

observed  that the begin of the personalization phenomenon of 

automobiles  in Brazil is began, mainly, in the 21 century with the 

diffuser of the culture, the cinema, evince even more, processes that 

already existent in the extension of the personalized cars. Observing 

that a personalized automobile tents to be in a free way, like a 

distance, when possible, from intransigence of models or imposition of 

the ways to be accomplished. Definitively, stories like: “My car is just a 
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useful way to travel which I use only when necessary” will not be 

found in this research. 

KEY WORDS:  expression, behavior, significance, identity, Self, 

Marketing, consumer, Bens, culture and consumption. 
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1- Introdução 
 

Este capítulo apresenta o problema de investigação e inicia o detalhamento 

dos procedimentos de exploração do mesmo. Compõe também, a 

apresentação dos objetivos da pesquisa, sua relevância e delimitações nas 

esferas teórica e metodológica. 

 

O problema central desta dissertação é compreender como o consumidor 

utiliza a personalização de automóveis para constituir sua identidade social. É 

abordado aqui, através de um estudo dos relatos de suas práticas Tuning, 

este fenômeno da personalização de automóveis. 

 

Acredita-se que esta dissertação possa ser considerada de importância para a 

área de marketing e em especial, para a área que trata sobre o 

comportamento do consumidor. Nesta dissertação, que tem como proposta a 

abordagem de fatores interacionais e mercadológicos, são abordados 

processos de identificação com o objeto e extensão do Self na personalização 

de automóveis. 

 

1.1 Problema de Pesquisa 
 

As relações entre Cultura e Consumo desde há muito tempo são alvo das 

atenções de pesquisadores de diversas áreas como antropologia, filosofia e 

marketing (ARNOULD & THOMPSON, 2005; ARNOULD & PRICE, 1993; 

BAKER, 2003; BAUDRILLARD, 2003; BURKE, 1989; BELK, 1989, 2002; 

BELK & ARNOULD, 1998; BELK, GER & ASKEGAARD, 2003; BLACKWELL, 

MINIARD & ENGEL, 2005, DOUGLAS & ISHERWOOD, 2004; HALL, 2005; 

KOTLER, 2000; LARAIA, 1993; McCRACKEN, 2003; SCHOUTEN & 

McALEXANDER, 1995; SCHOUTEN, McALEXANDER & KOENIG, 2002; 
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SHETH, MITTAL & NEWMAN, 2001; THOMPSON & HAYTKO, 1997). Ao 

longo dos anos, o consumo dos bens vem tomando formas cada vez mais 

diferentes do que sua simples utilidade em si, agregando continuamente 

fatores de identificação e de diferenciação através de seu uso 

(BAUDRILLARD, 2003; CAMPBELL, 2001; DOUGLAS & ISHERWOOD, 2004; 

McCRACKEN, 2003).  

 

Atualmente na literatura sobre o consumo, segundo Douglas & Isherwood 

(2004), existe uma tendência a supor que as pessoas compram bens com 

dois ou três propósitos restritos: bem-estar material, bem-estar psíquico e 

exibição. Os dois primeiros são tratados como necessidades pessoais como 

comer e se vestir e o último propósito, um termo geral que cobre todas as 

demandas da sociedade, sendo resumidas grosseiramente, como exibição 

competitiva. Nesta dissertação é possível observar que as razões 

interacionais da pessoa ao consumir é um pouco mais complexa e vai além do 

que apenas uma simples classificação genérica de “exibição competitiva” para 

com seus propósitos de consumo. 

 

Continuando em Douglas & Isherwood (2004) podemos ver uma abordagem 

crítica sobre a teoria econômica do consumo. Esta teoria, sustentada por 

economistas, traz como pensamento principal a idéia da “pessoa racional” 

onde esta, possui um papel de agente econômico. Nesta visão dos 

economistas, pessoas racionais estão inseridas em obrigações e processos 

sociais, sendo que, comportar-se como “agente econômico” significa fazer 

“escolhas racionais”. Entretanto, Uma queixa comum à teoria econômica do 

consumo se dá por este ponto.  

 

A idéia da pessoa racional como é colocada nesta abordagem é uma difícil, e 

talvez quase impossível, abstração da vida social. O que a crítica à teoria 
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econômica do consumo ressalta é que pode ser uma observação enganosa 

agregar milhões de pessoas que compram e usam bens sem considerar as 

transformações que provocam em seu meio ao consumi-lo.  

 

Na literatura sobre comportamento do consumidor, Sheth et al. (2001) definem 

este comportamento como: 
 

“As atividades físicas e mentais realizadas por clientes de bens de 

consumo e industriais que resultam em decisões e ações, como 

comprar e utilizar produtos e serviços, bem como pagar por 

eles”.(SHETH et al. 2001). 
 

Já na literatura de marketing (BAKER, 2003), vemos que o comportamento do 

consumidor é entendido, além do ato de compra, como quaisquer atividades 

pré-compra e pós-compra. Há ainda um entendimento que o envolvimento do 

consumidor com um produto é comumente definido como: 
 

“O interesse pessoal do consumidor em comprar ou utilizar um 

item”.(BAKER, 2003). 
 

Já McCracken (2003) vai além, e trata sobre um fator de grande importância 

em relação ao comportamento do consumidor, que é o significado do 

consumo. Ele ressalta que este significado está ininterruptamente fluindo das 

e em direção às suas diversas localizações no mundo social. O movimento 

desse significado é constante. Usualmente, ele parte do mundo culturalmente 

constituído e se transfere para o bem de consumo. Em seguida esse 

significado se afasta do objeto e se transfere para o consumidor. Isto ocorre 

quando a pessoa se identifica com o objeto e desloca o significado dele para 

si, através de seu uso. (McCRACKEN, 2003). 
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Em diversos casos, o consumidor consome certos produtos por fatores que os 

levam a se sentir pertencente a um grupo. O consumidor, neste caso, 

pertence – ou almeja pertencer – a um determinado grupo que ele toma para 

si como referencial. Em relação a grupos de consumo, temos em Schouten & 

McAlexander (1995) uma importante contribuição acadêmica. Em sua 

pesquisa, eles exploram um grupo de consumidores denominados New 

Bikers, representados pelos proprietários de motocicletas da marca Harley-

Davidson.  

 

Nesta pesquisa de Schouten & McAlexander (1995), é demonstrado que em 

todo o mundo, pessoas ao formarem grupos, buscam o convívio com outras 

pessoas que tenham traços de identidade parecidos ou compatíveis. Estes 

grupos trazem para o convívio destas pessoas uma identificação com certos 

objetos de consumo, através destes objetos ou atividades realizadas.  

 

Ao observar estes estudos, pode-se então questionar, e tentar entender um 

pouco mais, o que está por trás deste comportamento e envolvimento da 

pessoa com um produto e seu significado. Para tratar sobre estes fatores, 

nesta dissertação é explorado o “algo a mais” que envolve o consumidor de 

personalização nas suas atividades de consumo. A intenção é mostrar um 

pouco dos pilares que sustentam este “interesse pessoal do consumidor em 

comprar ou utilizar um item” (BAKER, 2003), podendo com isso, dar um passo 

à frente das suposições ou classificações iniciais básicas sobre o consumidor. 

 

Belk (1988) nos mostra que nossas posses são os maiores contribuintes e 

refletores de nossas identidades. Ele mostra ainda que não podemos esperar 

compreender o comportamento do consumidor sem primeiramente ganhar 

alguma compreensão dos significados que os consumidores unem às suas 

posses.  
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Entretanto, quais seriam os fatores preponderantes no Tuning para a 

extensão do self? Ao lermos não somente nesta dissertação, mas também em 

outros meios, sobre o Tuning, poderíamos nos perguntar sobre que fatores 

importantes determinam/iniciam o desejo da pessoa em personalizar seu 

automóvel. Seria moda ou insatisfação com o produto? Seria talvez um desejo 

de mudança em algo “acostumado pelos olhos”? Um olhar sobre a mesma 

imagem enjoa, cansa e urge por mudanças ou, seria uma identificação 

(temporária ou permanente) com estilos propagados e difundidos pelos meios 

de comunicação?  

 

Logo, Através de um contexto teórico que liga esses fatores apresentados 

como: bens, consumo, formação de grupos, objetos e significados que eles 

carregam, temos então o ponto central de nosso estudo: A identidade 

estendida (Extended Self) na subcultura Tuning. Portanto, a pergunta de 

pesquisa desta dissertação se dá pela seguinte forma: 
 

“Como os cariocas usam a personalização de automóveis para 

constituir sua identidade social” 
 

Através desta pergunta identificada, é feito nesta dissertação uma análise 

exploratória e qualitativa, abordando com um estudo teórico sobre o assunto, 

estas questões apresentadas. Esta abordagem possui ligação íntima entre 

teoria e pesquisa de campo, e sempre estarão interligados ao longo da 

dissertação. Através de pesquisas e coleta de dados pela internet, junto a 

uma análise de conteúdo, metodologia utilizada aqui foi inspirada pelo método 

Netnográfico, utilizado por Kozinets (1998; 2000). 

 

Belk (1988) nos lembra que, pesquisas que envolvem ou incluem níveis de 

self estendido em seu contexto, estão melhores amparadas e fornecem uma 
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perspectiva muito mais ampla em estudos sobre o comportamento do 

consumidor, capturando e tratando assim uma parcela maior no que tange a 

vida do ser humano.  

 

É importante ressaltar que cada uma destas questões até então apresentadas 

merecem grande atenção, porém, como uma das limitações aqui presentes é 

o tempo, esta dissertação tem como objeto de estudo, o consumo e a cultura 

da personalização de automóveis. O foco se dá nos processos de 

identificação da pessoa com seu bem e sua extensão do Self. 

   

1.2 Objetivos 

 
O objetivo geral desta dissertação é tentar compreender como os Tuners 

usam a personalização de automóveis para constituir sua identidade social. 

Mais especificamente, como objetivos intermediários, pretende-se explorar 

quais fatores desencadeiam/iniciam o processo de extensão de si no 

automóvel Tunado, e identificar como os Tuners se relacionam com seu bem 

e porque este relacionamento se estabelece desta forma. 
 

1.3 Relevância do Estudo 

Esta dissertação pretende contribuir para as diversas linhas de pesquisas que 

tangem estudos comportamentais e também que abordam o convívio social, 

tentando contribuir também desta forma para um melhor entendimento da 

cultura, comportamento e processos de identificação das pessoas. 

 

Esta compreensão possui seu valor significativo principalmente quando vem a 

somar a outros estudos relativos à área de marketing e em especial, que 

tratam sobre o comportamento do consumidor. Estudos com estes propósitos 
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possuem a intenção de refletir e colaborar um pouco mais com estas áreas 

temáticas para que, não só profissionais de marketing, sociólogos, 

antropólogos, mas também, diversos outros meios – sejam acadêmicos ou 

não – possam compreender melhor os movimentos de significado que 

acontecem a cada época. Desta maneira, pode-se então interagir, se exprimir 

ou simplesmente observar com lentes mais justas e compreensivas, o seu 

meio e também outros grupos sociais de interesse, ou simplesmente, de seu 

convívio. 
 

A justificativa desta dissertação se apresenta ao tentar compreender este 

fenômeno que vem acontecendo já há alguns anos por todo o planeta: a 

personalização de carros ou o Tuning, como é mais conhecido, e suas 

matizes e classificações1.  

 

É interessante observar que este fenômeno, atualmente, também alimenta 

uma indústria milionária que se incluem associações como SEMA (Specialty 

Equipment Market Association) e ASSOBRAVA (Associação Brasileira de 

Fabricantes, Distribuidores e Varejistas de Equipamentos e Acessórios para 

Veículos Automotores). Revistas diversas sobre o assunto tais como Maxi 

tuning, Hot Car, Car Stereo Tuning, Quatro Rodas NITRO (para citar poucos 

exemplos) também são presentes. Além, ainda se incluem programas (Rides, 

Overhaulin, Lata Velha) e filmes que possuem um gigantesco papel como 

difusores culturais (LARAIA, 1993) e até também, a entrada de grandes 

montadoras de veículos como GM, Ford, VW, dentre outras neste mercado da 

personalização.  

 

Percebe-se esta inclusão em diversas oportunidades, como salões de 

automóveis, por exemplo. Estas grandes montadoras associam seus veículos 
                                                 
1 Estas matizes e classificações serão abordadas mais adiante no anexo I com o tópico Pesquisa Bibliográfica. 
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já existentes e comercializados2 a produtos de personalização, mostrando 

com esses atos “nas entrelinhas” que, se há investimentos e uma busca desta 

fatia de segmentação de mercado é porque ele é significante o suficiente para 

atrair “os olhares” destes comerciantes. 

 

Estas inclusões (associações, revistas, empresas) colaboram diretamente e 

formam parte da difusão cultural (LARAIA, 1993) e comercial existente em 

nossa sociedade. No referencial teórico desta dissertação, será abordado um 

pouco mais sobre como estes difusores culturais colaboram, propagam e 

incentivam comportamentos pessoais, rituais, consumo e atitudes oriundas 

dos praticantes e admiradores deste fenômeno. O que pode ser observado é 

que através destes meios difusores/propagadores, o significado que antes 

estava no “mundo culturalmente constituído” é transferido para o objeto/bem 

de consumo (McCRACKEN, 2003). 

 

Apenas para exemplificar e ilustrar, nesta dissertação, um dos importantes 

meios de transferência de significado, são apresentados aqui cinco exemplos 

relacionados às montadoras de veículos e seus meios de inclusão no Tuning 

utilizados nos últimos 3 anos. Dois são do departamento de marketing da 

General Motors do Brasil (em 2005 e 2006), outros dois exemplos da Ford 

(em 2005 e 2006) e um exemplo da VW (2007). Todos utilizando o fenômeno 

Tuning a seu favor. O primeiro ocorreu em 2005 na apresentação do Salão de 

Tuning, evento este que ocorre desde 2005 em São Paulo e tem como um 

dos organizadores o Bicampeão de Formula 1 Emerson Fittipaldi. O 

automóvel modificado ou “Tunado” aqui é um GM Corsa Hatchback: 

 

                                                 
2 É importante ressalvar e diferenciar o Tuning dos carros protótipos que muitas empresas mostram em seus stands. 
Esses protótipos são vistos como “carros do futuro” para testar a aceitabilidade dos consumidores ou simplesmente 
para mostrar o que o setor de design é capaz de fazer. A personalização Tuning se apresenta em carros já 
comercializados, chamados carros de rua ou carros comerciais. 
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Figura 1.3.1: O Interesse das grandes montadoras no fenômeno Tuning 
 

Fonte: Portal UOL Best Cars. 

 

 

Como segundo exemplo, observa-se abaixo a figura 1.3.2 que mostra outro 

GM Corsa, desta vez no modelo Sedan, apresentado no Salão de Acessórios 

em 2006. Novamente, o veiculo eleito, é um modelo normal de rua com 

diversas modificações, resultado de um grande investimento de tempo e 

dinheiro. 
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Figura 1.3.2: O Interesse das grandes montadoras no fenômeno Tuning 

 

 

 

 

 

  

 
 

Fonte: Portal UOL Best Cars. 

 

 

 

Na próxima página, pode-se observar a figura 1.3.3 que mostra o stand da 

Ford, também no Salão de Acessórios, onde teve sua presença marcada em 

2005 e 2006: 
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Figura 1.3.3: O Interesse das grandes montadoras no fenômeno Tuning 

Fonte: Portal Street Sampa. 

 

 

 

E por último, a figura 1.3.4 com o exemplo da VW, que teve sua presença no 

salão 2007 representada pelos carros VW Fox e VW Golf: 
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Figura 1.3.4: O Interesse das grandes montadoras no fenômeno Tuning 

Fonte: Portal Carros Nitrados. 

 

É importante citar que estes “Carros oficiais do Salão Tuning” são criados 

exclusivamente para exposições como “modelos esportivos oficiais” e que 

estes, não são comercializados nas lojas GM, Ford ou VW. O que ocorre a 

reboque destes atos são grandes ações publicitárias que incentivam e criam 

no consumidor novas necessidades (CAMPBELL, 2001) que desta maneira, 

geram e atraem novos consumidores para adquirirem itens acessórios para 

seus carros. Grande parte destes acessórios apresentados nestes stands 

podem ser comercializados – e são encontrados – nas respectivas 

concessionárias. 
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Para se ter uma idéia do tamanho deste mercado Tuning e como o mercado 

brasileiro de acessórios automotivos vem crescendo a cada ano, hoje (2007) 

há cerca de três mil empresas que operam neste setor. Juntas elas 

movimentam algo em torno de R$ 6,5 Bilhões por ano e geram 400 mil postos 

de trabalhos diretos e indiretos. Além das lojas especializadas, as montadoras 

a cada ano registram aumentos expressivos na comercialização de 

acessórios. Em 2003, por exemplo, os carros zero quilômetros saíam das 

concessionárias com cerca de R$ 300,00 em acessórios, em média. 

Atualmente em 2007, esse valor subiu para R$ 1.200,00 (Fontes: 

Assobrava.org, Motorcar.com, Matérias cedidas por Emerson Fittipaldi, 

Matérias Istoé Dinheiro).  

 

É importante também lembrar aqui que estes exemplos acima citados têm o 

intuito apenas de mostrar como, na prática, os meios transferência de 

significado agem, transferindo o significado do “mundo culturalmente 

constituído” para o bem de consumo (McCRACKEN, 2003). Os valores 

mostrados aqui neste tópico possuem apenas a intenção de dimensionar o 

tamanho do mercado Tuning atual, e mostrar sua evolução nos últimos anos. 

Esta ressalva é feita pois, o foco desta dissertação está no consumidor e seu 

comportamento, e não no mercado que envolve este fenômeno.   

 

1.4 Delimitação 

O foco desta dissertação está no proprietário que personalizou seu automóvel 

e/ou ainda o personaliza, não havendo corte de períodos ou datas especificas 

quanto à realização da personalização realizada em seu automóvel. Não 

houve discriminação quanto à região de pesquisa, sendo o único limite, a área 

e os estados Brasileiros. O único pré-requisito imposto nesta dissertação pelo 
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pesquisador foi que o candidato a entrevistado não poderia, sob nenhuma 

forma ou circunstância, ser proprietário de loja(s) de personalização de 

automóveis ou qualquer outro ramo ligado a acessórios automotivos, assim 

como ser fornecedor ou distribuidor para esta(s) loja(s).  

 

A intenção deste corte é captar entrevistados que “Tunaram” seus próprios 

carros por interesses e valores pessoais, excluindo-se assim, lojistas que 

utilizam a personalização Tuning para promover seu comércio/negócio 

próprio. Com isso, dá-se o foco desta dissertação, que é compreender como 

as pessoas que personalizam seu carro (os Tuners) utilizam a personalização 

para constituir sua identidade social.  

 

1.5 Estrutura do Trabalho 

Neste subitem o objetivo é descrever como ocorre a organização da 

dissertação e como permanecerão estruturados os capítulos seguintes. O 

Item ou o capítulo dois desta dissertação apresenta o referencial empírico 

onde é esclarecido e abordado o histórico do Tuning, o que é e como se 

iniciou. Após, no capítulo três, apresenta-se o referencial teórico, onde é 

reforçado e aprofundado as questões teóricas apresentadas no capítulo 

introdutório. Os temas tratados são a identidade e a disseminação cultural, a 

formação de grupos, o significado e seu movimento e a extensão de si nos 

objetos.  

 

No capítulo quatro é apresentado com detalhamento a metodologia adotada 

nesta dissertação, assim como de que forma ela foi realizada, como se deu a 

coleta e o tratamento dos dados e as limitações do método. No capítulo cinco 

está presente à análise das entrevistas, onde junto com as principais 

categorias identificadas nesta fase, estão alguns trechos de relatos das 
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conversas dos entrevistados, sendo incluído também inserções teóricas, 

comparando-as e reforçando o referencial apresentado no capítulo três.        

 

Por último, o capitulo seis traz as considerações finais, onde são ressaltados 

os principais pontos da análise, os resultados observados, contribuições do 

estudo e algumas recomendações e sugestões para pesquisas futuras.  Os 

anexos desta dissertação trazem os fatos e informações relevantes como o 

tópico pesquisa bibliográfica, onde são abordados as variações do Tuning, O 

tópico curiosidades do mundo Tuning, além do roteiro semi-estruturado 

utilizado para as entrevistas, o termo de confidencialidade e a lista de figuras 

desta dissertação.  
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2. Referencial Empírico 

A palavra Tuning já foi abordada nesta dissertação por diversas vezes, porém 

neste momento, é apresentado aqui no referencial empírico o que é o Tuning, 

quais são suas origens e como surgiu sua propagação no Brasil e no exterior.   

 

2.1 A final de contas, o que é o Tuning? 

Tuning é o ato ou a arte de personalizar carros, não só em sua aparência, 

mas também na performance e no sistema de sonorização. A palavra Tuning 

em si é susceptível a outras interpretações e definições. De acordo com o 

dicionário Michaelis (2000), por exemplo, Tuning significa afinação, ajuste fino 

ou otimização. Por este motivo quando falamos em carros Tuning, logo 

pensamos em carros aperfeiçoados, modificados, personalizados... 

“Tunados”.  

 

Pesquisas realizadas em cerca de 40 portais (apresentados no tópico 

referências bibliográficas) no período de Março a Outubro de 2007, captaram 

informações sobre o surgimento e expansão do Tuning.  Conforme estes, o 

Tuning popularizou-se mundialmente por meio de uma proposta de negócio 

capitaneada por produtores de cinema norte americanos e empresários do 

setor de autopeças. O investimento pretendia fazer com que os já existentes 

equipamentos de incremento estético do carro ganhassem um novo 

significado no seu público-alvo, passando para uma categoria de 

diferenciação. A idéia em si se materializou com o lançamento do filme 

Velozes e Furiosos em 2001. Desta forma, a pratica Tuning, que é conhecida 

nos EUA há cerca de 40 anos, encontrou uma nova forma de divulgação nas 

telas de cinema. 
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As informações sobre o surgimento do Tuning são muitas. Algumas linhas de 

pensamento crêem que ele nasceu com os Hot Roads3 ou Street Roads4 

(PORTAL HOT-ROD BRASIL, 2007). Outras alegam que ele teria surgido com 

as corridas como Nascar5, Itc6 e Dtm7 (PORTAL VOLKSPAGE, 2007). A 

evolução da tecnologia e o avanço dos carros ajudaram o Tuning a se 

desenvolver mundo afora.   

 

Uma informação a título de curiosidade: O Tuning como é conhecido no Brasil, 

é chamado por especialistas do ramo automotivo nos EUA de Fixed-up, que 

se caracteriza por uma simples modificação estética no veículo original, ao 

passo que Tuned-Up, é a maneira como chamam o veículo que sofre 

melhorias para que tenha uma performance (aceleração, frenagem) melhor do 

que a original (PORTAL VOLKSPAGE, 2007). Após 2001, estas 

diferenciações técnicas se tornaram cada vez mais próximas, unindo estes 

dois tipos de modificações em um só, o Tuning. 
 

A partir de então, a personalização de automóveis, já existente, passou a se 

chamar de “ajuste”, tradução de Tuning. Atualmente, este ato de “Tunar” se dá 

tanto pela instalação de peças de alta performance – kits Turbo, discos de 

freios mais potentes, câmbios mais longos – como pela instalação de itens 

estéticos para se alcançar uma aparência diferenciada – kits aerodinâmicos 

tipo aerofólios e Spoilers – além também de rodas com aro maior e sistemas 

sonoros de grande definição, alterando assim sua característica original e 

deixando dessa forma os carros “ajustados” ou “Tunados” (PORTAL 

VOLKSPAGE, 2007). 

                                                 
3 Carros antigos com modificações extremas, porém mantendo a originalidade. 
4 Carros antigos com modificações extremas um pouco mais requintadas do que os Hot Road’s. 
5 Associação americana para o campeonato de Stock Cars. 
6 Campeonato Internacional de Turismo. 
7 Campeonato Alemão de Turismo. (Deutsche Tourenwagen Masters). 
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Ainda, de acordo com o portal Volkspage, é lembrado que em torno de 1950 e 

1960, os carros eram preparados para a participação em ralis como as 

famosas subidas de montanhas européias, ou então as corridas de longa 

duração que passavam por vários países do velho continente, usando as 

próprias estradas. Estas competições até hoje são muito populares por lá. Foi 

nesta década de 50/60 que surgiu um apelido para os mecânicos 

preparadores alemães, que ficaram conhecidos como “Tuners” que traduzindo 

ao pé da letra significa “afinadores”. 
  

Muitos destes profissionais se formaram nas equipes oficiais das fábricas 

(Hans Dählback8 é um exemplo) adquirindo muito conhecimento, técnica e 

eficiência na exploração do conjunto propulsor e chassis, ficando em pouco 

tempo, famosos em toda a Europa. Exemplos não faltam: a Okrasa (atual 

Oettinger) fabricava kits para o VW Sedan, elevando a potência de 30 para 60 

HPs, a ABT se destacou na linha VAG, a Alpina e AC Schnitzer fizeram fama 

com suas BMWs, a Brabus, AMG e Carlsson se destacaram modificando 

Mercedes e inúmeras outras que surgiram nesse período (PORTAL 

VOLKSPAGE, 2007). 
 

Figura 2.1.1: Modificações de performance históricas 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fonte: Portal volkspage.  
                                                 
8 Famoso preparador Sueco de VW’s e AUDI’s na Europa e EUA.  



 20 

 

Algumas delas tinham um grau de precisão e qualidade tão bons que 

chegaram a ser absorvidas pela própria empresa que lhe deu origem, como é 

o caso da AMG, que nasceu independente e hoje se tornou uma divisão da 

própria Mercedes-Benz. Muitas mantêm uma parceria com os próprios 

fabricantes, o que permite apresentar a preparação de veículos recém 

lançados antes das outras empresas, como acontece com a ABT (VW, Audi, 

Seat, Skoda), Alpina e AC Schnitzer (BMW) e Brabus (Mercedes-Benz).  

 

Em relação ao Tuning como caráter de performance, as pistas de corrida até 

hoje são o maior laboratório de pesquisas: AC-Schnitzer, ABT e Oettinger 

continuam a participar do DTM (Deutsche Tourenwagen Masters), nos 

levando a observação que o Tuning tem por sua origem, a experiência 

adquirida historicamente nas pistas e passada/transferida para as ruas 

gradativamente.  

 

Esta “passagem” ou transferência se dá como uma expansão de uma 

informação. Esta expansão pode ter ocorrido através de admiradores que ao 

entrar em contato com o Tuning o fazia em seus carros, ajudando também a 

divulgar este pelas ruas, ou pode ter sido transferido também por 

difusores/propagadores mercadológicos, como citado anteriormente, sendo 

exemplos: revistas, campeonatos, programas, filmes ou até mesmo 

campanhas publicitárias de patrocinadores que contribuíam com estes 

eventos automobilísticos. Logo adiante, no referencial teórico desta 

dissertação, será tratado através do modelo de McCracken (2003) como 

ocorre a transferência de significados e como isto influencia o comportamento 

do consumidor. 
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Abaixo, a figura 2.1.2 que mostra dois exemplos de Tuning realizado em 

pistas (autódromos) de corridas nas décadas de 60 e 80. 

 

Figura 2.1.2: Tuning de performance na década de 60 e 80 

 

Fonte: Portal volkspage 

 

 

No Brasil, até antes do lançamento do filme Velozes e Furiosos em 2001, a 

personalização dos veículos era limitada, tanto pela pequena variedade de 

acessórios e equipamentos disponíveis no mercado, quanto pela própria 

cultura. Antes, o grande foco eram as competições de som automotivo, sendo 

estas, a principal atração para aqueles que se interessavam por veículos 

personalizados. Gradualmente, esses admiradores passaram a dispensar 

uma atenção maior a estética do veículo: rodas aro 15, “saias” aerodinâmicas 

e outros acessórios, entravam na composição da nota dos concorrentes em 

alguns campeonatos de som. Ao mesmo tempo, nas pistas em campeonatos 

de arrancada, cada vez mais os competidores e patrocinadores preocupavam-

se além da performance dos motores, ainda que de forma ainda discreta, com 
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a estética de suas máquinas, utilizando spoilers e aerofólios para agregar ao 

rendimento do carro alguns valores estéticos (PORTAL VOLKSPAGE, 2007). 

 

Com o lançamento mundial do filme Velozes e Furiosos, 2001 se tornou um 

marco histórico no mundo da personalização de automóveis, e no Brasil não 

foi diferente. O Tuning propagado pelo filme uniu as modificações estéticas 

com as de performance, assim como uniu campeonatos de som com os de 

arrancadas. O fenômeno se espalhou. Revistas especializadas em som 

automotivo e arrancada passaram a dar destaque não só aos veículos "trio 

elétrico" ou "preparados", e sim àqueles que tinham características da nova 

tendência que começava a se consolidar, caracteristica essa que 

comtemplava não só parte de uma personalização mas sim todo o conjunto. 

 

É interessante ressaltar que no Tuning o processo de 

alteração/personalização de cada peça depende do proprietário do veículo, 

pois existe a opção da compra dos acessórios prontos, em lojas e sites 

especializados ou pode-se ainda, mandar fazê-los sob encomenda de acordo 

com o gosto pessoal, sendo esta última forma, sempre com um preço mais 

elevado. Para um maior detalhamento das variações destas personalizações, 

é apresentado no anexo I desta dissertação, com o tópico pesquisa 

bibliográfica, as diversas matizes e definições do Tuning. 
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3. Referencial Teórico 

Segundo Vergara (2004) vemos que a função da delimitação das bases 

teóricas, no processo de construção do conhecimento acadêmico, é dar 

subsídios ao pesquisador para não perder seu foco de análise oferecendo 

contextualização e consistência à investigação. Portanto, neste capítulo são 

apresentadas as referências teóricas utilizadas, dando maior clareza ao 

problema proposto.  

 

Para melhor abordagem e compreensão do problema proposto, o referencial 

teórico desta dissertação inicia explorando um pouco mais sobre o tema da 

identidade cultural, sendo seguido pelo tópico que aborda a disseminação e 

sua influência no comportamento do consumidor. Após estes, fatores que 

também dão suporte ao nosso estudo como a formação de grupos, o 

significado e seu movimento, e a identidade estendida também estarão 

presentes. 
 

3.1 A Identidade Cultural  

A questão da identidade é discutida extensamente na teoria social. 

Identidades que por tanto tempo estabilizaram o mundo social, estão em 

declínio, fazendo surgir assim, novas identidades (HALL, 2005). De acordo 

com Hall: 
 

“O estudo da pessoa e de seus processos mentais tornou-se o 

objeto de estudo especial e privilegiado da psicologia. Porém, a 

sociologia localizou a pessoa em processos de grupo e nas normas 

coletivas as quais subjaziam a qualquer contrato entre sujeitos 

individuais” (HALL, 2005).  
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Em conseqüência, desenvolveu-se uma explicação alternativa do modo como 

a identidade das pessoas são formadas subjetivamente através de sua 

participação em relações sociais mais amplas e, inversamente, do modo como 

os processos e as estruturas são sustentados pelos papeis que as pessoas 

nelas desempenham. Há assim, uma: 

 

““internalização” do mundo exterior no sujeito e uma “externalização” 

de seu interior, através de sua ação no mundo social” (HALL, 2005).  

 

Ou como observam Douglas & Isherwood: 
 

“O mundo culturalmente constituído é socialmente construído” 

(DOUGLAS & ISHERWOOD, 2004). 
 

Para Hall (2005) há três concepções básicas para o conceito de identidade, 

que estão relacionadas ao: Sujeito do Iluminismo, Sujeito Sociológico e o 

Sujeito Pós-Moderno. O sujeito do Iluminismo era baseado na concepção da 

pessoa humana como: 

 

“Um indivíduo totalmente centrado, unificado, dotado de capacidades 

de razão, consciência e de ação cujo “centro” consistia em um 

núcleo interior emergido em seu nascimento – sendo contínuo ou 

“idêntico” a ele – ao longo da existência da pessoa” (HALL, 2005). 

 

Esta concepção Iluminista tem como característica principal o ser, a 

identidade “individualista”. 

 

A identidade no sujeito sociológico refletia a crescente complexidade no 

mundo moderno e a consciência de que este “núcleo interior do sujeito” não 

era autônomo e auto-suficiente. Para este conceito: 
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“A identidade era formada na relação com “outras pessoas 

importantes para ele”, que mediavam para o sujeito os valores, 

sentidos e símbolos – a cultura – dos mundos que a pessoa 

habitava” (HALL, 2005).   
 

Esta concepção sociológica preenche o espaço entre o “interior” e o “exterior” 

entre o mundo pessoal e o mundo público. A concepção de identidade para o 

sujeito pós-moderno se mostra como não sendo uma única identidade fixa, 

essencial ou permanente. Aqui, a identidade torna-se uma “celebração 

móvel”: 
 

“Ela é formada e transformada continuamente em relação às formas 

pelas quais somos representados ou interpelados nos sistemas 

culturais que nos rodeiam. A identidade é definida historicamente, e 

não biologicamente. O sujeito pode assumir identidades diferentes 

em diferentes momentos, sendo estas, não somente unificadas ao 

redor de um “eu” coerente” (HALL, 1987). 
 

Para Hall (2005) A identidade plenamente unificada, completa, segura e 

coerente é uma fantasia.  
 

“Na medida em que os sistemas de significação e representação 

cultural se multiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade 

desconcertante e cambiante de identidades possíveis, com cada 

uma das quais poderíamos nos identificar, ao menos 

temporariamente” (HALL, 2005).  
 

Assim, a identidade é realmente algo formado, ao longo do tempo. Ela 

permanece sempre incompleta, está sempre em “processo”, sempre sendo 

“formada” (HALL, 2005; CASTELLS, 1997). 



 26 

   

Logo, é observável que esta “formação” de identidade tem como um dos 

principais pilares de sustentação a cultura. Explorando um pouco mais estes 

sistemas de significação e representação cultural em sua construção neste 

“mundo”, Burke (1989) nos elucida mostrando que hoje, contudo, seguindo o 

exemplo dos antropólogos, os historiadores e outros usam o termo “cultura” 

muito mais amplamente: 
 

“O termo cultura é utilizado hoje para referir-se a quase tudo que 

pode ser aprendido em uma dada sociedade como comer, beber, 

andar, falar, silenciar, e assim por diante. A história da cultura inclui 

agora a história das ações ou noções subjacentes à vida cotidiana. 

O que costumava-se considerar garantido ou obvio, normal ou senso 

comum, agora é visto como algo que varia de sociedade a 

sociedade, e muda de um século a outro, que é “construído”  

socialmente e portanto requer explicação e interpretação social e 

histórica” (BURKE, 1989). 
 

Essa nova história cultural algumas vezes é chamada de história “sócio-

cultural” para assim, distingui - lá das histórias das histórias mais tradicionais 

como a da arte, da literatura e da musica. 

 

Se Burke nos mostra essa mudança em 1989 – a mudança de um século a 

outro – atualmente em 2007 com fatores como globalização, estouros de 

“bolhas” e novos mercados subjacentes, esta mudança acontece de forma 

bem mais veloz e dinâmica.  
 

“A importação do conhecimento com os meios de comunicação 

como a internet e outros disseminadores culturais se torna cada vez 
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mais rápida comprimindo o espaço-tempo de forma que se sente 

que o mundo é menor e as distâncias mais curtas” (HALL, 2005). 
 

Percebe-se também que os eventos (culturais ou não) em determinado lugar 

têm um impacto quase que imediato sobre pessoas e lugares situados a uma 

grande distância. 

 

Um fato histórico curioso: a expressão “importar conhecimento” é um lembrete 

da importância do comércio, e mais particularmente dos portos, na difusão da 

informação, como por exemplo, o caso de Nagasaki. Burke (2003) nos lembra 

que: 
 

“Nos séculos XV e XVI os habitantes dos portos dirigiam-se 

regularmente ao cais para conversar com os marinheiros dos barcos, 

recém-chegados. Os portos eram o núcleo do comércio de cartas, 

mapas e globos. Eram também os lugares perfeitos para encontros 

entre diferentes tipos de conhecimento e entre diferentes tipos de 

pessoas” (BURKE, 2003). 
  

Entretanto hoje, basta a pessoa ligar a televisão, acessar a internet ou até 

mesmo ir ao cinema para que ele tenha acesso ao conhecimento e a culturas 

diferentes. 

 

Então, com esta abordagem sobre a identidade e a cultura, ressaltando desde 

o Iluminismo, passando pelo sociológico e chegando a um questionamento 

pós-moderno sobre o que é identidade e como ela se dá em relação ao 

mundo culturalmente constituído, surge um questionamento: Como a 

identidade se relaciona com o consumo? 
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Hall (2005) reflete que estes fluxos culturais entre as nações e o consumismo 

global, criam possibilidades de “identidades partilhadas” entre pessoas que 

estão muito distantes umas das outras no espaço e no tempo. Ele exemplifica 

essa identidade partilhada & consumo como: 
 

““consumidores” para os mesmos bens, “clientes” para os mesmos 

serviços, “públicos” para as mesmas mensagens e imagens” (HALL, 

2005). 
 

Na medida em que as culturas nacionais tornam-se mais expostas a 

influências externas, fica mais difícil conservar as identidades culturais 

“intactas” ou impedir que elas se tornem enfraquecidas através do 

bombardeamento e da infiltração cultural.  Entretanto, parece improvável que 

a globalização vá simplesmente destruir as identidades nacionais.  
 

“É mais provável que ela vá produzir, simultaneamente, novas 

identificações “globais” e novas identificações “locais”, induzindo a 

novas formas de mudanças sociais” (HALL, 2005). 
 

E isto acontece por que: 
 

“As conexões sociais são baseadas em uma junção sistêmica entre 

o local e o global para a maioria das pessoas e grupos sociais” 

(CASTELLS, 1997). 
 

Ou seja, a identidade é formada e transformada continuamente. Ela é 

influenciada pelo contato com culturas diversas, hoje globalizadas. Assim 

como o mundo culturalmente constituído é diverso, a identidade também o é, 

se tornando fragmentada, composta não só de uma, mas de várias 

identidades. Essas diferentes identidades expostas a diferentes culturas, 
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criam diferentes formas de consumo, não só locais, mas também culturais. 

Schau (2000) lembra que: 
 

“Todos os consumidores, sozinhos e/ou em conjunto com seus 

grupos de referência, aspira(m) locar seu(s) self dentro do mundo 

sócio-material desejado, alinhando suas identidades com certos 

objetos e práticas as quais, simultaneamente, também distanciam 

suas identidades de outras” (SCHAU, 2000).   

 

3.2 Disseminadores Culturais: A influência do cinema 

Não são poucas as discussões sobre a cultura na pós-modernidade. Através 

do efeito de replicação, percebemos o surgimento de padrões de consumo 

(LARAIA, 1993) oriundos de uma cultura criada por uma série de filmes sobre 

personalização de carros, e isso vem se expandindo a cada dia. A prática do 

Tuning é conhecida nos EUA há 40 anos (PORTAL VOLKSPAGE, 2007), mas 

encontrou uma nova e poderosa forma de divulgação em 2001 nas telas do 

cinema.  

 

Nesta época, o mercado ampliou-se e colocou os principais fabricantes de 

peças nas prateleiras de revendedoras de todo o mundo. A aposta teve 

sucesso, pois se conseguiu não só um aumento significativo de vendas como 

também uma espécie de programa gratuito de merchandising, uma vez que, 

os próprios usuários encarregam-se de divulgar e expor suas combinações de 

peças e equipamentos em geral. A partir de 2001 então, passou-se a chamar 

todas as personalizações (de estética ou de performance) realizadas nos 

automóveis de Tuning. A cultura da personalização de automóveis, que ora 

era local, se torna aos poucos, global.  
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Segundo Laraia: 
 

“O fator cultural está diretamente relacionado com o 

desenvolvimento. Vemos através deste, a legitimação sobre o 

comportamento pessoal e rituais de consumo. O cinema aparece 

como indutor e, em muitos casos, criador do modelo de consumo. 

Ele serve também como estudo para as discussões a cerca dos 

novos conceitos de bens e consumo” (LARAIA, 1993).  
 

O que para alguns era apenas uma moda passageira, O Tuning hoje é 

reconhecido como uma tendência mundial que segmenta mercados, forma 

grupos e cria novos vínculos entre a pessoa e seu bem.  Em paralelo, surgem 

empresas, revistas, eventos, lojas e sites especializados neste tipo de prática 

que, entre seus apreciadores, já ganha até status de arte.  

 

O cinema teve um papel crucial no fomento da prática Tuning em âmbito 

internacional. Dentre as várias opções de filmes que tratam sobre carros 

esportivos e de corridas urbanas, a série mais conhecida e com maior 

influência na personalização automotiva é a trilogia de Velozes e Furiosos que 

se iniciou em 2001 e estreou o terceiro filme no ano de 2006.  

 

Após o filme, revistas especializadas no assunto já existentes, passaram a dar 

destaque aos automóveis que tinham características da nova tendência que 

se expandia e que começava a se consolidar. Novas edições e editoras que 

abordavam o mundo Tuning surgiram. Criou-se neste período um novo 

paradigma em relação ao conceito de personalização.  

 

Dessa forma Laraia reflete: 
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“Podemos então questionar, até que ponto os padrões culturais de 

um dado sistema são criados por um processo nativo ou se, na 

verdade, não são copiados de outros sistemas culturais e adaptados 

a uma realidade local” (LARAIA, 1993).  
 

E com todas as mudanças ocorridas após o lançamento de um filme, é mais 

que válido observar o que diz Laraia: 
 

“É difícil imaginar a existência de um sistema cultural que seja 

afetado apenas pela mudança interna” (LARAIA, 1993). 
 

Tomando emprestado os termos da antropologia cultural, podemos classificar 

estes “empréstimos culturais” como difusores. Através da difusão cultural 

podemos melhor entender o crescimento da prática do Tuning a partir de uma 

cultura fomentada pelas telas do cinema. Segundo Laraia: 
 

“Os antropólogos estão convencidos de que sem a difusão não seria 

possível o desenvolvimento da cultura na pós-modernidade” 

(LARAIA, 1993). 
 

Blackwell, Miniard & Engel (2005) entendem que a mais importante 

contribuição para o estudo das difusões das inovações foi o livro escrito por 

Everett Rogers em 1962. De acordo com Rogers a difusão é definida como: 
 

“O processo pelo qual uma inovação é comunicada por meio de 

certos canais em um determinado tempo, entre um grupo de um 

sistema social. Este processo se inicia com a disseminação da 

informação ou a comunicação aos indivíduos” (ROGERS, 1962 Apud 

BLACKWELL, MINIARD & ENGEL, 2005).   
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Atualmente, a teoria difusionista se mistura com outras que defendem a 

existência de invenções simultâneas entre culturas que nunca se cruzaram. 

Mesmo diante disto, em nenhum momento se deixa de balizar a proposta de 

criação de um modelo cultural por meio de uma massificação de conceitos de 

comportamento e estética. Estes conceitos passam gradativamente a legitimar 

novos grupos, como por exemplo, os Tuners. 

 

Blackwell, Miniard & Engel (2005) lembram que: 
 

“Diversos fatores afetam como nós – enquanto indivíduos e 

sociedade – vivemos, compramos e consumimos e que, as 

influências externas como cultura, etnia e classe social determinam 

como o consumidor compra e utiliza seus produtos, ajudando ainda 

a explicar como os grupos de consumidores se comportam” 

(BLACKWELL, MINIARD & ENGEL, 2005). 
 

A difusão então proporcionada pelas telas de cinema, se encarrega de 

expandir e criar um modelo de grupo social voltado para a personalização de 

carros. Ela com isso, também estabelece padrões de uso do dinheiro, 

comportamento, vestimenta e/ou linguagem. Laraia (1993) além de abordar 

sobre a difusão cultural, destaca também como fator relevante a 

endoculturação. Este, diz respeito à continuidade e replicação da cultura 

recém criada. A endoculturação trata ainda sobre a uniformização e 

padronização das pessoas envolvidas e do controle da generalidade dos 

papéis sociais.  
 

“A partir desta replicação e uniformização, o modelo se transforma, 

estabelecendo uma nova realidade cultural. Os conceitos 

comportamentais básicos continuam valendo, porém as práticas, o 

empirismo e os resultados mudam. Em caráter cívico, religioso, de 
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lazer ou profissional, a cultura é objeto de estudo para se entender 

os movimentos de uma determinada coletividade, população ou 

grupo social” (LARAIA, 1993). 
 

Assim, para a um melhor entendimento, mais do que o significado, vale 

estudar o movimento, a dinâmica, o curso e os objetivos de uma determinada 

época, além de seus efeitos para aquela sociedade. Deve-se também com 

esta observação, avaliar as diferentes propriedades, significados e sentidos 

da cultura em relação aos conceitos organizacionais a que tal sociedade está 

submetida.  

 

O que pode-se observar é que com a disseminação e a influência cultural, 

junto a características intrínsecas pessoais, os carros são personalizados de 

acordo com a identidade de seu dono, seja discreta ou extravagante. Grubb & 

Hupp (1968) ratificam esta observação em seu estudo sobre percepção do 

self onde eles mostram que consumidores nutrem estereótipos pessoais ao 

fazer a conexão das marcas de seus carros com personalidade de seus 

donos. Com isso, as classificações e o aparecimento de subcategorias ou 

subgrupos surgiram de forma natural. Neste próximo item, é aprofundado um 

pouco mais sobre estes temas: os significados, classificações e diferenciação 

social e a formação de grupos.  
 

3.3 Significados e a formação de grupos 
 

Cada vez mais é observado que a existência de fatores de significação 

socioculturais (CAMPBELL, 2001) e classificatórios na escolha e no consumo 

dos bens (DOUGLAS & ISHERWOOD, 2004; HALL, 2005; McCRACKEN, 

2003). Nestes fatores se criam continuamente certos padrões de 

discriminação, ora superando uns, ora reforçando outros. Esta classificação 
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discriminatória dita aqui não tem um caráter pejorativo, mas sim um fator 

processual de diferenciação, seja entre pessoas ou entre grupos. 

 

McCracken observa que: 
 

“Cada vez mais os consumidores são rodeados por objetos 

carregados de sentido e cada vez mais, o comportamento social 

converte-se em consumo, sendo a pessoa mais subordinada ainda a 

um papel de consumidor” (McCRACKEN, 2003).   
 

Schau nos mostra que: 
 

“Todo consumo pode ser considerado um consumo de sinais 

simbólicos, onde os consumidores são “atores” sociais, os quais 

usam idéias, imagens, símbolos e produtos para (re)configurar sua 

projeção de identidade” (SCHAU, 2000) 
 

Esta mudança de objeto para signo implica numa modificação simultânea da 

relação humana, que se torna uma relação de consumo. Os objetos passam a 

atuar como mediadores das relações entre pessoas. Assim: 
 

“O consumido não é o objeto e sim a própria relação, e ainda, o ato 

de consumir vai muito além de uma simples relação com objetos, ele 

é uma maneira de se relacionar com a coletividade, através da 

manipulação sistemática dos signos” (BAUDRILLARD, 1997).  
 

Diferente da visão e do aspecto culturalista, até o momento apresentada, 

Baudrillard (2003) possui uma perspectiva do consumo como um processo de 

diferenciação social, e isto é interessante para abordar nesta dissertação, pois 

através da tradução do consumo como um processo de diferenciação social, 

que se dá através da manipulação dos objetos e sua transformação em 
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signos, pode-se compreender melhor alguns fatores que levam a pessoa ao 

Tuning.  
 

“Só se pode falar em consumo quando os objetos tornam-se signos 

e passam a formar um sistema coerente, ou seja, um sistema que 

adquire sentido a partir da relação abstrata de todos os objetos-signo 

que o constituem. Os signos, por sua vez, se ordenam como uma 

linguagem, distinguindo a pessoa, seja filiando-o a um grupo tomado 

como referência ideal, seja demarcando-a do respectivo grupo por 

referência a um grupo de estatuto superior” (BAUDRILLARD, 1997).  
 

Em relação a estes grupos de referência citados por Baudrillard, é 

interessante observar que, mesmo através de outros autores/perspectivas, os 

conceitos se aproximam e/ou interligam, formando um sistema coerente. 

Podemos aqui observar a definição de grupos de referência de outros autores: 
 

“Estes grupos são pessoas, instituições ou grupos a que os 

indivíduos recorrem para uma orientação de seu próprio 

comportamento e valores, e dos quais estes indivíduos buscam 

aprovação” (SHETH et al. 2001). 
 

“Grupos de referência são qualquer grupo que influencia o 

comportamento de um indivíduo de forma significativa. Nestes 

grupos, os valores, as atitudes, os comportamentos e suas normas 

possuem enorme influência nas avaliações, nos comportamentos e 

nas aspirações de outras pessoas” (BLACKWELL, MINIARD & 

ENGEL, 2005).  
 

Em ambas as definições nota-se certa busca por algum status social, 

independente da classe à qual o consumidor pertença. É nesta busca por 

status que podemos observar como o objeto possui um poder evocativo 
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enorme, possuindo seu significado em si (McCRACKEN, 2003) e atuando 

mais do que nunca como um símbolo.  

 

Independentemente da nacionalidade, etnia, raça ou gênero, Blackwell, 

Miniard & Engel (2005) nos mostram que: 
 

“As influências pessoais e de grupos alteram as ações e os 

comportamentos dos seres humanos. As informações vindas de 

pessoas com as quais nos identificamos e aspiramos a ser iguais, 

possuem uma notável credibilidade. Certamente, é comum que a 

influência de um grupo seja o fator-chave para as mudanças de 

estilo de vida, para a aceitação de uma nova moda, experimentação 

e adoção de novos produtos” (BLACKWELL, MINIARD & ENGEL, 

2005).  
  

Prosseguindo nesta dissertação, Sheth et al. (2001) mostram que além de 

fazer parte de uma cultura e seus significados, clientes são membros de 

várias instituições e grupos, e que consumidores são criaturas sociais, e como 

tais, vivem, trabalham, jogam e consomem em grupos de outros 

consumidores. 

 

É perceptível que o automóvel em sua evolução no tempo, vem ao longo dos 

anos agregando as suas formas e sentidos funcionais de se apresentar, 

outros significados, se tornando assim, um meio de desfrute como objeto de 

desejo, adorno e identificação de grupos. Em relação a esta identificação com 

grupos e formação de subculturas, temos em Schouten & McAlexander (1995) 

um excelente exemplo sobre este assunto. Em seu estudo sobre subculturas, 

eles exploram um grupo de consumidores denominados New Bikers, 

representados pelos proprietários de motocicletas da marca Harley-Davidson. 
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A pesquisa de Schouten & McAlexander (1995) demonstra que em todo o 

mundo, pessoas ao formarem grupos, buscam o convívio com outras pessoas 

que tenham traços de identidade parecidos ou compatíveis. Estes grupos ou 

subculturas trazem para o convívio destas pessoas uma identificação com 

certos objetos de consumo, através destes objetos ou atividades realizadas.  

 

Schouten & McAlexander (1995) nos mostram que: 
 

“As mais poderosas forças organizadas na “vida moderna” são as 

atividades e relacionamentos interpessoais associados, nos quais as 

pessoas empreendem seus esforços para dar significados as suas 

vidas. No processo de escolha de como gastar seu dinheiro e tempo, 

estas pessoas tomam parte na criação de suas próprias categorias 

de consumo, dando inicio assim às subculturas de consumo” 

(SCHOUTEN & McALEXANDER, 1995). 
 

De acordo com este estudo, a estrutura de uma subcultura de consumo se dá 

da seguinte forma: algumas pessoas se identificam com certos objetos ou 

atividades de consumo. Através destes objetos ou atividades, se identificam 

com outras pessoas. Podemos perceber que esta identificação, com objetos e 

outras pessoas levam à interação entre elas, e que desta maneira, formam 

seus grupos/subgrupos de consumo.  

 

Esta identidade do grupo emerge se observarmos, por exemplo, como as 

roupas, os acessórios e materiais utilizados em jóias podem distinguir um 

indivíduo de outro e expressar o seu sentido de ser (BELK, 1988; BELK, GER 

& ASKEGAARD, 2003; THOMPSON & HAYTKO, 1997). Pode-se através 

destes e de outros fatores, identificar a identidade de um grupo e expressar 

seu pertencimento a determinada classe, seja ela formal ou não.   
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Os uniformes são um ótimo exemplo deste pertencimento a grupos. 

Entretanto, não se pode deixar de lembrar que existem também os “uniformes 

informais” para diversos outros grupos sociais. Perfurações de orelhas, 

tatuagens, estilos do cabelo (CAMPBELL & BARBOSA, 2006), posse de 

vários estilos de bicicletas, motocicletas (SCHOUTEN & McALEXANDER, 

1995), ou automóveis (GRUBB & HUPP, 1968, McALEXANDER, SCHOUTEN 

& KOENIG, 2002) significam, demonstram e indicam também a identificação 

de um grupo, assim como a preferência e o conhecimento musical, de clubes 

ou esportes.  

 

Uma interessante característica desta e de outras subculturas – como ocorre 

com os grupos de personalização de carros – é a formação de um ciclo, onde 

há a atração de outros integrantes que tenham a mesma afinidade e 

identificação com aquele determinado grupo. McAlexander, Schouten & 

Koenig (2002), por exemplo, ao tratarem sobre as comunidades de marca, 

mostram que: 
 

“Estas comunidades tendem a ser identificadas por seus fatores em 

comum ou pela identificação própria entre seus membros” 

(McALEXANDER, SCHOUTEN & KOENIG, 2002) 
 

Desta maneira, vamos ao encontro com o raciocínio de Douglas & Isherwood 

(2004) onde eles mostram evidentemente que os bens possuem também um 

outro uso importante: o de estabelecer e manter relações sociais.  

 

A intenção destes tópicos apresentados foi mostrar como a cultura é um 

sistema de significados, atitudes e valores partilhados. Burke (1989) ressalta 

sobre a cultura que: 
 



 39 

“Suas formas simbólicas em que são expressas ou encarnadas são 

tão ricas e diversas que não podemos em momento algum definir 

tipos ou limites arbitrários” (BURKE, 1989).  
 

O significado está sempre em constante movimento e vai além do objeto, 

ajudando a criar relações sociais. É interessante observar que nesta cultura e 

consumo da personalização de automóveis, as pessoas não se definem de 

acordo com seu constructo sociológico, mas sim o fazem em relação aos 

objetos que eles possuem (no caso os carros), suas atividades e 

relacionamentos interligados, os quais dão a eles significados de vida. 

 

Esta dissertação continua em sua abordagem teórica tratando agora as 

questões do movimento do significado (como ele ocorre, e por quais meios) e 

a extensão do self no objeto.   

 

3.4 O movimento do significado  

A chave para esse entendimento não necessariamente há de ser tão 

complexa se não esquecermos do mais importante em um estudo sobre o 

significado cultural, que é o movimento constante desse significado. Observar 

que ele está sempre em trânsito é fundamental para uma compreensão justa 

sobre o assunto.  

 

Em McCracken (2003) vemos que o significado está ininterruptamente fluindo 

das e em direção às suas diversas localizações no mundo social. Este 

movimento conta com a ajuda de esforços individuais e coletivos de 

produtores, publicitários e consumidores, havendo assim uma trajetória 

tradicional ao movimento desse significado. Usualmente, ele parte do mundo 

culturalmente constituído e se transfere para o bem de consumo. Em seguida 
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esse significado se afasta do objeto e se transfere para o consumidor. A 

publicidade e a moda são grandes e importantes fatores que movem o 

significado do mundo culturalmente constituído para os bens de consumo, 

enquanto os rituais de consumo transferem este significado para o 

consumidor. 

 

De acordo com McCracken (2003,100), existem três localizações para o 

significado. O mundo culturalmente constituído, o bem de consumo e o 

consumidor, assim como dois movimentos de transferência: mundo-para-bem 

e bem-para-pessoa.  
 

Figura 3.4: O movimento de significado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: McCracken 2003. 
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No caso do Tuning e seu significado atual, é justamente esta relação que se 

estabelece. A cultura é moldada pelos padrões estabelecidos (nos filmes, 

revistas, campeonatos) que por sua vez, visam à publicidade para seus 

produtos. Logo ela se capilariza pelos conceitos locais que abrangem 

viabilidade, personalidade e moda, legitimando um novo tipo de 

comportamento e uma nova estrutura social. Vejamos como se dá este 

movimento se significado do mundo para o bem, e logo após, do bem para o 

consumidor. 

 

3.4.1 O movimento mundo-para-bem  

McCracken (2003) mostra que: 
 

“A cultura constitui o mundo suprimindo-o e segmentando-o com o 

significado, tendo junto a ela, os seus princípios” (McCRACKEN, 

2003).  
 

Esses princípios culturais são as idéias através das quais esta segmentação é 

performatizada. Os princípios são substanciados pela cultura material em 

geral e pelos bens de consumo em particular. O papel dos bens é 

fundamental nesse contexto.  
 

“Os bens são uma instância da cultura material, são uma 

oportunidade para a expressão do esquema categórico estabelecido 

pela cultura. Os bens são uma oportunidade para fazer uma cultura 

material e ajudam assim a substanciar a ordem dessa cultura” 

(McCRACKEN, 2003).  
 

Contudo, para haver movimento é necessário que haja instrumentos para que 

esses significados sejam transferidos (como mostra a figura 3.4) e para 
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McCracken existem basicamente duas instituições que são usadas atual e 

comumente como instrumentos dessa transferência, são elas a publicidade e 

a moda. Esses dois temas são amplamente vastos e complexos e, nesta 

dissertação será ressalvado apenas seus fatores mais robustos. O intuito aqui 

não é de se aprofundar diretamente nesses fatores, mas sim, de fixar nosso 

raciocínio e entender como essas instituições têm papel importante não só na 

temática “personalização de automóveis” como também em nosso cotidiano.  

 

McCracken (2003) nos mostra que a propaganda é um tipo de canal através 

do qual o significado está constantemente fluindo.  
 

“Através de um anúncio, por exemplo, bens antigos e novos estão 

constantemente destituindo-se de velhos significados e assimilando 

outros novos. Como participantes ativos neste processo, somos 

mantidos informados através da publicidade, o atual estado e 

estoque de significado cultural presentes nos bens de consumo. 

Nesta medida, a propaganda funciona para nós como um léxico dos 

significados culturais correntes ou, como um dicionário dos 

significados culturais correntes” (McCRACKEN, 2003). 
 

Fazendo uma conexão desta passagem de McCracken com esta dissertação, 

podemos nos perguntar: que meio melhor de se propagar significados 

culturais – ou não – que os filmes? Pode-se aqui então considerar que os 

filmes agem também como um forte e importante agente propagador de 

significados.  
 

“A publicidade atua como potente método de transferência de 

significado, fundindo um bem de consumo a uma representação do 

mundo culturalmente constituído dentro dos moldes de um anúncio 

específico. Quando essa equivalência simbólica é estabelecida com 
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sucesso através dos meios de publicidade, o espectador/leitor ou a 

pessoa/consumidor atribui ao bem de consumo certas propriedades 

que ele ou ela sabe que existem no mundo culturalmente 

constituído” (McCRACKEN, 2003). 
 

As propriedades conhecidas do mundo passam assim a residir nas 

propriedades desconhecidas do bem de consumo. Quando isso ocorre, 

constata-se que a transferência de significado do mundo para o bem foi 

realizada. 

 

O sistema de moda é um instrumento de movimentação de significado um 

pouco mais complexo que a propaganda. Como já informado, esta dissertação 

não terá um aprofundamento neste assunto, não só por sua complexidade, 

mas também para não perdermos o foco. Entretanto é importante fazermos 

uma pequena ressalva sobre esse sistema, pois, é reconhecido que uma das 

capacidades importantes da moda é que: 
 

“Ela realmente inventa, de um modo modesto, novos significados 

culturais” (McCRACKEN, 2003).  
 

Essa “invenção” ou criação pode ser atribuída por “lideres de opinião” que 

ajudam a moldar e a refinar o significado cultural existente, encorajando a 

reforma de categorias e princípios culturais. De outra maneira mais, essa 

invenção pode ocorrer pela moda se engajar não apenas na criação de 

significados culturais, mas também em sua reforma radical com e por toda sua 

efemeridade. O sistema de moda funciona como um dos canais de captura e 

de movimento das categorias de significados altamente inovadores. 

 

Em suma, McCracken (2003) nos mostra que tanto a publicidade quanto a 

moda são instrumentos para transferência de significado do mundo 
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culturalmente e historicamente constituído para os bens de consumo. Eles 

constituem dois meios através dos quais o significado é investido no “código-

objeto”. É graças a eles que os objetos de nosso mundo carregam tal riqueza, 

variedade e versatilidade de significado e podem assim, funcionar para nós de 

modo tão diversificado, em atos de autodefinição e comunicação social.  

 

3.4.2 O movimento bem-para-consumidor 

Uma vez mostrado então o movimento do significado do mundo culturalmente 

constituído para os bens de consumo, considerando o papel de dois 

instrumentos neste processo, nos resta observar como esse significado, agora 

assentado nos bens de consumo, pode ser transferido novamente. Como este 

significado é transportado do bem para o consumidor.  

 

Existe uma forma principal por onde este movimento ocorre onde nele, há 

uma oportunidade par se afirmar, evocar, assinalar ou revisar os símbolos e 

significados convencionais da ordem cultural. Essa forma é conhecida como 

“ação simbólica” ou “ritual”. O ritual é, nessa medida, uma poderosa e versátil 

ferramenta para a manipulação do significado cultural sob a forma do clássico 

“rito de passagem” que por sua vez é posto a serviço para diversos fins.  

 

Entendendo-se aqui rituais, como definem Douglas & Isherwood (2004) como: 
 

“Toda e qualquer convenção que constitua definições públicas 

visíveis” (DOUGLAS & ISHERWOOD, 2004). 
 

Ou também, como definido por Segalen (2002): 
 

“O ritual se dá por um conjunto de atos formalizados e expressivos 

portadores de uma dimensão simbólica” (SEGALEN, 2002).  
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É interessante observar que através desta dimensão simbólica que os rituais 

carregam, Segalen (2002) nos mostra ainda que: 
 

“Rituais podem fazer uma obra se tornar um ícone ou até mesmo um 

cerimonial de iniciação de uma nova unidade cultural, segmentando 

os padrões culturais que seu público vai seguir” (SEGALEN, 2002). 
 

Os rituais de consumo são definidos por Blackwell, Miniard & Engel (2005) 

como: 
 

“Um tipo de atividade expressiva e simbólica baseado em 

comportamentos múltiplos que ocorrem em uma seqüência de 

episódios fixos, e que tendem a se repetir” (BLACKWELL, MINIARD 

& ENGEL, 2005).  
 

Vemos também em Belk (1988) que, ao abordar sobre conceitualizações 

coletivas do self: 
 

“Os rituais de grupos servem para fundir um novo objeto em uma 

nova identidade coletiva” (BELK, 1988). 
 

Este é o ponto interessante de se observar o que ocorreu em 2001 com o 

lançamento de Velozes e Furiosos e o segmento de personalização de 

automóveis, sendo nesta época iniciados novas unidades culturais, 

segmentando e unificando padrões culturais. Logo, temos então a observação 

que os rituais, sejam eles individuais ou em grupo servem como agentes de 

transferência de significado do bem(s) para o(s) consumidor(es).  Para o 

aprofundamento e melhor esclarecimento dessa transferência de significados, 

desse movimento dos bens para a pessoa, é citado aqui alguns exemplos. 
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Os rituais de posse são ótimos como exemplos para o este caso nesta 

dissertação. Vejamos: Na compra de um carro. Através do ritual de posse, a 

pessoa transfere todo o significado do bem, colocado lá uma vez pelas 

agências de publicidade, para sua vida. Uma vez dono do carro, o consumidor 

se apropria e se torna dono também dos significados desse carro, 

transportando-o para sua vida.  
 

Esses rituais podem ser as fotografias tiradas ao lado de sua nova posse para 

expor (ou guardar), pode ser algum acontecimento como uma festa 

comemorativa de sua nova compra, ou uma “viagem inaugural” com o bem, 

por exemplo. Pode também ser um convite para o amigo ou vizinho para 

conhecer seu novo carro, sua nova posse, sua “nova identidade”. Ou então, 

até pode-se observar este rito em uma simples fala, um pronunciamento de 

aceitação/afirmação quando essa pessoa se refere ao novo carro dizendo 

“esse carro tem a minha cara!”.  
 

Quando isso ocorre, ela está reconhecendo os significados simbólicos que 

aquele carro possui e trazendo-os para sua vida, para o seu eu, para sua 

identidade. Efetua-se assim, as transferências das propriedades simbólicas do 

bem para o consumidor. Se permanecermos no exemplo do automóvel, 

podemos observar que este reconhecimento do significado e 

representatividade do objeto ocorre também de forma contrária e/ou negativa. 
 

Relatos onde o automóvel que a pessoa possui naquele determinado 

momento ainda não é o que ela deseja, ou ainda não está na “forma” que ela 

espera em um dia alcançar. Nestes casos, a pessoa não se identifica com o 

que aquele objeto significa.  
 

“A extensão de si só ocorre quando há satisfação com o objeto” 

(BELK, 1988). 
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Ou seja, a pessoa só estende seu self quando reconhece no objeto, traços de 

sua identidade. É se suma importância que seja observado e entendido este 

movimento pessoa-objeto-pessoa, e para que haja esta melhor compreensão, 

é relevante recapitular e observar o seguinte: 

 

No modelo de McCracken (2003), vemos que o signo – ou o significado – é 

transferido do mundo para o objeto, e uma vez no objeto, este significado é 

transferido para a pessoa que o possui através de rituais e de seu uso. Neste 

momento, o objeto tem um papel de condutor do significado. Por outro lado, 

quando a pessoa se identifica com o objeto, ela reconhece características 

pessoais que possui – ou almeja possuir – neste objeto, reconhecendo assim 

os significados do objeto como se fossem seus significados pessoais. Com a 

utilização do objeto, as propriedades que até então que residiam neste, são 

apropriadas pela pessoa.  

 

Desta forma, através da identificação com o objeto, a pessoa se apropria de 

seu(s) significado(s) e, através da utilização do objeto, o significado é 

transferido para a pessoa que o detém em sua posse. Ocorre assim, uma 

extensão da identidade da pessoa naquele objeto, ocorre então, uma 

extensão do self. Pode-se observar esta extensão do self também na seguinte 

forma: da mesma maneira que o objeto possui um papel de condutor do 

significado, ele também pode possuir o papel de receptor, tendo e sendo 

assim, uma via de “mão dupla”, possuindo os movimentos/sentidos objeto-

pessoa, com o uso, e pessoa-objeto, com a identificação. É importante 

ressaltar que o objeto, na verdade, já atuou – e atua – como receptor. Ele 

recebe o significado do mundo culturalmente constituído através de 

mecanismos de transferência de significados, como a publicidade e a moda.   
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3.5 Extended Self: A extensão de si nos objetos  

A última parte do referencial teórico desta dissertação aborda o constructo do 

self estendido, ou seja, a prerrogativa do self prolongado nos objetos. Este 

item tem como intenção mostrar como nossas possessões podem, e fazem, 

uma contribuição positiva em nossas identidades. Através desta abordagem, 

surge uma perspectiva macro que se relaciona com os estudos do 

comportamento do consumidor.  

 

Belk (1988) considera o papel do consumo muito mais do que a simples 

satisfação de necessidades, mas sim, como um fornecedor de significados 

para a vida. O significado de um objeto é transferido para a pessoa que o 

possui através de seu uso. O objeto evoca seu significado, seu poder, e a 

pessoa ao adquirir/utilizar este objeto, toma para si este poder e seu 

significado (McCRACKEN, 2003). Neste momento, a pessoa se traduz e 

significa o significado que aquele objeto capturou do mundo (culturalmente 

constituído). Sua identidade se confunde com a “identidade do objeto”, ou 

seja, o que o objeto significa. É neste momento que percebemos a extensão 

da identidade da pessoa no objeto, uma extensão do self.  

 

Em uma abordagem sobre a relação entre consumo e o self, Campbell 

argumenta que: 
 

“Os novos padrões de consumo são ao mesmo tempo causa e 

conseqüência de definições do self. A insistência no caráter único e 

autônomo do self, bem como em sua realização através da 

experiência e da criatividade, ao mesmo tempo deriva-se e corrobora 

para a revolução do consumo” (CAMPBELL, 2001). 
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Cada vez mais, as pessoas estão preparadas para supor que o self é 

construído através do consumo e que o consumo expressa o self. Douglas & 

Isherwood mostram que: 
 

“Dentro do tempo de do espaço disponíveis, o indivíduo usa o 

consumo para dizer alguma coisa sobre si mesmo” (DOUGLAS & 

ISHERWOOD, 2004). 
 

Belk expõe que: 
 

“Nossas possessões são os maiores contribuintes e refletores de 

nossas identidades. Não podemos esperar compreender o 

comportamento do consumidor sem primeiramente ganhar alguma 

compreensão dos significados que os consumidores unem às suas 

possessões. Uma chave para compreender o que as possessões 

significam é reconhecendo que, conhecida ou desconhecidamente, 

intencional ou involuntariamente, nós consideramos nossas 

possessões como partes de nós” (BELK, 1988).  
 

Niederland e Sholevar (1981) sugerem em seus estudos que, para os homens 

Americanos pesquisados, o automóvel é a parte de seus self‘s prolongado e 

de seus ideais de ego. Esta visão é mantida também pelas pesquisas 

relacionadas ao auto-conceito (self-concept) do consumidor (BLOCH, 1982; 

GRUBB & HUPP, 1968). De acordo com estas pesquisas, o processo de criar 

e de nutrir a extensão do self através de um automóvel pode ser visto em 

customizar (personalizar) o carro e também, em dar grande cuidado em sua 

manutenção. É interessante também a percepção de que quando tal carro é 

danificado, os proprietários reagem como se seus próprios corpos foram 

feridos. Assim como – propositalmente em um jogo de palavras – se a pessoa 
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considera o carro como sua “segunda pele”, como seu eu externalizado, ela 

considera-se pessoalmente ferida ao ter seu carro danificado. (BELK, 1988). 

 

Além disso, os detentores de tais “preciosidades” danificadas são ansiosos 

para realizar uma restauração do automóvel trazendo a sua forma anterior de 

perfeição ou substitui-o por um substituto/objeto mais perfeito.   Estas reações 

refletem o desejo de restaurar o sentido danificado do self (prolongado) 

causado pelo ferimento ao automóvel.     

 

A idéia que nós fazemos objetos como parte do self através de criações e/ou 

alterações destes objetos parece ser um ser uma verdade humana universal. 

De acordo com Belk: 
 

“Quanto mais acreditarmos que nossas posses são os objetos, ou, 

que somos possuídos por eles, mais parte de nosso self este objeto 

se torna” (BELK, 1988). 

 

Isso pode ser percebido no Tuning quando em alguns casos, o proprietário do 

automóvel não consegue se desfazer de seu Bem, tendo uma gigantesca 

dificuldade para vendê-lo ou trocar por outro “melhor” 9. 

 

No trabalho sobre as possessões favoritas de indianos e índio-americanos 

imigrantes nos EUA, Mehta & Belk (1991) mostram que: 
 

“Os pertences que incluímos em nossas vidas nos ajudam a definir 

nossas identidades, quem nós somos, onde nós estamos e quem 

nós esperamos nos tornar” (MEHTA & BELK, 1991). 

                                                 
9 A palavra melhor está aqui entre aspas, pois, para proprietários que realmente possuem seu self estendido no carro, 
há dificuldades ou até a impossibilidade em admitir que haja carros melhores que o dele. Alguns até admitem que 
existam modelos mais novos, com mais tecnologia e outros mais, porém dificilmente admitem que estes modelos 
mais novos sejam melhores que o seu.  
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Belk defende que: 
 

“As possessões em nosso self prolongado nos dão também um 

arquivo pessoal ou museu pessoal que nos permite refletir em 

nossas histórias e como nós temos mudado” (BELK, 1988). 
 

Ele consegue resumir em sua abordagem, todo o complexo constructo de 

extensão do self na reflexão centralizadora de que: nós somos a soma de 

nossas possessões. 
 

“Tanto o controle sobre objetos como o controle por objetos podem 

contribuir na perspectiva da abordagem sobre a extensão do self” 

(BELK, 1988). 
 

No estudo de Thompson & Haytko (1997) são explorados as maneiras como o 

consumidor utiliza o discurso sobre a moda (Fashion Discourses) para 

descrever e explicar sobre si, seu comportamento e atitudes perante a 

sociedade. Muitos fatores relevantes são descobertos nesta pesquisa, porém  

um dos mais interessantes percebidos foi, que em alguns casos, a narrativa 

de alguns consumidores mostrava como a lógica da diferenciação 

(relembrando a perspectiva de Baudrillard) emergia nos discursos.  
 

“Através de maneiras de combinar, adaptar e justapor suas roupas, 

os entrevistados demonstravam claramente como o senso de 

identidade pessoal (Personal Uniqueness) era predominante entre 

eles” (THOMPSON & HAYTKO, 1997). 
 

Este senso e desejo de identificação diferenciada através de seu modo de 

vestir é percebido/relatado por diversos outros participantes entrevistados. 

Thompson & Haytko (1997) chega até a utilizar o termo Fashion Bricoleur em 
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alguns casos onde os entrevistados literalmente “personalizam” suas roupas, 

reformulando significados através de combinações e adaptações de peças de 

roupas, onde essas “adaptações culturais” dispõem/permitem fazer algo novo. 

Será que estas revelações nos lembra algo familiar nesta pesquisa sobre 

Tuning?!! 
 

Como Belk ressalta: 
 

“Nós podemos impor nossas identidades nas posses e 

consequentemente, as posses podem impor suas identidades em 

nós” (BELK, 1988). 
 

Entretanto, quais seriam os fatores preponderantes para a extensão do self? 

Ao lermos não somente nesta pesquisa, mas também em outros meios, sobre 

o Tuning poderíamos nos perguntar sobre que fatores importantes 

determinam/iniciam o desejo da pessoa em personalizar seu automóvel. Seria 

moda ou insatisfação com o produto? Seria talvez um desejo de mudança em 

algo “acostumado pelos olhos”? Um olhar sobre a mesma imagem enjoa, 

cansa e urge por mudanças ou, seria uma identificação (temporária ou 

permanente) com estilos propagados e difundidos pelos meios de 

comunicação?  

 

Estas formulações estão abertas à discursão. A própria temática que aborda 

identidade e Self é demasiadamente complexa e pouco compreendida na 

ciência social contemporânea para ser posto definitivamente à prova. Como 

ocorre com muitos outros fenômenos sociais, é impossível oferecer 

afirmações conclusivas ou fazer julgamentos seguros. E este estudo, tem 

como intenção, levantar reflexões sobre o assunto e nunca impor verdades ou 

confrontar teorias. 
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A intenção deste referencial teórico foi esclarecer que o Tuning é um 

fenômeno que se tornou mundial a partir de 2001 com a influência do cinema. 

Entretanto, sua existência se dá desde as décadas de 50 e 60 iniciadas pelos 

preparadores ou “afinadores” (Tuners) das pistas de corridas. Lembrar que o 

significado é dinâmico, se movimentando no mundo culturalmente constituído, 

nos bens e nos consumidores. Foi explorado, ainda que de forma superficial, 

como processos de identidade surgem, se relacionam com o consumo e 

ajudam na formação de identificação com objetos e formação de grupos. E 

finalizando o tópico, foi abordado o constructo do Self estendido no objeto, 

sugerindo que as posses podem sim fazer uma positiva contribuição a nossas 

identidades.  
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4. Metodologia 

O propósito deste capítulo é descrever o tipo de pesquisa que será adotado 

para atingir os objetivos sugeridos. Será apresentado ainda o procedimento 

para coleta e tratamento dos dados, de acordo com o método de pesquisa 

utilizado nesta dissertação. 

 

4.1 Tipo de Pesquisa 

Esta pesquisa aborda de forma exploratória e qualitativa o comportamento 

pessoal do consumidor que personaliza seu automóvel, o consumidor 

“Tunner”. Como observado por Vieira e Zouain (2005) a pesquisa qualitativa 

na área da administração vem se consolidado a cada dia, encontrando 

adeptos em áreas que antes, eram vistas com desconfiança por parte da 

comunidade científica. Exemplos e obras são cada vez mais numerosos em 

áreas que vão desde os estudos organizacionais – pioneira neste tipo de 

metodologia – até marketing e estratégia, tradicionalmente mais resistentes à 

diversidade metodológica.  

 

Bauer & Gaskell (2002) observam que a finalidade real da pesquisa qualitativa 

não é contar opiniões ou pessoas, mas ao contrário, é explorar o espectro de 

opiniões, as diferentes representações sobre o assunto em questão. Vieira 

(2004) lembra que a pesquisa qualitativa garante uma riqueza dos dados onde 

nela, permite-se ver um fenômeno na sua totalidade, bem como facilita a 

exploração de contradições e paradoxos.  

 

Como uma forma de enriquecimento, esta dissertação é baseada no método 

Netnográfico (KOZINETS, 1998; 2000). De acordo com Kozinets, Este método 

consiste em captar dados para análise e interpretação através da inserção em 
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grupos (fóruns) específicos e de interesse de pesquisa existentes na internet. 

Outra forma também utilizada neste método, para o auxilio da captação de 

dados, é a utilização de programas de conversação instantânea (Ex: ICQ, 

MSN), tendo este recurso, a possibilidade de utilização na forma parcial 

(coadjuvante com a inserção em fóruns) ou integral em uma pesquisa. Com 

base nesta metodologia, que utiliza como campo de trabalho a internet, é 

possível contactar e observar de forma única – não intrusiva – pessoas e 

grupos com interesses focados, alcançando assim, melhores resultados 

(KOZINETS, 1998; 2000). 

 

A Netnografia pode ser definida como o comportamento do consumidor por 

escrito, obtido através de um campo de estudo on-line no qual emergem 

culturas e comunidades relacionadas com o tema a ser pesquisado.  
 

“Observando algumas regras e tradições gerais da etnografia, 

enquanto ao mesmo tempo, adaptando-as a circunstâncias únicas 

da internet como campo de trabalho, a netnografia pode ser 

reforçada e legitimada através dos métodos tradicionais 

antropológicos já constituídos” (KOZINETS, 1998; 2000). 
 

Deste modo, as chances de influência do entrevistador são diminuídas, se 

obtendo um resultado de pesquisa sobre comportamento daquele consumidor 

mais próximo possível de sua realidade vivida. Esta metodologia permite 

ainda que o entrevistado exponha de uma maneira mais abrangente seus 

pensamentos sobre o assunto e a maneira como ele se identifica, comporta e 

interage em seu meio ambiente. 

 

A escolha deste método se dá também pela transparência e facilitação da 

aquisição de dados que levem a um resultado mais próximo da realidade. 

Heisley & Levy (1991) lembra que: 
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“Havendo um interesse mútuo na pesquisa, o entrevistador pode – 

ao visualizar os dados – extrair o real significado do comportamento 

daquela pessoa e fazê-la expressar sua personalidade e valores 

culturais” (HEISLEY & LEVY, 1991).  
 

Kozinets (1998; 2000) ressalta que o método netnográfico tem ainda, uma 

distinta vantagem sobre o etnográfico, pois, como todas as entrevistas 

realizadas já estão transcritas, há quase que uma inexistência dos lapsos de 

memória, ou como é conhecido “o branco”, no trabalho documental. Isto torna 

mais confiável e segura as interpretações, pois assim, todos os detalhes que 

ocorreram durante a entrevista não são “perdidos”. Esta dissertação tem como 

delineamento, um estudo comportamental de grupos a um nível de análise 

individual. 

 

4.2 Como foi realizado 

O ponto de partida é o pressuposto que o mundo social não é um dado 

natural, sem problemas: ele é ativamente e socialmente construído por 

pessoas em suas vidas cotidianas, mas não sob condições que elas mesmas 

estabeleceram. Assume-se então que essas construções constituem a 

realidade essencial das pessoas, seu mundo vivencial (BAUER & GASKELL, 

2002; McCRACKEN, 2003).   

 

A captação dos entrevistados se deu através de pesquisas na internet e 

observações sociodemográficas dos grupos os quais possuem diferentes 

representações sobre o consumo da personalização de automóveis. Não 

houve discriminação quanto à região de pesquisa, tendo como único limite a 

área e os estados Brasileiros. O campo de estudos e captação de potenciais 
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entrevistados ocorreu em páginas da Web e fóruns relacionados ao tema 

desta pesquisa. 

 

As entrevistas realizadas por intermédio de um programa de conversação em 

tempo real (MSN) foram do tipo semi-estruturadas, com um único respondente 

em cada entrevista (em profundidade). De acordo com Gaskell: 
 

“Através de entrevistas em profundidade, se alcança a compreensão 

detalhada das crenças, atitudes, valores e motivações, em relação 

ao comportamento das pessoas em contextos sociais específicos” 

(GASKELL, 2002) 
 

A seleção dos entrevistados ocorreu através de visitas a portais e grupos de 

discussões on-line (Fórum) analisados como de maior relevância, diante todos 

os outros pesquisados. Esta relevância leva em consideração: dados e 

“post’s” atualizados e freqüência e participação dos integrantes de maior 

volume. Para manter e respeitar a pesquisa de forma ética, todas as pessoas 

entrevistadas foram informadas sob quais circunstâncias elas estariam 

passando (sendo entrevistadas) e somente com as respectivas permissões, 

foram incluídas nesta pesquisa (KOZINETS, 1998). 

 

Um tópico guia preparado anteriormente com perguntas abertas que cobriram 

os temas centrais da pesquisa, também foi utilizado ao longo das entrevistas. 

É valido ressaltar aqui que o tópico guia utilizado, e que está disponível no 

anexo II desta dissertação, sofreu algumas alterações durante as primeiras 

entrevistas, sendo otimizado e alcançando assim, sua versão final.  

 

Como Bauer & Gaskell ressaltam: 
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“O tópico guia é parte vital do processo de pesquisa, dando o apoio 

necessário para delinear os fins e objetivos da pesquisa, não 

havendo obrigatoriedade do entrevistador em seguir as perguntas ali 

descritas rigorosamente, tornando a entrevista mais rica, adequada e 

flexibilizada a cada situação” (BAUER & GASKELL, 2002). 
 

4.3 Coleta de dados 

De acordo com Kozinets (2002) existem dois passos iniciais os quais um 

pesquisador de marketing deve utilizar para uma boa condução de uma 

pesquisa netnográfica. Inicialmente deve-se identificar, em toda pesquisa 

realizada, alguns particulares sites e fóruns on-line apropriados ao tipo de 

questões as quais o pesquisador quer responder. Em segundo lugar, o 

pesquisador deve aprender o quanto for possível sobre esses grupos e 

freqüentadores destes fóruns e também especificamente, sobre alguns 

indivíduos participantes destes, a fim de alcançar um maior entendimento 

sobre seus hábitos e costumes. 

 

Levando isto em consideração, foram estudados com uma maior profundidade 

alguns grupos específicos, considerados como de maior tráfego de 

informantes e informações desta diversificada pesquisa, para melhor 

compreensão de suas particularidades e a captação de 

entrevistados/respondentes chaves. Neste grupo são eles os sites: 

<ferasdoasfalto.com>, <magictuning.com.br>,  e os fóruns: 

<ocktaneclub.com>, <clubepaliotuning.com.br>, <celtaclube.com.br>, 

<vectraclube.com.br>. Através destes sites e fóruns, foram realizados 

contatos por parte do pesquisador com alguns participantes por e-mail e em 

alguns casos, por telefone, a fim de realizar um primeiro contato e o convite 

para a entrevista. 
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No primeiro contato, foi elucidado para a pessoa que tipo de pesquisa estava 

sendo realizada, o convite para a entrevista e o meio ao qual ela se daria – 

um programa de conversação em tempo real (MSN) – além da duração 

prevista aproximada para sua realização. Após estes esclarecimentos e uma 

discreta sondagem sobre o possível participante, o entrevistador, ao constatar 

o interesse – por ambas as partes – reiterava o convite, agendando um dia e 

horário de melhor conveniência para o entrevistado realizar a entrevista.  

 

Neste processo do primeiro contato, foram selecionados e convidados 9 

(nove) pessoas, no período de Setembro a Outubro de 2007. Deste universo, 

1 (uma) pessoa recusou o convite por motivos pessoais que o impediam de 

utilizar o computador para realizar a entrevista no prazo disponível desta 

pesquisa. 8 (oito) pessoas confirmaram o interesse na pesquisa e marcaram 

efetivamente uma data e horário, realizando por completo a entrevista e 

contemplando todo o conteúdo abordado pelo entrevistador. 1 (uma) 

entrevista foi descartada pelo entrevistador.  

 

O motivo deste descarte se deu pela falta de conteúdo satisfatório por parte 

do entrevistado, assim como foi percebido pelo entrevistador, um aparente 

desinteresse/falta de compromisso com a entrevista que ocorria naquele 

momento. Sendo assim, 7 (sete) foi o número total de entrevistas analisadas 

nesta pesquisa. Segue abaixo o quadro de entrevistados: 
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Quadro 4.3: Entrevistados e seus carros Tuning. 
 

Respondente Idade Estado Carro 

1 24 SP 

Fiat Brava 

 

2 21 RJ 

VW Gol 

 

3 24 RJ 

VW Golf GTi 

 

4 19 RJ 

VW Polo 

 

5 26 RJ 

GM Corsa 
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6 26 RJ 

Fiat Tipo 

 

7 33 RJ 

VW Santana 

 

 

 

De acordo com Bauer & Aarts (2002), a pesquisa qualitativa não tem como 

foco/interesse a quantidade, mas sim a qualidade dos dados coletados. 

Assim, esta dissertação utiliza o conceito de corpo de dados, que segundo 

estes autores, deve incluir um suficiente espectro de texto dentro de um 

publico alvo. Bauer & Aarts lembram que: 
 

“Diferente do conceito de “amostragem” onde é utilizado a estatística 

aleatória, a construção de um “corpus” ou corpo de dados, significa a 

escolha sistemática de algum racional alternativo dentro de um 

universo de pesquisa” (BAUER & AARTS, 2002). 
 

O principal interesse dos pesquisadores qualitativos é na tipificação da 

variedade das representações das pessoas em seu mundo vivencial (BAUER 

& AARTS, 2002). As maneiras como elas se relacionam com os objetos no 

seu mundo vivencial é observada através de conceitos tais como: opiniões, 

atitudes, sentimentos, explicações, estereótipos, crenças, identidades, 

ideologias, discurso, cosmovisões, hábitos e práticas. Na seqüência de seu 

texto, Bauer & Aarts (2002) observam que um corpus está equilibrado quando 

esforços adicionais acrescentam pouca variância dialética. Em outras 
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palavras, este equilíbrio ocorre quando a inclusão de novos estratos não 

acrescente mais nada de novo.  Quando isto acontece, o corpus está 

saturado, e esta saturação, é o critério para a finalização do processo de 

captação de dados/entrevistas. Assume-se que a variedade representacional 

é limitada no tempo e no espaço social.  

 

Em relação às datas e horários das entrevistas, estas mesmas eram 

escolhidas pelos entrevistados, cabendo ao pesquisador, se adequar às 

respectivas marcações. A intenção deste ato se dá para que cada uma das 

entrevistas realizadas ocorram de forma tranqüila e prazerosa, e com isso, 

permita ao entrevistador que seja aprofundados os tópicos abordados, 

alcançando o mais próximo possível, a realidade, preferências e sentimentos 

próprios vividos de cada um dos indivíduos participantes desta pesquisa. 

Todas as pessoas que realizaram a entrevista receberam pelo próprio 

programa de conversação em tempo real (MSN), antes de seu inicio, um 

termo de confidencialidade. Este termo, presente nesta pesquisa no anexo III, 

reiterou aos entrevistados o motivo da pesquisa assim como os direitos que 

eles tinham. Concordando com aquele protocolo, era então dada seqüência à 

entrevista. 

  

 4.4 Tratamento dos dados 

Como Dellagnelo e Silva (2005) frisam, a necessidade de tratamento e 

interpretação dos materiais decorrentes, ou seja, dos textos obtidos, requer 

um aparato metodológico que subsidie de maneira sólida as conclusões a 

serem alcançadas. Portanto, o método tratamento dos dados coletados nesta 

dissertação empregado é o da análise de conteúdo.  Segundo Bauer: 
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“Através da reconstrução de representações, os analistas de 

conteúdo inferem a expressão dos contextos, e o apelo através 

desses contextos. Ao se enfocar a fonte, o texto é um meio de 

expressão. Um corpus de texto é, portanto, a representação e a 

expressão de uma comunidade que escreve.” (BAUER, 2002).  
 

Ainda de acordo com Bauer (2002), a análise de conteúdo nos permite 

reconstruir indicadores e cosmovisões, valores, atitudes, opiniões, 

preconceitos e estereótipos e compará-los entre comunidades. Em Dellagnelo 

e Silva podemos ver que a análise de conteúdo é: 
 

“Uma técnica de análise de documentos estruturada, na qual o 

pesquisador constrói um conjunto de categorias mutuamente 

exaustivas e exclusivas que podem ser usadas na análise de 

documentos, verificando-se a partir disso, a freqüência na qual cada 

categoria é observada nos documentos estudados” (DELLAGNELO 

e SILVA, 2005). 
 

De maneira mais ponderada, podemos ver em Bardin (1994) Apud Dellagnelo 

e Silva (2005) que esta técnica pode ter duas perspectivas. Para a autora, a 

análise de conteúdo é: 
 

“Um conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo 

das mensagens, obter indicadores – quantitativos ou não – que 

permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção/recepção das mensagens” (BARDIN, 1994 Apud 

DELLAGNELO e SILVA, 2005). 
 

Ainda de acordo com Bardin (1994), o método de análise de conteúdo busca 

inferir os significados que vão além das mensagens concretas. Assim, a 
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simples aplicação de técnicas eminentemente quantitativas, não faz sentido.  

Dellagnelo e Silva (2005) ressaltam também que, uma vez que muito da 

pesquisa qualitativa envolve discussões sobre atitudes, valores, ideologias 

existentes em indivíduos e organizações, sabe-se que a aplicabilidade de 

técnicas estatísticas é extremamente limitada, senão questionada. A análise 

de conteúdo tem em sua característica fundamental, a busca pelo 

entendimento da mensagem, do significado transmitido pela mensagem, 

aquilo que pode estar implícito em determinado contexto.  

 

Antes – no processo de entrevista – e durante – no processo de análise dos 

dados – uma base de categorias foi criada, para que através desta 

categorização, a análise ocorresse de uma forma coerente e fidedigna à teoria 

abordada nesta pesquisa.  Bauer ressalta que: 
 

“Embora o corpus de texto esteja aberto a uma multidão de 

questões, a análise de conteúdo interpreta o texto apenas à luz do 

referencial de codificação, que constitui uma seleção teórica que 

incorpora o objetivo da pesquisa” (BAUER, 2002). 
 

A análise de conteúdo é, portanto, uma técnica de análise de dados 

extremamente útil, sobretudo em pesquisa qualitativa, por enfatizar a 

necessidade da sistematização de procedimentos e apoiar-se no estudo da 

linguagem, área onde cada vez mais observamos importantes 

desenvolvimentos em seus conhecimentos. Conforme Dellagnelo e Silva 

observam: 

 

“A língua, como representação social, constituída e constituinte em 

seu contexto geral, expressa o conjunto de valores e crenças, 

expressa o esquema interpretativo subjacente ao comportamento 

dos sujeitos em seus diferentes sistemas sociais, sendo a analise de 
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conteúdo, uma interessante referência no tratamento de dados da 

pesquisa qualitativa” (DELLAGNELO e SILVA, 2005). 

 

4.5 Limitações do método 

Esta dissertação teve algumas limitações básicas que também se apresentam 

em grande parte das pesquisas qualitativas ou em qualquer outro processo de 

pesquisa/investigação sobre pessoas. Como Bauer & Aarts (2002) lembram, 

toda pesquisa social empírica seleciona evidências para argumentar e 

necessita justificar a seleção que é a base da investigação, descrição, 

demonstração, prova ou refutação de uma afirmação especifica. 

 

Embora bem explicitado nos itens anteriores, pode ser que a seleção tenha 

ocorrido um pouco centralizada, sendo que para uma avaliação mais robusta, 

observações e conclusões sobre um corpo de dados um pouco mais amplo 

poderia ser útil. Entretanto, para isto, é necessário que haja uma pesquisa 

mais aprofundada dentre as comunidades existentes na Web, além de uma 

aproximação e convívio por um período maior do que foi realizado nesta 

pesquisa e, um contato – como o pressuposto etnográfico – mais prolongado 

com estes determinados grupos. Para que isso ocorra, é evidente que a 

pesquisa deve ocorrer em um tempo/prazo pelo menos 4 vezes maior do que 

esta realizada. Nunca é demais ressaltar que este fator, o tempo, foi 

determinante para que esta pesquisa ocorresse com estas limitações 

especificas aqui apresentadas.  

 

As formulações (aqui) sobre identidade são abertas à contestação. O próprio 

conceito “identidade” é demasiadamente complexo, pouco desenvolvido e 

compreendido na ciência social contemporânea para ser posto definitivamente 

à prova. Hall (2005) nos lembra que, da maneira como ocorre com muitos 
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outros fenômenos sociais, é impossível oferecer afirmações conclusivas ou 

fazer julgamentos seguros sobre as alegações e proposições teóricas 

apresentadas. A análise de conteúdo é uma construção social. Bauer (2002) 

lembra que como qualquer construção viável, ela leva em consideração 

alguma realidade, neste caso o corpus de texto, e ela deve ser julgada pelo 

seu resultado. Este resultado, contudo, não é o único fundamento para se 

fazer uma avaliação.  

 

É valido lembrar que como uma pesquisa social através de entrevistas, sejam 

elas presenciais ou não, fatores humanos do entrevistado como cansaço, 

desvios de atenção, momentos de tensão ou racionalização de respostas 

sempre estarão presentes. Isto, de certa forma, pode-se considerar um 

obstáculo relevante para compreensão do fenômeno estudado e mascarar o 

resultado da pesquisa.  Embora o pesquisador, no papel de entrevistador, 

tenha feito um grande esforço para que quaisquer fatores que viessem a 

interferir nos relatos dos entrevistados fossem extintos naquele momento, 

ainda assim, eles não podem ser descartados, ou dados como nulos em uma 

entrevista.   

 

Contudo, esta dissertação tem como intenção principal trazer a tona uma 

significativa reflexão sobre a temática: identidade e comportamento do 

consumidor, e, com o auxilio da metodologia aplicada, observar aspectos 

subjetivos através da análise dos significados embutidos nos conteúdos 

relatados. Além disso, fundamentalmente, tentar contribuir um pouco mais 

com estudos e pesquisas que abordam o marketing e outras importantes 

linhas temáticas relacionadas. Outra e não menos importante intenção desta 

dissertação, é a de estimular novas pesquisas, através da 

observação/exploração realizada aqui sobre como sentimentos e emoções 

interferem na construção de significados de consumo.    
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5. Análise das Entrevistas 

 

Como Vergara (2004) destaca, este capítulo destina-se à análise das 

entrevistas e discussão dos resultados. Nesta seção, serão analisados os 

discursos dos entrevistados e ressaltados trechos mais relevantes das 

entrevistas como forma ilustrativa e de suporte para as categorias que serão 

apresentadas, as quais emergiram durante a pesquisa, como explicitado no 

item 3.4 desta pesquisa.  

 
Levando em conta o referencial teórico abordado nesta dissertação, foi 

explorado como os Tuners usam a personalização de automóveis para 

constituir sua identidade social. Através das perguntas realizadas durante as 

entrevistas, foram explorados também os fatores que desencadeiam/iniciam o 

processo de extensão de si no automóvel Tunado, além de como os Tuners 

se relacionam com seu bem e porque este relacionamento se estabelece 

desta forma. 

 

Foram os entrevistados, em sua totalidade, 7 (sete) pessoas do sexo 

masculino com idade entre 19 e 33 anos, residentes nos estados do Rio de 

Janeiro e São Paulo. Cada entrevista teve em média a duração de 2 (duas) 

horas e foram realizadas no período de Setembro a Outubro de 2007. 

 

O primeiro ponto a ser abordado é em relação à tentativa de compreender 

como os Tuners usam a personalização de automóveis para constituir sua 

identidade social, ou seja, como ele se via e o que a personalização de seu 

automóvel significava para ele. As categorias mais observadas foram: 
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5.1 Diferenciação 

Uma das categorias mais recorrentes nos relatos dos entrevistados foi a da 

diferenciação. É repetida a observação em que os entrevistados se sentem – 

ou procuram se sentir – diferenciados dos outros proprietários de carros. 

Relembrando aqui a lógica da diferenciação, na perspectiva de Baudrillard 

(2003) onde para ele, o consumo se traduz como um processo de 

diferenciação social. Esta, ocorre através da manipulação dos objetos e sua 

transformação em signos, que se ordenam como uma linguagem e que 

distinguem a pessoa, quer filiando-o a um grupo tomado como referência 

ideal, quer demarcando-o do respectivo grupo por referência a um grupo de 

estatuto superior. 
 

 

Entrevistador: Que tipo de pessoa você acha que gosta de personalizar o 

carro? 

Respondente 5: “Pessoas que não gostam de passar despercebidas, que 

gostam do exótico, odeiam a mesmice ” “(...) já carros tunados nunca passam 

despercebidos e isso que me prendeu o interesse...” 

 

Outros respondentes também relatam esta observação: 

 

“O tipo que necessita ser diferente, tanto homens quanto mulheres. Hoje tem 

meninas no Tuning que estão arrebentando com seus carrinhos modificados”. 

 

“Os Tuning (as pessoas) que gostam de mostrar seus trabalhos excepcionais 

e diferentes” 
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“Não quero ser o tal, mas também não quero passar despercebido na 

multidão.” 

 

“Todo mundo gosta de ser diferente e quem tem carro Tuning gosta mais 

ainda” 

 

Entrevistador: Qual o significado do Tuning para você? 

Respondente 3: “É o "ser diferente"... Personalizar carros é uma arte, porque 

cada um com o seu gosto, mesmo que não agrade a todos. Mas, se o seu se 

destaca, é diferente dos demais, chama a atenção... é o que importa. Nem 

todos ficam bonitos, mas é algo muito pessoal, por isso, carro Tuning não se 

vê 2 modelos iguais.” 

 

Entrevistador: Você “mexeria” se fosse outro carro que você comprasse? 

Respondente 1: “Ah sim. mesmo que eu tivesse grana para uma Ferrari, já ia 

mudar ela para não ser igual aos outros” 

Entrevistador: Quais outros? 

Respondente 1: “Os outros carros. Tem que se ter um diferencial” 

 

“(...) Eu pensei em colocar couro preto, mas ai seria igual aos outros, e eu 

tenho que ter meu diferencial”. 
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Entrevistador: Você se sente mais completo com seu carro? 

Respondente 1: “Ah sim oooo... gosto muito. Parece que você é uma pessoa 

diferente” 

  

5.2 Projeção de Identidade 

Esta categoria revela como as pessoas que personalizam seu automóvel, 

projetam sua identidade no bem, neste caso, seu automóvel, e assim, 

esternalizam esta identidade para o mundo. É interessante observar como 

objetos em nossas posses podem literalmente estender o self (BELK, 1988). 
 

 

Entrevistador: Você se identifica com seu carro? 

Respondente 3: “Como assim?” 

Entrevistador: Você olha para seu carro e diz: “esse carro tem a minha cara!” 

+ ou – isso... entende? 

Respondente 3: “é.. + ou - isso não...é exatamente isso. Acho que ele se 

encaixa na minha personalidade e eu também na dele...não sei se é diferente 

uma da outra...” 

 

Respondente 4: “(a personalidade) é a mesma... meu carro é a minha 

personalidade... graças a minha personalidade meu carro é daquele jeito.” 

 

Interessantemente, nestas respostas podemos observar que os respondentes 

chegam a confundir aspectos de sua identidade, o que frequentemente 
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chamam de “suas personalidades” com os aspectos e atributos que os seus 

carros possuem depois de personalizados.  
 

“Uma coisa é certa que nos parecemos: os bancos! De couro caramelo, que 

passam conforto e um ar de VIP. Eu sou assim.” 

 

Para este respondente acima, os bancos de couro, que captaram significados 

através dos meios propagadores já lembrados nesta dissertação, retratam e 

traduzem sua identidade – ou como ele se sente – VIP. 

 

 
Entrevistador: Qual personalidade você imagina que seu carro teria se fosse 

uma pessoa? 

Respondente 1: “Falam que o carro é a cara do dono. Acho que agora ele 

seria igual a mim, pois eu conheci o antigo dono dele, e o cara é um lixo” 

 

Já para este respondente acima, a situação atual do carro tunado se iguala 

aos “traços” de sua identidade. O bem, neste caso, possui as mesmas 

características da pessoa que o detém. Como observado neste relato, para 

este respondente, antes o carro não possuía muitos cuidados (assim como ele 

observou que o seu antigo dono não tinha cuidados consigo mesmo).  
  

 

Respondente 5: “No passado era apenas mais um, agora ele tem 

personalidade, ele tem estilo, agora ele tem meu nome”. 
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Como Belk (1988) nos lembra, nossas possessões são os maiores 

contribuintes e refletores de nossas identidades. Também Mehta & Belk 

(1991) mostram que os pertences que incluímos em nossas vidas nos ajudam 

a definir nossas identidades, quem nós somos, onde nós estamos e quem nós 

esperamos nos tornar. Podemos observar como é freqüente a expressão do 

self através do automóvel e das caracterizações realizadas nele, que de 

acordo com os próprios respondentes relatam, são “parte” de si que estão ali. 
 

 

“(...) e acho que o tipo do carro e o que a gente faz tem muito a ver com a 

nossa personalidade... diz muito sobre agente. Tem gente que gosta de uma 

coisa mais light, tem outros que gostam de algumas parafernálias”. 

 

“Cada parte da personalização de um carro Tuning tem um pouco do dono, 

um pára-choque mais alto ou mais baixo, uma pintura assim ou assada, mas 

no fim, algo que realmente diga quem é você”. 

 

“É uma expressão do seu eu interior, sabe, quando você “tuna” um carro ali 

esta você , seus conceitos, sua arte”. 

 

“Não em enxergo sem ele, não mesmo.” 

 

“(...) e foi passando ao uso e espelho do meu eu”. 

 

Entrevistador: seu carro tem a sua personalidade hoje? 
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Respondente 1: “com certeza... é todo o meu estilo... nada extravagante, é 

bem clean" 

 

Em relação a fatores de identificação, também há relatos sobre como a 

pessoa se identifica com seu bem e as alterações/personalizações realizadas 

em seu automóvel. Segundo McCracken (2003), quando a pessoa se 

identifica com o objeto ela desloca o significado dele para sua personalidade, 

para si. 
 

 

Entrevistador: Você se identifica com seu carro? 

Respondente 6: “Sim, considero uma extensão minha ... do meu eu artístico!” 

Respondente 7: “Muito. Elegância, potencia e ser único.” 

Respondente 1: “Me identifico mais com ele agora do jeito que está(...)” 

 

5.3 Significado 

Como apresentado no referencial teórico desta dissertação, diversos são os 

significados que cada pessoa atribui ao seu bem. Neste tópico, a palavra 

significado possui também uma relação ainda mais profunda, uma relação que 

demonstra o nível de importância, o quão importante é o bem para o indivíduo 

que o personaliza, e o que significa para possuir um carro personalizado: 
 

 

Entrevistador: Qual o significado da personalização pra você? 

Respondente 4: “É um filho.... você cria... você olha aquilo e na hora vem... 

cara... tá do jeito que eu queria...” 
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Entrevistador: E isso é importante para você? Como é isso? 

Respondente 4: “Muitoooo..... meu carro é que nem a maconha  pra um 

viciado.... é um amor, um vicio, uma razão pra viver. algo indiscutível sabe” 

 

“É aquilo... não vivo sem... é muito importante o carro estar mexido pra mim. É 

um prazer inenarrável pra mim ter um carro assim....” 

 

“Muito... a ponto de já terem oferecido muita grana por ele e eu não vendi... 

não quero vender...”. 

 

“Ele é 2003, comprei por 24(mil reais) e não vendo nem por 150 (mil reais)”. 

 

Alguns relatos demonstram claramente como o automóvel faz parte da história 

de suas próprias vidas. Belk (1988) defende que as possessões em nosso self 

prolongado nos dão também um arquivo pessoal ou museu pessoal que nos 

permite refletir em nossas histórias e como nós temos mudado. Momentos, 

desafios enfrentados e alegrias, todas foram (e são) compartilhadas na 

história e no dia a dia relatados pelos respondentes: 
 

 

“Eu curto carros e motos "especiais" a mais ou menos18 anos.”. 

 

“Eu acompanho o trabalho da Magic Tuning (Grupo Tuning) a 4 anos e 

sempre gostei dos carros do clube” 

 



 75 

“Eu sempre tive coleções de revistas de motos e carros” 

 

Entrevistador: Você faz Tuning a quanto tempo? 

Entrevistado 4: “Cara... desde o inicio do ano...quando peguei esse carro. mas 

a vontade vem desde cedo já” 

Entrevistador: desde cedo quando? 

Entrevistado 4: “Desde uns 12 anos a vontade de Tuning, mas gosto de carro 

desde uns 3 rss*” 

 

“Desde pequeno gostava de carros... nem sabia ler, já falava os nomes de 

todos os carros que passavam na rua...”. 

 

O que se pode observar é que para estes respondentes, ter um carro Tuning 

traz para si, a realização de um objetivo ou sonho que já existe há algum 

tempo, e para outros, desde a infância.  
 

5.4 Rituais 

Alguns momentos relatados se aproximam ao que chamo aqui de “Rituais 

Solitários”. Nesses “rituais” pode-se observar que a pessoa vive aquele 

determinado momento como se fosse um encontro, e em algumas das vezes, 

um encontro com ele mesmo. Esses rituais são em si, momentos que a 

pessoa passa com seu automóvel, seja personalizando-o, seja fazendo a 

manutenção/cuidando dele. Podemos ver em Segalen (2002) a definição de 

rituais como um conjunto de atos formalizados e expressivos portadores de 

uma dimensão simbólica.  
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“Não tem nada melhor do que você imaginar uma mudança e trabalhar nela 

até de madrugada e ver sua idéia realizada” 

 

“(...) quando estou muito estressado sabe, meio chateado, busco meu carro e 

vou mexer em algo, ajeitar alguma coisa, me sujar de graxa.” 

 

“Muita coisa já foi feita, inclusive boa parte por mim mesmo”. 

 

Também percebeu-se nos relatos a ocorrência dos rituais em grupo. Como 

Schouten & McAlexander (1995) demonstram em sua pesquisa, em todo o 

mundo, pessoas ao formarem grupos, buscam o convívio com outras pessoas 

que tenham traços de identidade parecidos ou compatíveis. Estes grupos ou 

subculturas trazem para o convívio destas pessoas uma identificação com 

certos objetos de consumo, através destes próprios objetos e/ou atividades 

realizadas. 
 

“A maioria dos meus amigos não liga muito para carro, para eles é só ter um 

CD-Player, colocar combustível e andar. Mas tenho alguns que também 

gastam tudo que tem nos carros. Ando com todos, vamos aos mesmos 

lugares, só em eventos de carro que o grupo é menor, só quem gosta mesmo 

vai, pois para quem não gosta, ficar varias horas vendo rodas, asa e tal enche 

o saco”. 

 

Entrevistador: “E o que são esses encontros?” 
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Respondente 2: “E um grande encontro de pessoas que gostam da mesma 

coisa boa que é carro e Tuning. Quem freqüenta é tudo igual a mim, 

apaixonado por carro” 

 

“Isso que me prendeu o interesse... foi quando eu quis também fazer parte 

dessa tribo, e mudei por completo meu carro”.  

 

“(...) tive um antigo aspirado agora tenho um carro mais atual turbo. Participo 

de todas as tribos. Quem sabe um dia não tenha um Jipe!”  

 

5.5 Reconhecimento 

Foi observado que proprietários de carros Tuning gostam, e muito, de receber 

algum tipo de reconhecimento pelo seu trabalho realizado. A maneira pela 

qual estas pessoas são observadas, tratadas e lidam com tudo isso, será 

abordado um pouco mais adiante, onde será mostrado como Tuners se 

relacionam com seu bem. Entretanto, neste momento podemos observar 

muitos relatos interessantes em relação a esta categoria. Belk (1988) lembra 

que nós não existimos unicamente como seres individuais, mas também como 

seres coletivos. Nós também temos conosco definições de família, grupo, 

nação através de diversos outros objetos de consumo.  
 

 

“Meus amigos ficam doidos quando eu apareço com uma novidade e todos 

tentam imitar.” 
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“Todo proprietário quer aparecer (...) quero chamar a atenção, ser o centro 

das atenções e toda vez que virem meu carro passando ouvir alguém dizer: 

eu conheço o dono daquela carreta!" 

 

“Hoje prefiro chegar no encontro fazendo barulho e deixando todo mundo me 

ver dentro do carro rsrsrsrsrs” 

 

Cabe aqui a observação que, assim como nós definimos os outros (grupos, 

pessoas), nós gostamos de ser definidos e reconhecidos por aquilo que 

imaginamos ou queremos ser.  
 

“Não quero ser o tal, mas também não quero passar despercebido na 

multidão.” 

 

“Falem bem ou falem mal, mas falem sempre de mim”. 

 

“Onde eu passo todo mundo olha e diz esse é carro do Junior” 

 

Entrevistador: Como você se sente quando sai com seu carro? 

Respondente 3: “Feliz... chama muita atenção! as vezes chega a ser chato 

pelo assédio (curiosos). mas de forma geral é bom, porque foi pra isso que 

fizemos os carros, para serem chamativos” 

 

Entrevistado: Você é reconhecido nas ruas quando anda com seu carro? 
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Respondente 1: “Vixe nem fala. os caras até mandam e-mail (...)” 

 

“(...) porque mesmo sem estar com ele o povo pergunta, quer saber... a 

molecada aqui da minha rua vive perguntando e especulando com os amigos 

sobre acessórios... se tem turbo... se não tem... é muito bom!” 

 

“(...) mas na maioria das vezes ganhamos notoriedade”. 

 

Entrevistador: Porque você expõe seu carro? 

Entrevistado 2: “Eu exponho ele porque não tem nada mais legal do que ouvir 

as pessoas falarem pra você que ficou bonito (....)” 

Entrevistador: E você ganhou alguma quantia para expor seu carro naquele 

evento? 

Entrevistado 2: “Não, nenhuma quantia. Cara, nós (Ele e a loja a qual realizou 

as transformações) vamos pra São Paulo final no do ano. Ai me fizeram a 

pergunta né, quanto era o aluguel do carro, eu disse: nada não, só coloca ele 

lá dentro pra mim” 

 

Pôde ser observado também, alguns sinais de que parte dos acessórios que 

foram colocados em seus carros são apenas para mostrar (ostentar) para seu 

grupo ou para outras pessoas que vêem seus carros (no caso de exposições 

em feiras ou eventos similares). 
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Entrevistador: Você disse que não gosta de turbo, mas ele é turbinado não é? 

Respondente 2: “Sim, e tem nitro (óxido nitroso) também.. Mas não é que não 

goste, é que eu tô velho pra isso rsrsrs” 

 

“Meu carro vai ter um turbo só por ostentação. Só para abrir o caput e 

mostrar”. 

 

5.6 “Personal Uniqueness” 

Pode-se dizer que esta categoria é uma das mais “coligadas” ou “linkadas”, 

com as outras acima, e que evidenciam como os Tuners usam a 

personalização de automóveis para constituir sua identidade social. Baseado 

no estudo de Thompson & Haytko (1997), onde ele explora as maneiras de 

como os consumidores utilizam o discurso Fashion para justificar seus 

comportamentos de consumo, esta categoria tem como principal intenção 

mostrar como os relatos dos respondentes desta pesquisa evidenciam este 

sentimento, um sentimento de unicidade, uma vontade de ser e de se mostrar 

único. Abaixo, os relatos: 
 

Entrevistador: Que personalidade seu carro teria se ele fosse uma pessoa, em 

duas situações: No passado,quando ele foi comprado e agora, em seu 

momento atual. 

Respondente 5: “Antes era um corsa qualquer e agora é meu corsa, o corsa 

do André, ninguém tem um desses igual!” 

 

“Quero ser único. Não ligo para as opiniões alheias”. 
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“Durante semana eu uso terno e gravata, e ando de corsa. No final de 

semana, eu uso um jeans e me transformo em um piloto de uma máquina que 

ninguém tem igual. Eu sou único”. 

 

”(...) por isso, carro tuning não se vê 2 modelos iguais” 

 

Entrevistador: Seu carro está igual ao dos europeus? 

Entrevistado 1: “Igual não. Segue o estilo” 

 

“(...) é o fato de ter um carro que ninguém tem (...)”. 

 

Entrevistador: O que faz você escolher as coisas que coloca no seu carro? 

Respondente 2: “Ver o que os outros não têm. Ser exclusivo, único entende. 

Fazer do jeito que eu quero e mando. Fazer o que ninguém nunca pensou em 

fazer, por exemplo” 

 

As categorias observadas a seguir, demonstram os fatores que iniciam o 

processo de extensão de si no automóvel personalizado. Foram observadas 

algumas categorias chaves que mostrarão como um sentimento de desejo 

pelo novo, a capturação de identidades externas e o vislumbre pelas possíveis 

modificações a serem realizadas em seu veículo, desencadeiam o processo 

de personalização. 
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5.7 Difusão do cinema 

Ao entrar em contato com algumas informações as quais não tinham antes, os 

entrevistados relatam o que sentiram e como agiram diante deste “novo” 

conceito de personalização de automóveis, o Tuning. A intenção aqui foi, 

diante das perguntas realizadas, tentar compreender o que mais influenciou o 

inicio do processo de personalização e como foram os momentos posteriores 

à descoberta deste estilo.  

 

Observou-se em todos os casos aqui estudados nesta pesquisa que, direta ou 

indiretamente, o filme Velozes e Furiosos, foi um dos grandes difusores 

(BLACKWELL, MINIARD & ENGEL 2005, LARAIA, 1993) e propagadores de 

todo este fenômeno desencadeado ao final do ano de 2001. 
 

Entrevistador: Quando você ficou sabendo, ou entrou em contato pela 

primeira vez, com o Tuning? 

Respondente 1: ”Depois do Velozes (...) foi loko. É o que mudou o Brasil no 

quesito de preparação e Tuning” 

 

Respondente 2: “A idéia de fazer um carro Tuning claro veio depois dos 

Velozes e Furiosos” 

 

Respondente 3: “Foi com o 1ª série do filme Velozes e Furiosos... Foi o que 

abriu nossos olhos pra esse novo mundo, porque até então só tínhamos 

carros baixos, roda 15 e insulfilm (película de vidro)” “(...) depois fluíram não 

só as idéias, como vários lojistas começaram a enxergar o Tuning como um 

ponto positivo pro mercado automotivo, o que começou a gerar milhões. e 
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vieram todas essas opções que temos, porque até então customização 

praticamente não existia” 

 

Respondente 4: “Depois do Velozes e Furiosos e de ver algumas revistas (...)” 

 

Respondente 5: “Através do filme Velozes Furiosos mesmo, que graças a 

Deus, veio pra mudar todo o costume Brasileiro e de outros paises” 

 

Respondente 6: “Velozes e Furiosos pra mim é um marco na mudança dos 

conceitos de Tuning no Brasil (...) mas ali ganhei realmente mais vontade de 

“Tunar” um carro como no filme rss. Foi tipo um marco do começo da minha 

mudança de postura no Tuning e o real desejo de modificar o carro que foi 

feito posteriormente” 

 

Respondente 7: “Foi freqüentando os salões de automóveis (Tuning) 

realizados aqui no rio” 

 

Apenas o respondente 7 (sete) não citou em sua entrevista a menção direta 

sobre o filme Velozes e Furiosos. Entretanto, a freqüência nos salões de 

carros personalizados aqui do Rio de Janeiro, o qual ele se referiu, demonstra 

neste caso uma influência indireta, pois os eventos (Salão de Tuning) 

realizados no Riocentro (local de grandes exposições no Rio de Janeiro) foi 

após 2002 e baseado, circunstancialmente, no filme e em todo comércio de 

acessórios para carros que foi desencadeado após seu lançamento. 
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Após esta percepção, foi feito um questionamento nos entrevistados em 

relação ao tamanho da representatividade que este filme teve em suas vidas. 

A tentativa neste questionamento foi observar que tipo de impacto eles 

sofreram ao se deparar com estas novas informações e quais foram suas 

reações imediatas. As respostas foram interessantes, em relação a 

emoção/sentimento relatados por destas pessoas: 
 

 

Entrevistador: O que este filme representa para você? 

Respondente 2: “Se resume numa explosão, o filme representa o inicio da 

customização não só no Brasil como no mundo. O filme é um AC/DC do 

mundo automotivo.” 

 

“O filme trouxe um pensamento diferente pra geral sobre mexer nos carros” 

 

“Sempre gostei disso mesmo... mas desde um contato direto passei a “viajar” 

(imaginar, sonhar, vislumbrar) de como seria o meu... foi minha reação...”. 

 

Entrevistador: Você acha que Velozes te influenciou para o que você faz hoje 

no seu carro? 

Respondente 3: “Não só eu como acredito poder dizer por todos os que 

gostam e fazem” 

 

Uma ansiedade pela nova informação e um fascínio pelo fenômeno também 

foram observados nos relatos dos respondentes: 
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Entrevistador: Então, quando você viu o filme pela primeira vez, qual foi sua 

reação? 

Respondente 3: “Fui com uma galera... todo mundo queria sair do cinema a 

mil...rs*” 

 

Entrevistador: Como você soube do filme? 

Respondente 1: “Do 1º no Discovery Channel. Passou uma chamada de como 

eles fizeram os efeitos especiais. Ai liguei na Blockbuster para ver se já tinha 

aquele filme. Depois percebi que nem nos EUA tinha sido lançado” 

 

“Antes de sair no cinema já tinha baixado na “net” e já tinha decorado todas as 

falas” 

 

“Então pô, eu solteiro, 19 anos, nem pensei cara, coloquei tudo naquele carro” 

Respondente 2 ao ser questionado porque tinha gasto cerca de 80 Mil Reais 

em seu VW Gol 2003. 

 

Entrevistador: Nesse dia que você foi ao salão pela primeira vez, quando você 

entrou e viu os carros, qual foi sua reação? 

Respondente 7: “Fiquei encantado com as máquinas” 

Entrevistador: Me fale mais sobre essa reação...o que foi isso? 
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Respondente 7: “Esse encantamento me fez sentir vontade de dividir aquele 

sentimento que todo proprietário de uma máquina dessas tem. Eu queria estar 

no lugar deles, ser assediado, tirar fotos, participar pelo lado de dentro e não 

ser apenas um espectador. Fazer parte do show.” 

 

Também foi observado que, antes da realização do filme ou após seu 

lançamento, os entrevistados, por se sentirem atraídos pelo mundo 

automotivo, também tinham o conhecimento e contatos com outros meios de 

divulgação como programas relacionados a automóveis e/ou revistas sobre o 

assunto. 
 

 

Entrevistador: Antes de Velozes você lia (ou se informava) sobre alguma coisa 

em relação a carros?  

 

“Com certeza... mas era mais ligado a som automotivo”. 

 

Entrevistador: Você comprava/lia revistas antes de alterar seu brava? 

Respondente 1: “Sim, todas. Fullpower, Hot e etc.” 

 

“Eu já gostava dos carros Muscle car americanos e das motos Chopper, dai 

comecei a me interessar e participar”. 

 

“Eu sempre tive coleções de revistas de motos e carros” 
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“Via Discovery Channel documentários sobre personalidades e seus carros” 

 

“Tenho família que mora lá fora... sempre que ia via os carros... não tinha 

muitas revistas, mas eu lia algumas... sites de acessórios de carros e etc.” 

 

Após esta divulgação e difusão, observou-se um processo de capturação de 

identidade. Assim como observa Hall (2005), a identidade surge então não 

tanto da plenitude da identidade que já está dentro de nós como indivíduos, 

mas de uma falta de inteireza que é “preenchida” a partir de nosso exterior.  

 

Como Hall (2005) mesmo observa, uma explicação alternativa do modo como 

a identidade das pessoas são formadas subjetivamente através de sua 

participação em relações sociais mais amplas é dada da seguinte forma: Há, 

de certo modo, uma “internalização” do mundo exterior no sujeito e uma 

“externalização” de seu interior, através de sua ação no mundo social, ou 

ainda, como ensinam Douglas & Isherwood (2004) o mundo culturalmente 

constituído é socialmente construído. Logo abaixo estão como esta 

capturação de identidade é presente nos relatos dos entrevistados: 
 

 

Entrevistador: O que é o Tuning para você? 

Respondente 1: “É um modo de deixar o carro com a sua cara. por exemplo o 

meu é para se parecer com um carro de corrida, estilo Racing” 

 

“Como o meu é estilo carro de rally, não tem muito a ver com os do filme, mas 

de lá tirei várias idéias sim”. 

 



 88 

“Este “aero” (Aerofólio) é estilo dos carros de rally.” 

 

Entrevistador: Eu vi nas fotos que você tinha insulfilm, mas depois tirou. Por 

quê? 

Respondente 1: “Por isso mesmo, na Europa não tem film, e meu carro agora 

está no estilo euro.” 

 

“Ele gosta de Ferrari, e quer que o carro dele tenha o comportamento de uma. 

Freio ele já tem. Os freios dele são de Masserati”. 

 

Aqui neste ponto, esta dissertação se direciona para o terceiro e último bloco 

de análise das entrevistas, onde a intenção principal é identificar como os 

Tuners se relacionam com seu bem e porque este relacionamento se 

estabelece desta forma. As categorias observadas neste ponto como: carinho, 

paixão, orgulho, podem curiosamente nos remeter, em alguns 

momentos/relatos, a um relacionamento entre duas pessoas, demonstrando 

com isso, parte da dimensão que é um relacionamento entre uma pessoa e 

seu Bem.  

 

 

5.8 Carinho 

O apego pelo bem é revelado em diversas vezes nos relatos dos 

entrevistados. O cuidado e zelo revelado pelo objeto é explicito. Comparações 

do objeto à pessoas são feitas de formas diretas, carinhosas e equivalentes à 

um amigo, companheiro ou até mesmo, um filho. 
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Entrevistador: Qual o significado da personalização pra você? 

Respondente 4: “Pô é um filho.... você cria... você olha aquilo e na hora vem, 

cara... tá do jeito que eu queria.... então vai ser meu pra sempre. Cria-se um 

sentimento muito grande pela coisa.” 

 

“É um amor de pai pra filho, passa a ser seu companheiro... é como se ele 

fosse um amigo seu. Parece que você conversa com ele de alguma forma, 

você se sente bem quando ele está bem, e mal quando dá M...”. 

 

“Sempre foi aquilo... eu e ele... melhores companheiros... uma relação 

perfeita. Gosto muito do carro em si... não tenho problemas com ele nem 

nada... e é aquilo... nem quero vender.” 

 

“O carro ficava na casa dele, eu só ia lá para limpá-lo. Pois desde que 

compramos ele, nunca havia funcionado”. 

 

Entrevistador: O que o Tuning significa para você? 

Respondente 7: “Amor pelo seu carro e prazer em alterar (...)” 

 

“Mais acho que acima de tudo se deve amar o carro” 
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5.9 Preservação 

Para preservar seu bem, 6 (seis) dos 7 (sete) entrevistados relataram que 

possuem mais de um carro. Isso ocorre principalmente para que seu carro 

personalizado seja preservado. Com a opção de outro carro, eles escolhem 

de acordo com seus critérios próprios, quando e onde irão utilizar o seu carro 

Tuning. Aqui podemos observar – assim como em Belk (1988) – como a 

ocorrência da incorporação de um objeto como extensão do self traz o 

conseqüente aumento de cuidados e manutenção deste objeto.  
 

 

Entrevistador: Mas você não anda normalmente com ele (o carro Tuning)? 

Respondente 2: “Não, ainda não andei porque ele ainda ta terminando a outra 

transformação. mas eu penso em dar uns roles com ele sim” 

Entrevistador: Mas me diga uma coisa. Se você gastou tanto tempo, dinheiro 

e suor naquele carro, porque você não anda com ele?   

Respondente 2: “Cara não tem como andar com um carro daquele na rua 

porque a tinta é cara demais, se eu bater tem que pintar ele todo. Tem uma 

tela na mala (LCD) ela não pode trepidar muito se não queima. Essas coisas 

impedem (...) mas eu penso em um dia dar uma volta rua com ele sim” 

 

Entrevistador: Então você tem dois carros, um pra Tunar e outro pro dia a dia? 

Respondente 3: “Quase isso... o meu Tunado também anda, mas tem lugares 

que eu não vou andar por riscos de furto, ou baterem, ou simplesmente 

multarem... é um conjunto de coisas. Analiso muito as condições antes de sair 

pra qualquer lugar. Se tem quebra molas...tudo.” 
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“(...) fiquei com o carro (um Hot Hod) mais uns 4 anos, mas só o usava de 

final de semana, e com tempo bom com muito sol. Ai em março de 2006 

comprei o Brava, um carro que poderia usar todos os dias, coisa que não fazia 

com o Hot. Mas o problema é que o Brava está ficando igual ao o Hot, só o 

uso de finais de semana e ainda dependendo do local. Está mais para "carro 

de prateleira" como minha mãe diz.” 

 

“É mais preocupação mesmo. Para não estragar melhor deixar parado”. 

 

“Meu carro não deixo com manobrista” 

 

“Chama muiiiita atenção e muitos dos nossos destinos quando saímos de 

casa não é legal usá-lo. Até como preservação mesmo”. 

 

“Eu tenho um Fiat tipo 1997 e um corsa sedam 2002. Uso diariamente um ou 

outro, e o Santana somente nos fim de semana e eventos”. 

 

 5.10 Realização 

Após um período de difusão, que levou a um conhecimento e gerou uma 

ansiedade, sentimentos de realização acompanhado de felicidade com seu 

automóvel personalizado, emergem nos relatos dos entrevistados: 
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“(...) a coisa bem feita, bem realizada... e é uma realização pessoal... acho 

que o gosto pelo negocio é o que é mais válido”. 

 

“É o sentimento de satisfação pessoal mesmo”. 

 

“Pô eu desde criança fui maluco por carro. Isso não tem discursão. Só entrava 

em festa de aniversário minha quem levasse um carrinho. Ai eu cresci e deixei 

de brincar de carrinho né. Assim veio a realização pessoal da minha vida 

quando consegui fazer meu carro”. 

 

Entrevistador: Como você se sente quando sai com seu carro? 

Respondente 3: “Feliz.” 

Entrevistador: O que é essa felicidade? 

Respondente 3: “É se sentir bem... no meu caso, grande parte do carro eu fiz, 

como eu disse... toda parte de elétrica e som... mecanismo de abertura das 

portas por controle... o kit multimídia... então se eu faço, gosto do que faço e 

todo mundo acha bonito, é uma realização” 

 

Entrevistador: Qual seria a(s) principal(is) diferença(s) entre você e as 

pessoas que não fazem o Tuning? 

Entrevistado 7: “Eu me divirto muito mais!!!!!” 

 

“Minha felicidade mesmo só foi grande quando eu consegui Tunar o meu rs*” 
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“Ter um carro do jeito que curte e poder todo dia curtir sua criação é bem 

agradável.” 

 

5.11 Sonho 

Relatos de objetivos realizados e também a se realizar foram freqüentes nas 

entrevistas. O sonho de possuir um carro personalizado, para alguns 

respondentes, o acompanha desde antes de poderem efetivamente 

possuir/comprar um carro. O que se observou foi que na verdade, o desejo de 

ter um carro personalizado, nestes casos, ocorreu anteriormente à posse de 

seu veículo. É um desejo preliminar e muito anterior ao consumo, estimulado 

pela apreciação por carros em seu histórico de vida, difusores culturais como 

cinema e revistas, e também, porque não, estimulado por um desejo de posse 

pelo bem e de pertencimento ao grupo das pessoas que personalizam seus 

carros. 
 

 

“(...) tinha meus esquemas fortes no trabalho sabe, e isso me possibilitou 

realizar meu sonho que era meu carro”. 

  

“(...) O primeiro (carro) foi em 2001. Então eu nem carteira tinha naquela 

época, só lavava o do meu pai e ficava sonhando com o meu” 

 

“Meu carro ainda não esta do jeito que eu sonhei, mas esta caminhando.” 
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“Mas a vontade sempre foi coisa minha mesmo... sempre quis um carro com a 

minha cara”. 

 

“É perfeito... começou quando botei na cabeça depois de um sonho que eu 

queria um polo e vai até hoje.” 

 

“É uma realização, na verdade, de um sonho que sempre tive... que era 

montar um carro bonito”. 

 

5.12 Criação 

Esta é uma interessante categoria vista aqui, porque com este sentimento de 

criação, a expressão do self no automóvel se torna ainda mais evidente nesta 

dissertação. De acordo com a pesquisa de Niederland e Sholevar (1981) 

realizada em homens Americanos, foi observado que o automóvel faz sim 

parte de seus self‘s prolongado. Esta visão é mantida também pelas 

pesquisas relacionadas ao auto-conceito (self-concept) do consumidor 

(BLOCH, 1982; GRUBB & HUPP, 1968). O processo de criar e de nutrir a 

extensão do self através de um automóvel pode ser visto em customizar 

(personalizar) o carro e também, em dar grande cuidado em sua manutenção.  

 

A idéia que nós fazemos objetos como parte do self através de criações e/ou 

alterações destes objetos parece ser um ser uma verdade humana universal. 

De acordo com Belk (1988), quanto mais acreditarmos que nossas posses 

são os objetos, ou, que somos possuídos por eles, mais parte de nosso self 

este objeto se torna.  
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“É uma satisfação pra mim ver o carro do meu jeito que eu fiz (...) curtir sua 

criação é bem agradável.” 

 

“O Gol eu tinha na mente o seguinte: fazer um car show, um carro que a 

montadora não faria.” 

 

“(...) sim, ele foi feito todo do jeito que eu queria, ele é a minha cara”. 

 

“(...) e foi passando ao uso e espelho do meu eu rs*... foi evoluindo até o que 

é hoje.”  

 

“Resolvi inovar e fazer um carro com a minha assinatura” 

 

“(...) prazer em alterar o que um engenheiro achou que estava perfeito. Nós 

tornamos mais perfeito ainda.” 

 

“Você recebe várias idéias, mas na hora de aplicar, você faz do seu jeito.” 

 

“Quero que ele seja criado por mim. Se não fosse por mim ele seria apenas 

mais um modelo de serie comum”. 

 

“Não tem nada melhor do que você imaginar uma mudança e trabalhar nela 

(...)”. 
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“(...) as coisas vão surgindo... você começa e não pára mais”. 

 

“(...) foi minha reação... acompanhar tendências e fazer meu carro ideal”.  

 

Entrevistador: O que vem a sua mente quando você pensa em 

Tuning/personalização? 

Respondente 4: “Qualquer tipo de mudança que uma pessoa faz no carro pra 

que torne o carro mais ainda do gosto da pessoa” 

Entrevistador: Me defina gosto? 

Respondente 1: “É o que mais se aproxima de você” 

 

Entrevistador: E você se identifica mais com quem? 

Respondente 6: “Com os admiradores da criatividade ao modificar um carro” 

 

“Graças a minha personalidade meu carro é daquele jeito, que ele existe, que 

ele nasceu”. 

 

5.13 Hobby 

Nos relatos observados, trabalhar em seu carro, além da realização de um 

sonho, também se torna um Hobby, uma atividade de lazer e até de fuga do 

dia a dia. 
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Entrevistador: O que significa o Tuning pra você? 

Respondente 2: “Um hobby. Pra mim é assim, como jogar bola. Além de um 

hobby é um esporte pra mim né. Porque tu também ganha e perde nos 

campeonatos.” 

 

“Estilo de vida completamente diferente da sua realidade.” 

 

“Pra mim é meu hobby, significa pra mim uma fuga sabe, uma saída da rotina 

da vida, um relaxamento , quando mexo nele e vou pra eventos sabe, saio do 

meu dia a dia da minha vida normal e chata rs”. 

 

“Bem difícil de explicar sabe, tipo assim, quando tô muito estressado, sabe 

meio chateado, busco meu carro e vou mexer em algo, ajeitar alguma coisa, 

me sujar de graxa, sei lá serve como fuga”. 

 

“Cada louco com sua mania... alguns gastam com passarinho, outros com 

bingo, mulheres com dezenas de sapatos... é o hobby de cada um”. 

 

Entrevistador: Que tipo de pessoa você acha que não gosta de Tuning? 

Respondente 3: “Pessoas que não tem paciência pra esperar e pesquisar, 

porque é demorado você montar um carro... pessoas que não curtem carros 

como hobby...” 
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Foi observado também que os respondentes fizeram menções sobre a 

paciência necessária para ser um “Tuner” ou, uma pessoa que personaliza 

seu carro: 
 

 

Entrevistador: Para você, quais são as condições para o Tuning acontecer? 

 

“O Tuning requer paciência. Você ganha e vai gastando aos poucos” 

 

“Sem paciência você não monta um projeto legal.” 

 

“Pra mim só tem três. A vontade pra se fazer, a paciência pra aguardar o 

resultado e o amor pra se ter. Não se faz Tuning em uma semana, é um 

processo...você tem uma grana e bota no carro, faz uma coisa, adapta outra, 

cria aqui, resolve ali, chega mais grana, bota mais no carro... e é isso. tem que 

gostar daquilo, levar a fundo... não fazer pra tirar onda” 

 

5.14 Paixão 

E para se ter um Hobby que exija esta paciência relatada, os respondentes 

justificam porque fazem isso. Assim como Belk, Ger & Askegaard (2003) 

também observam em sua pesquisa sobre o consumo apaixonado em “The 

Fire of Desire” estes consumidores aqui nesta pesquisa expressam seus 

motivos através de uma palavra, a paixão: 
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“(...) e não existe hobby sem paixão né. Também é uma paixão. Como diz o 

Ipiranga, apaixonados por carro como todo Brasileiro” 

 

“(...) minha paixão pelo carro. Quero deixar ele cada vez melhor.” 

 

“Se não fica bom a gente briga, mais quando fica lindo, a gente chora” 

 

“Desde criança fui maluco por carro.” 

 

“Sem paixão pelo carro você tende a ser apenas mais com um carro 

bonitinho” 

 

Percebe-se também a revelação de certos prazeres. Para os respondentes, 

fazer o Tuning, participar dos eventos relacionados, possuir um carro 

personalizado e pertencer ao “mundo” do Tuning são atividades que trazem 

felicidade e produzem prazeres pessoais. 
 

 

 

Entrevistador: Você acha que as pessoas fazem o Tuning por moda ou porque 

gostam? Como é o seu caso? 

Respondente 2: “Tem gente que faz por interesse em alguma coisa já eu faço 

porque gosto” 

Entrevistador: Que tipo de interesse? 



 100 

Respondente 2: “Em promover um produto, loja ou de ganhar dinheiro 

alugando carro pra evento” 

Entrevistador: E você ganha dinheiro com seu carro? 

Entrevistado 2: “Não. eu fiz ele por prazer” 

 
 

“Faço Tuning porque curto essa arte e é uma forma prazerosa de por em 

pratica minhas idéias.” 

 
 

Entrevistador: Você ganhou ou gastou algum valor para participar destes 

eventos? 

Respondente 7: “Gastei com estadia, combustível e diversão, pois eu levo o 

carro para me divertir e não para competir.” 

 
 

“(...) é um prazer inenarrável pra mim ter um carro assim” 

 
 

“(...) apenas o prazer de ter um carro tunado”.  

 

Entrevistador: É um divertimento caro, digamos assim!! 

Respondente 7: “Certamente, mas o prazer de alguém vir até você e pedir 

para tirar uma foto no seu carro, isso não tem preço” 
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5.15 Orgulho 

 
Aproveitando o relato anterior, é mostrado aqui como o orgulho de possuir um 

carro personalizado é um fator presente em todas as entrevistas captadas, e 

provavelmente (arrisco aqui), em grande parte dos proprietários de carros 

personalizados mundo afora. 

 

Entrevistador: Porque você expõe ele (o carro)? 

Respondente 2: “Eu exponho ele porque não tem nada mais legal do que 

ouvir as pessoas falarem pra você que ficou bonito. Isso me inspira” 

 

“O fato de ter um carro que ninguém tem massageia o ego” 

 

“Meus amigos ficam doidos quando eu apareço com uma novidade e todos 

tentam imitar.” 

 

“Atraio a admiração de todos por tudo que tive que lutar e chegar no meio do 

"show"” 

 

“(...) não quero vender... olho pra ele todo dia e não me canso, tenho um 

orgulho absurdo dele”. 

 

“O meu carro é para mostrar mesmo, e me sinto muito bem levando alguém 

que gosto nele, e ainda mais se a pessoa o elogia. Puta orgulho” 
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“Torna-se um estilo de vida. Uma coisa que você carrega dentro de você. Se 

você perguntar pro cara que mexe pra tirar onda... ele não vai te falar isso, ele 

não tem orgulho do que faz, só faz pra aparecer”. 

 

“Me sinto vitorioso, pois eu não tinha grana nem para comprar bike, hoje eu 

posso gastar 30,000 num carro sem ter que passar fome” 

 
E este último relato revela que os valores gastos pelos entrevistados em seus 

carros são de certa forma, tão grandes quanto o apreço que eles têm pelo seu 

bem. 

 

 

Entrevistador: E em quanto está até o momento? Quanto você gastou (no 

carro)? 

Respondente 1: “Deixa eu pensar, uns 13 mil (...) ainda falta muita coisa, 

freios, outras rodas e pneus, melhorar o motor...” 

 

Respondente 2: “Pô cara com tudo acho que uns 80 (...)”. 

 

Respondente 3: “É difícil calcular o valor, porque muita coisa já foi feita, 

inclusive boa parte por mim mesmo, mas estimo uns 35.000” 
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Respondente 4: “Acho que investi 16, 17 mil. Mas meu carro não é o que se 

chama de Tuning.... mudei detalhes por fora como roda, farol, lanterna, mas 

nada de lataria alargada, pára-choques sob medida nem nada... ele tem 

sistema de som importado, ate os cabos... rodas, faróis, lanternas, bancos 

personalizados, DVD, ipod integrado... acabamento interno tanto na mala 

quanto no painel, tapeçaria toda refeita, sem insulfilm pra dar uma idéia de 

limpo. escapamento filtro... todo fluxo de ar tanto entrada quanto saída 

refeitos. abafador de inox importado também... de 2,5''” 

 

Respondente 5: “Acredito que uns 13 mil. por baixo.” 

 

Respondente 6: “Bem a (Fiat) Tipo está com a frente toda modificada (pára-

choque de Astra 2002 , e faróis máscara negra de Astra 2002) , alargamento 

de carroceria completo com união dos pára-choques a lataria do carro (vulgo 

body-kit), DVD , câmera de ré, em estudo comprar de rodas 18 e estou 

escolhendo a pintura do carro (dúvida entre amarelo e verde ) rs. Gastei por 

volta de 10 e com as rodas e pintura nova vão ser mais uns 8 ou 10 rs” 

 

Entrevistador: Você tem uma idéia de quanto gastou em seu fusca? 

Respondente 7: “Três vezes o valor do carro, em torno de 8,000R$” 

Entrevistador: E quanto você gastou no Santana com as modificações, com o 

Tuning? Me fale um pouco do que você fez nele. 
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Respondente 7: “Pintura personalizada 6.000, jogo de rodas e pneus 5.000, 

troca de todo interior do carro 4.000, faróis de xenon 2.000, luz no fundo 350, 

adaptações diversas 1.000. total de 19.000. só que o projeto não acabou. 

sempre existem modificações a serem feitas. a próxima "obra" será motor 

turbo, portas lambo-door na dianteira portas suicídio na traseira e um projeto 

de som no valor de 12.000.” 

 

Entrevistador: Você me disse que gastou uns 19 mil nele e seu valor inicial foi 

16, certo?  

Respondente 7:  “Certo” 

Entrevistador: e pretende gastar mais uns 12? 

Respondente 7: “Correto. 12 só no som! tem mais 4 nas portas e mais 5 no 

turbo”. 
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6. Considerações Finais 
 
 

A presente dissertação buscou compreender como os Tuners usam a 

personalização de automóveis para constituir sua identidade social. Além 

disto, buscou-se também a compreensão dos fatores que desencadeiam / 

iniciam o processo de extensão de si no automóvel Tunado, e a identificação 

de como os Tuners se relacionam com seu bem e porque este relacionamento 

se estabelece desta forma. 

 

Em relação ao primeiro propósito desta dissertação (como os Tuners usam a 

personalização de automóveis para constituir sua identidade social), pôde ser 

observado nos relatos dos entrevistados que o constructo do self estendido se 

dá não somente em um nível individual, mas também em um nível coletivo 

que envolve família, grupos, subculturas e identidades, sejam elas nacionais 

ou não. Estes adicionais níveis de posicionamento do self podem esclarecer o 

primeiro questionamento desta dissertação através das categorias e 

comportamentos que puderam ser observados como: diferenciação, projeção 

de identidade, necessidade de reconhecimento, sentimento de unicidade 

(Personal Uniqueness), sonho, criação, paixão, histórico de vida, dentre 

outros, no mais estreito sentido do self individual.  

 

É recorrente a observação em que os entrevistados se sentem, ou procuram 

se sentir, diferenciados dos outros proprietários de carros. As pessoas que 

personalizam seu automóvel projetam sua identidade no bem, e assim, 

esternalizam esta identidade para o mundo. Através da observação desta 

projeção de identidade no bem e esta esternalização para o mundo, pode ser 

visto como objetos em nossas posses podem literalmente estender o self. 

Como Hall (2005) mesmo observa, ocorre uma certa uma “internalização” do 
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mundo exterior no sujeito e uma “externalização” de seu interior, através de 

sua ação no mundo social. O mundo culturalmente constituído é socialmente 

construído.  

 

Assim como nossas posses são os maiores contribuintes e refletores de 

nossas identidades, também os pertences que incluímos em nossas vidas nos 

ajudam a definir nossas identidades, quem nós somos, onde nós estamos e 

quem nós esperamos nos tornar. Pode-se observar como é freqüente a 

expressão do self através do automóvel e das caracterizações realizadas 

nele, que, de acordo como os próprios respondentes relatam, são “parte” de si 

que estão ali. 

 

O que se pôde observar nesta dissertação é que, para as pessoas que 

personalizam seus carros, ter a posse deste bem traz para si, a realização de 

um objetivo ou sonho que já existe há algum tempo, e para outros, desde a 

infância. Foi visto que alguns momentos relatados remetem-se à rituais 

solitários. Nesses “rituais” é possível a observação de que a pessoa vive 

aquele determinado momento como se fosse um encontro, e em alguns 

casos, um encontro com ele mesmo. Esses rituais são e demonstram os 

momentos que a pessoa passa com seu automóvel, seja personalizando-o, 

seja fazendo a manutenção/cuidando dele.  

 

Também percebeu-se a ocorrência dos rituais em grupo, onde estas pessoas, 

buscam o convívio com outras que tenham características de identidade 

parecidos ou compatíveis. Estes grupos uma vez formados trazem para o 

convívio destas pessoas participantes, sejam elas ativas (como membro) ou 

não (como visitante ou apreciador), uma identificação com certos objetos de 

consumo, através destes próprios objetos presentes nos grupos e/ou 

atividades por eles realizadas.  
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O processo de criação, sustentação e nutrição do self através do automóvel 

também pôde ser observado no processo de personalização e customização 

de seus próprios carros, sendo estes, utilizados como meio e fim de 

expressão de si. É valido lembrar aqui que assim como Hall (2005) ressalta, 

em vez de falar de identidade como uma coisa acabada, deveríamos falar de 

identificação, e vê-la sempre como um processo contínuo, em andamento.  

  

Belk (1988) ressalta que a idéia do self estendido além de ter muito a oferecer 

para o questionamento e compreensão do comportamento de consumidor, ele 

pode também pode derramar luz sob o conceito das possessões dos 

indivíduos. Como ele mesmo frisa: “Nós somos o que nós temos”, e isso isto 

pode ser o mais básico e poderoso constructo dos estudos sobre o 

comportamento do consumidor já vistos.  

 

Além, outra observação foi que os respondentes desta pesquisa evidenciam 

um sentimento de unicidade, uma vontade de ser e de se mostrar único. 

Também é visto que proprietários de carros Tuning gostam de receber algum 

tipo de reconhecimento pelo seu trabalho realizado.  

 

Em relação a quais fatores desencadeiam/iniciam o processo de extensão de 

si no automóvel tunado, é possível observar que as pessoas que 

personalizam seus carros os fazem por fatores fortes e poderosos de 

influência como revistas e filmes, mas nunca de imposição. Ao contrário da 

moda que, em grande parte dos casos, impõe uma certa dicotomia – ou você 

está, ou não está na moda – a personalização de automóveis ocorre de forma 

diferenciada, com uma maior flexibilidade e liberdade. As categorias projeção 

de identidade, difusão e a sub-categoria histórico de vida  nos ajudam a 

compreender melhor esta observação. 
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Na personalização de automóveis, observou-se que a pessoa pode sofrer 

influências do cinema, das revistas, meios publicitários diversos e de outros 

grupos de referência o qual haja identificação. Entretanto, a diferença 

observada é que dificilmente há a imposição de estilo. Para os mais discretos, 

por exemplo, que só querem alterar a cor dos vidros de seu carro e trocar as 

rodas, não há uma imposição do tipo ou estilo de roda (tamanho ou modelo) 

para que ele seja reconhecido como alguém que personalizou seu carro. No 

mesmo raciocínio tomamos como outro exemplo o Tuning Extreme, ou a 

personalização feito de forma extrema. Neste caso, não existe um padrão de 

personalização para que ocorra a legitimidade, ou o reconhecimento do 

Tuning. A identidade da pessoa é demonstrada no carro através dos diversos 

estilos existentes, mesmo que em uma mesma categoria.  

 

Observou-se também que, os impactos na cultura nacional (e até mesmo em 

outros paises) advindos da difusão do filme Velozes e Furiosos a partir de 

2001 foram de uma amplitude – talvez – inimaginável para seus produtores e 

surpreendente para as pessoas e os mercados de consumo que os rodeiam. 

Como Laraia (1993) lembra, os filmes, independente de sua classificação ou 

temática abordada, atingem seu público alvo e resvalam intervenções em 

outros públicos que podem vir a se interessar pelo tema. Com esta importante 

característica, observa-se que o filme tem como particularidade o poder de 

criar e transformar ritos, e que aqui, ocorreu de forma ampla e generalizada 

para os amantes deste segmento automobilístico. Foi observado que após um 

período de difusão, que levou a um conhecimento e gerou uma ansiedade, o 

sentimento de realização, acompanhado de felicidade com seu automóvel 

personalizado, emergem nos relatos dos entrevistados. 
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Foi notado como um sentimento de desejo pelo novo, a capturação de 

identidades externas e o vislumbre pelas possíveis modificações a serem 

realizadas em seu veículo, desencadearam o processo de personalização. É 

relatado pelos respondentes que não só o filme, mas também outros meios os 

ajudaram a entrar em contato com o “mundo” da personalização de 

automóveis. Estas pessoas também tinham o conhecimento e contatos com 

programas diversos relacionados a automóveis e/ou revistas sobre o assunto. 
 

Por último, na tentativa de identificar como os Tuners se relacionam com seu 

bem e porque este relacionamento se estabelece desta forma observou-se 

que adquirir um produto ou serviço não é apenas um consumo como uma 

resposta imediata a uma necessidade, trata-se também da busca de um 

status social e de respeito a valores que sua posse representa. Em busca 

desse status social, percebe-se como este objeto possui um poder evocativo 

enorme, possuindo seu significado em si (McCRACKEN, 2003) e atuando 

mais do que nunca como um símbolo. As categorias: realização, orgulho, 

preservação, paixão, criação, hobby e sonho nos permitiram observar como 

ocorre este relacionamento do Tuner com seu bem. Curiosamente, foi 

observado que quanto mais um objeto é caracterizado ou percebido como 

uma extensão do self, mais cuidado e atenção este objeto tende a receber. 

 

O apego pelo bem é revelado em diversas vezes nos relatos dos 

entrevistados. O cuidado e zelo revelado pelo objeto é explicito. Comparações 

do objeto à pessoas são feitas de formas diretas, carinhosas e equivalentes à 

um amigo, companheiro ou até mesmo, um filho. Foi observado como cuidado 

e a preservação de seu bem incide na incorporação de um objeto como 

extensão do self, trazendo assim, o conseqüente aumento de cuidados e 

manutenção deste objeto. 
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O sonho de possuir um carro personalizado, para alguns respondentes, o 

acompanha desde antes de poderem efetivamente possuir/comprar um carro. 

O que se percebeu foi que na verdade, o desejo de ter um carro 

personalizado, nestes casos, ocorreu anteriormente à posse de seu veículo. É 

um desejo preliminar e muito anterior ao consumo, estimulado pela 

apreciação por carros em seu histórico de vida, difusores culturais como 

cinema e revistas, e também, porque não, estimulado por um desejo de posse 

pelo bem e de pertencimento ao grupo das pessoas que personalizam seus 

carros. Nos relatos observados, trabalhar em seu carro, além da realização de 

um sonho, também se torna um Hobby, uma atividade de lazer e até de fuga 

do dia a dia. 

 

A idéia que nós fazemos objetos como parte do self através de criações e/ou 

alterações destes objetos parece ser um ser uma verdade humana universal. 

De acordo com Belk (1988), quanto mais acreditarmos que nossas posses 

são os objetos, ou, que somos possuídos por eles, mais parte de nosso self 

este objeto se torna.  

 

Foi abordado nesta dissertação o comportamento pessoal do consumidor que 

personaliza seu automóvel, o consumidor Tuning. Usando um método 

inspirado pela netnografia (KOZINETS, 1998; 2000), foi possível contactar e 

observar de forma única e não intrusiva, pessoas e grupos com interesses 

focados, alcançando resultados mais fidedignos o possível à realidade vivida 

por essas pessoas. Como Bauer & Gaskell (2002) observam, a finalidade real 

da pesquisa qualitativa não é contar opiniões ou pessoas, mas ao contrário, 

explorar o espectro de opiniões, as diferentes representações sobre o assunto 

em questão.  
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Como foi visto ao longo deste trabalho, objetos em nossas posses podem 

estender o self. Como uma ferramenta ou uma arma, essas posses podem 

permitir que nós façamos coisas as quais seríamos de outra maneira, 

incapazes de realizar. Considerando o papel do consumo em fornecer o 

significado na vida, nós podemos levantar uma visão mais forte do significado 

de pesquisa sobre o consumo e o consumidor.  

 

6.1 Recomendações Gerenciais 
 

Neste momento, acredita-se que o estudo sobre o comportamento do 

consumidor e em específico neste trabalho, do consumidor Tuner, possa 

contribuir de forma significativa e com fundamental importância para gestores 

de organizações ligadas ou não ao ramo automobilístico. Esta contribuição se 

dá na medida em que estudos como estes e trazem uma compreensão mais 

profunda sobre o comportamento de consumo simbólico de um determinado 

grupo social e também, como sentimentos e emoções interferem na 

construção de significado de consumo. 

 

Ao examinar como estas pessoas se aproximam, se relacionam e como 

constituem suas identidades, este estudo traz conhecimentos úteis para 

executivos que trabalhem ou possuam interesse em trabalhar com áreas 

como: marketing, consumo hedonista, consumo simbólico, efeitos de 

propaganda e meios difusores, difusão e inovação.    

 

Para um melhor entendimento prático da aplicação de estudos e pesquisas 

relacionados à área de marketing e do comportamento do consumidor na 

estrutura corporativa de uma empresa, é trazido aqui um exemplo da empresa 

Rolls-Royce, da Inglaterra. Quem compra um Rolls-Royce pode personalizar 

seu carro como quiser, dentro de um grupo definido de parâmetros. São 45 
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mil opções de cores para a carroceria, seis opções de madeira para o 

acabamento, couro em tons variados, além de, em alguns casos, do 

atendimento personalizado dos desejos específicos de clientes. Pode-se 

escolher até a cor da linha de costura do couro no painel, e não há restrições 

em relação a opções excêntricas ou bregas. O objetivo é realizar o desejo do 

cliente, seja ele qual for. (Fonte: matérias cedidas ao portal webmotors.com) 

 

Com exemplos como este, é perceptível que estudos que retratam o 

comportamento do consumidor, em quaisquer áreas de pesquisa, trazendo a 

tona atitudes, valores pessoais e de comportamento, podem sim ajudar a 

gestores em suas decisões empresariais, seja para melhores e mais 

direcionadas vendas, seja para investimentos em novos ou antigos 

consumidores da marca a qual este gestor representa.    

 

6.2 Recomendações Acadêmicas 
 

Acredita-se também que o estudo deve ser considerado de importância para 

academia, e em especial para academia de marketing, agregando e 

acrescentando este, a outros importantes estudos que tangem o 

comportamento do consumidor e que abordam com uma perspectiva macro 

estes assuntos tão fundamentais para a melhor observação e compreensão 

dos aspectos de consumo e fenômenos de mercado. 

 

Espera-se também que este estudo venha a unir-se a outras pesquisas e 

estudos relacionados ao comportamento do consumidor, antropologia, 

sociologia, marketing e de sub áreas/ramificações destas como as já ditas 

acima (consumo hedonista, simbólico, efeitos de propaganda e meios 

difusores, difusão e inovação) além ainda, das áreas acadêmicas a 

acrescentar como: atribuição / percepção do Self, motivação de consumo, 
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personalidade, identidade e grupos de referência. Áreas estas que contribuem 

sempre, e muito, para o avanço teórico acadêmico. 
 

6.3 Sugestões para trabalhos futuros 
 

Neste momento e após todo conteúdo abordado nesta dissertação, observa-

se a fundamental importância de estudos sobre o comportamento do 

consumidor que englobem constructos como self e identificação de pessoas 

com seus respectivos bens e grupos. Pesquisas futuras que tragam à tona 

aspectos relevantes como estes, sempre serão bem vindos em qualquer 

tempo, para que assim, contribuam cada vez mais com estudos que tangem 

aspectos mercadológicos e comportamentais. 

 

Como possíveis trabalhos futuros, sugerem-se estudos que abordem o 

comportamento de pessoas que são proprietárias de automóveis, porém, 

avessas às adaptações em seus veículos. Quais são suas opiniões sobre 

quem realiza modificações em seu veículo e porque estas pessoas não o 

fazem. Levantamentos de quais fatores em seus carros atraem estas 

pessoas, e porque elas se comportam desta forma, pode servir de 

enriquecimento para esta presente pesquisa. Outros estudos com focos 

próximos, porém de linhas distintas também parecem interessantes de serem 

abordados. Outro exemplo pode ser estudos sobre a extensão do self em 

casas de veraneio (praia ou campo), assim como também, tentar 

compreender como surge esta vontade e quais são as razões que levam 

estas pessoas a estas aquisições e investimentos nestes imóveis que, muitas 

vezes, não possuem grandes usos ou freqüências presenciais dos 

proprietários. 
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Anexo I 
 

1. Pesquisa Bibliográfica 

Este tópico tem como intenção, demonstrar como são diversas as 

formas existentes de personalização de automóveis e como cada 

uma se dirige/define em uma personalidade distinta, dentro da 

personalização Tuning.  

 

1.1 Tuning: Classificações & Diversidades 

Embora a personalização de automóveis não seja novidade e o termo 

Tuning já existir desde a década de 50, representado por uma classe 

de engenheiros/mecânicos especializados na preparação de alta 

performance para carros de pistas e competições de ralis (PORTAL 

VOLKSPAGE, 2007), não há atualmente, muitas fontes acadêmicas 

de pesquisa como artigos ou livros relativos ao assunto. Grande parte 

das informações técnicas e classificações sobre o Tuning 

apresentadas aqui nestas seções são coletadas na Web, pois, apesar 

de ser um tema antigo, o fenômeno Tuning com seu significado atual 

que uniu duas linhas de personalização (Fixed-up: estética e Tuned-

Up: performance) mundo afora, é recente.  

 

É valido lembrar que este fato não torna, em momento algum, esta 

pesquisa com menor validade, pois com o advento da Word Wide 

Web, não existe local mais rico e dinâmico para a coleta destes 

dados. Após sua coleta e análise, são apresentadas nesta seção, as 

principais classificações deste fenômeno de personalização de 

automóveis, o Tuning. 
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1.1.1 Custom 

O Tuning Custom tem sua origem na América e se inspira em carros 

fabricados depois da Segunda Guerra Mundial. Sua característica 

principal se dá pela escolha de carros com carrocerias largas e 

arredondadas, além de acessórios cromados e um extremo cuidado 

com pequenos detalhes. Estes “detalhes” geralmente são peças ou 

acessórios originais raros no mercado, um leve toque de 

personalização como uma pintura especial diferenciada ou um banho 

de cromo ou ouro em algumas peças (PORTAL SERIOUSWHEELS; 

PORTAL TUNINGPEDIA.ORG).  
 

Estas peças são adquiridas através de contatos com colecionadores 

ou outros apreciadores deste tipo de personalização. Não é raro a 

pessoa ter que procurar a peça que necessita em ferros velhos ou até 

mesmo através de encomendas feitas diretamente da fábrica, sendo 

esta ultima opção quando o pedido é aceito, com um custo altíssimo. 

Acessórios com motivos temáticos como cartas ou dados de jogos, 

tapeçaria interna impecável, além de pequenas caveiras ou bolas de 

bilhar em suas manoplas de cambio também são encontrados na 

personalização Custom. 
 

Figura Anexo 1.1.1: Exemplos da personalização Custom 

 

 

 

Fonte: Portal seriouswheels 
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1.1.2 DUB Style 

O estilo DUB nasceu nos EUA no final dos anos 90 e traz como 

característica com uma particularidade, a beleza “discreta”. 

Inicialmente, este tipo de personalização era realizado por artistas 

rappers do movimento Hip-Hop com muito dinheiro e que queriam, 

em seus automóveis, se diferenciar da massa. Os carros utilizados 

para esta personalização eram sempre luxuosos, de grande potência 

e “top” de linha como SUV’s1 e esportivos.  Logo após e em pouco 

tempo, o estilo se consagrou entre os americanos e ganhou força nas 

elites (PORTAL TUNINGPEDIA.ORG; PORTAL DUBPUBLISHING). 

 

DUB vem da palavra Double e a intenção e significado deste nome 

está nas rodas, onde deve-se “duplicar”, dobrar o número decimal 

das rodas originais do carro. Ou seja, em um carro com sua roda 

original aro 15’, por exemplo, para que possa ser considerado – 

inicialmente – no estilo DUB, deve-se trocar as rodas por outras com 

aro no mínimo 20’. Mas não é só nas rodas que o estilo DUB se 

caracteriza. O estilo possui como regra, além das rodas com no 

mínimo 20’ polegadas (aro 20), elementos cromados, motores 

potentes, som de altíssima qualidade e interior luxuoso de preferência 

original (na grande maioria couro nas mais variadas cores). Com 

estas características, fica fácil entender porque o DUB é o estilo mais 

elitizado da personalização de automóveis. 

 

Tendo como meio de pesquisa os portais tuningpedia.org e 

dubpublishing.com, além de observações em alguns outros sites, foi 

constatado, com um esperado “UpGrade” nos modelos para se 

manter o status, um respeito às origens do estilo.  

 

                                                 
1 Utilitários esportivos americanos – Sport Utility Vehicle  
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Nos EUA, por exemplo, o estilo sempre prioriza o luxo e a ostentação. 

Carros como Chrysler 300C, SUV’s como Hummers, Cadillacs 

Escalades, dentre outros direcionados para pessoas de alto poder 

aquisitivo, são o alvo do DUB Style. 

 

Figura Anexo 1.1.2.1: Exemplos DUB Style nos EUA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Portal Carsale.Uol 
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No Brasil, o estilo DUB cresce a cada dia e também ostenta riqueza, 

luxo e requinte, só que em proporções diferentes. Isso acontece por 

dois motivos básicos: O primeiro e principal é que, como o poder 

aquisitivo do Brasileiro está muito inferior ao do Americano, a maioria 

dos carros utilizados aqui e considerados pela sociedade como de 

“luxo” são na verdade, veículos de porte médio ou Pick-Up’s.  

 

Estes, se fossem passar pelo crivo Americano, não seriam 

considerados legítimos representantes do DUB. Diferentes Marcas de 

carros são utilizados no Brasil, entretanto existe uma certa 

preferência para cada categoria. Entre os médios são eles o VW Golf, 

GM Astra, Audi A3. Já entre os médios/grandes estão Audi A4, GM 

Vectra, VW Bora e BMW Serie 3. Entre as Pick-Up’s:  Mitsubishi 

L200, Pajero e Toyota Hilux.  

 

O Segundo e não menos importante motivo são as péssimas 

condições das pavimentações de nossas ruas e estradas, tornando 

pneus de perfil muito baixo (por causa das rodas muito grandes) 

frágeis demais. Por isso, as medidas mais utilizadas no Brasil variam 

entre 18’ e 20’ (entre os Americanos as medidas ficam entre 20’ e 

25’).  

 

Além desta medida (18’ e 20’), qualquer pequeno buraco, ou algum 

de nossos famosos e terríveis “Quebra-Molas” de nossas ruas, pode 

danificar definitivamente o pneu e até as rodas. Considerando que um 

conjunto de rodas + pneus aro 20’ têm um custo em torno de R$: 

20.000,00 o problema das condições das pistas se torna grande 

demais para que esta prática cresça no Brasil. 

 

Vejamos alguns exemplos do estilo DUB no Brasil: 
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Figura Anexo 1.1.2.2: Exemplos DUB Style no Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Portal vectraclube e  
mercado livre.com 
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1.1.3 Extreme 

Nesta categoria, sua própria denominação já define sua principal 

característica, ser extremo. No Tuning extreme, que é a 

personalização na forma extrema, não existe preferência para 

marcas, modelos ou ano de fabricação, o importante é ser muito 

chamativo em sua aparência, muitas vezes exuberante. Em sua 

grande maioria, esses carros são preparados somente para 

exposições e competições e dificilmente são vistos rodando nas ruas. 

Existem basicamente dois tipos de pessoas que fazem o Tuning 

Extreme: as que gostam da categoria e o fazem para competir – ou 

como hobby – e os lojistas do ramo de preparação de automóveis, 

para expor e/ou competir com seu produto, aproveitando é claro, para 

divulgar sua empresa.  

 

Pesquisas nos portais streetsampa.com; tuningbrasil; tuningpedia.org 

e observações em outros links relacionados, trouxeram algumas 

revelações sobre o estilo Extreme. As mais fortes características 

desta personalização são: pinturas de alto valor e em cores nada 

discretas, adesivos na lataria (em alguns casos, todo o carro é 

adesivado, se tornando com um aspecto de “pintura fosca”), som de 

potência realmente muito alta2, suspensão elétrica ou de ar 

comprimido, portas que abrem das mais variadas maneiras, 

adaptações de peças de outros carros, utilização/confecção de peças 

exclusivas (painel, capô), dentre outros tantos equipamentos. Peças 

de fibras de vidro ou de carbono, pára-lamas alargados, kit’s turbo, 

Kit’s nitro3, muitos relógios/instrumentos indicadores (RPM, pressão 

de óleo, etc.) além de néon e telas de DVD’s dos mais diversos 

                                                 
2 Em alguns casos, o som instalado não pode ser utilizado em sua potência máxima ou com o carro todo 
fechado, pois se isto ocorrer, há o risco que os vidros do carro venham a trincar ou quebrar. 
3 Kit de performance instalado no motor do carro. Consiste em utilizar /jogar oxido nitroso na 
alimentação do veiculo, substituindo temporariamente o combustível utilizado, para ganho de potência 
extrema.  
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tamanhos espalhados por lugares inusitados, também compõem esta 

caracterização. No Tuning Extreme o que predomina é o exagero. 
 

Figura Anexo 1.1.3: Exemplos do Tuning Extreme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fonte: Portal fotopg,  
DVD Nitro QR 
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1.1.4 Hot Rod’s 

O Tuning Hot Rod ou Hot Road têm sua inspiração nos automóveis 

fabricados antes da Segunda Guerra Mundial e sua tradução para o 

português ao pé da letra significa “Biela Quente” (PORTAL 

HOTRODBRASIL). Para esta personalização são utilizados veículos 

da década de 20 ou de 30, muitas vezes desprovidos de pára-lamas, 

para choques e acessórios.  

 

Uma característica importante além da idade do carro está sob o 

capô (quando eles existem!). Estes Hot Rod’s possuem em sua 

grande maioria, motores V8 com um “veneno”4 pesado e muitos 

cromados. (PORTAL HOTRODBRASIL; TUNINGPEDIA.ORG). Neles 

não há tecnologia para o aumento de potencia, como kit’s turbo por 

exemplo. Interiores originais com muito carpete e/ou veludo, pintura 

moderna impecável – o que os diferencia dos colecionadores de carro 

tradicionais – além de um forte ronco do motor também estão 

presentes nesta modalidade de personalização.  

 

Existe também uma subcategoria chamada de Street Rod. Esta 

porém nada mais é do que um Hot Rod com pára-lamas e um pouco 

mais de luxo. Alguns entusiastas da categoria definem o Street Hod 

como um “Hot Hod de Smoking” (PORTAL HOTRODBRASIL). 

 

Atualmente esta modalidade esta amplamente divulgada no mundo 

inteiro, e pode-se ver que além dos Hot/Street Rod’s americanos, 

existem Hot’s na Europa, Ásia, África, Austrália e Brasil. Em vários 

países o hobby é amplamente divulgado e reconhecido pelas 

autoridades onde normalmente possuem Federações e Associações 

                                                 
4 Alterações tradicionais em cabeçotes, bielas, carburadores dentre outros, para o ganho adicional de 
potência. 
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como por exemplo, a NHRA (National Hot Rod Association) nos EUA, 

que representam os proprietários. 

 

No Brasil existem vários adeptos espalhados pelo país. Os 

entusiastas estão buscando uma regulamentação oficial. Hoje o 

código de transito faz uma referencia aos Carros Antigos originais 

que não abrange todas as categorias de autos antigos existentes no 

Brasil. Com um acordo representado pela resolução nº. 25 do 

Contran que dispõe sobre modificações de veículos, passa a existir o 

veículo denominado “Veículo modificado”, porém a regulamentação 

oficial ainda não está vigendo. 

 

Há alguns fatos curiosos encontrados na pesquisa sobre os 

proprietários de Hot’s: Eles sempre acham que seu exemplar é único 

no mundo, revelando o tamanho do empenho em sua personalização. 

Pertencem, em sua maioria, a algum grupo ou clube ligado ao 

assunto participando algumas vezes – ou muitas – de encontros, 

eventos e passeios.  

 

Além disso, proprietários de Hot’s cuidam pessoalmente de seu carro, 

dificilmente entregando-o nas mãos de terceiros, ficam chateados ao 

ouvir falar mal de seu Hot, quase nunca dizem que estão prontos e 

dificilmente os vendem, tornando-o praticamente como um membro 

da família (PORTAL HOTRODBRASIL; TUNINGPEDIA.ORG). 

 

Vejamos alguns exemplos destes belos e curiosos exemplares: 
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Figura Anexo 1.1.4: Exemplos Hot Hod e Street Hod 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Portal hotrodbrasil 
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1.1.5 Import 

O estilo Tuning Import se caracteriza pela tecnologia empregada nas 

modificações e pelos tipos de carros utilizados nesta personalização, 

que são exclusivamente Japoneses. Os carros podem ter pinturas 

discretas ou não, podem ou não ser adesivados, mas como “regras” 

predominam: pára-choques remodelados com grades maiores e mais 

robustas, entradas de ar para melhor refrigeração do motor, freios 

super potentes além é claro dos motores com potência alterada por 

kit’s turbo, kit’s nitro, remapeamento de chip’s responsáveis por 

distribuições ar/combustível, dentre outros métodos atuais, 

acompanhado sempre de muita tecnologia embutida.  
 

Estes motores, uma vez “tunados” chegam a potências que giram em 

torno de 400 cv a 900 cv, sendo comum para estes carros Japoneses 

serem tratados nas oficinas com laptops plugados em 

sondas/conectores localizados tanto no interior do carro (painel) 

quanto sob o capô (PORTAL TUNINGPEDIA.ORG; PORTAL 

DEKASSEGUI.COM). As marcas e modelos mais utilizados no Tuning 

Import são: Honda Civic, Honda Integra RSX e NSX, Honda S2000, 

Mazda RX7, Mitsubishi Eclipse, Mitsubishi Evolution, Nissan Skyline, 

Toyota Celica, Toyota Supra e Subaru Impreza. 
 

Figura Anexo 1.1.5: Exemplos do Tuning Import 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
Fonte: Portal portaldekassegui.  
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Fonte: Portal portaldekassegui. 
 
 
 

1.1.6 Lowrider 

A personalização Lowrider não perde em nada no quesito 

extravagância se comparados a outras personalizações Tuning.  O 

Lowrider surgiu nos EUA no final dos anos 50 e sua tradução significa 

“andar baixo”. O Lowrider faz parte essencialmente da cultura 

Chicana (mexicanos residentes em Los Angeles) que são seus 

idealizadores e inventores, possuindo atualmente muitos adeptos nos 

EUA (PORTAL LOWRIDERSITE; PORTAL TUNINGPEDIA.ORG; 
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PORTAL YAHOO CARROS). De acordo com as informações 

coletadas, os carros sofrem adaptações na suspensão, pintura 

personalizada e alguns cromos. Motivos culturais e religiosos 

mexicanos estão também estão presentes em pequenos detalhes nos 

carros como forros/capas para banco que lembram o folclore e a 

tradição mexicana, além de pequenas imagens de santos nos painéis 

ou pintadas nos mais variados locais do carro. 

 

Segundo a história divulgada em alguns sites sobre o assunto 

(PORTAL LOWRIDERSITE; PORTAL TUNINGPEDIA.ORG; PORTAL 

YAHOO CARROS), o Lowrider surgiu em 1958 através de um 

Chicano chamado Frank Aguirre. Utilizando um Chevrolet do ano, ele 

aplicou uma pintura personalizada com purpurina e verniz, além de 

alguns acessórios e rebaixar o carro ao extremo, se destacando 

assim dos modelos existentes na época.  

 

Os anos se passaram e atualmente, sistemas modernos hidráulicos 

de suspensão equipam e são a marca registrada dos Lowriders, 

fazendo com que os carros possam andar muito baixos (alguns 

literalmente arrastam no chão) ou muito altos, dando até, saltos 

jamais imaginados em sua época de criação. A grande maioria das 

personalizações Lowrider é realizada em Chevrolets Impala, porém 

outros carros também são utilizados como Cadilac, Lincoln, 

Oldsmobile. Para os carros nacionais acrescenta-se na lista o Galaxie 

e o Landau (PORTAL LOWRIDERSITE; PORTAL 

TUNINGPEDIA.ORG). Lowrider é também um bom exemplo de como 

uma cultura local, no caso a latina, influenciou toda a América e logo 

após o mundo. Aqui no Brasil sua representação não é muito grande, 

porém presente em alguns estados e representados por clubes, como 

por exemplo o “Otra Vida Lado Leste Car Club”, em São Paulo. Logo 

abaixo, alguns exemplos: 
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Figura Anexo 1.1.6: Exemplos da personalização Lowrider 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Portal lowridersite, 
tmconcept.com 
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1.1.7 Racing 

O tópico de classificações é fechado aqui com o Tuning Racing. Esta 

categoria de personalização é especial, pois segundo pesquisas e 

conforme apresentado no tópico 2.1, foi nela que tudo começou. 

 

O Tuning Racing são carros preparados para pistas de corridas. 

Estes carros não rodam nas ruas, pois são voltados exclusivamente 

para competições, seja de resistência – como por exemplo o 

campeonato Mil Milhas (PORTAL VOLKSPAGE) – seja de 

arrancadas, também muito comuns em autódromos de todo o mundo. 

No Brasil não é diferente, havendo regularmente campeonatos de 

arrancadas e provas de resistência no Rio de Janeiro (Autódromo 

Ayrton Senna), São Paulo (Autódromo de Interlagos), Santa Catarina 

(Autódromo de Tarumã) dentre outros.  

 

Conforme observado, são características principais da personalização 

Racing: pneus especiais de corrida, cores chamativas, adesivos de 

patrocinadores na lataria (quando há) e interior vazio, só com banco 

do motorista e equipamentos básicos de instrumentação e de 

segurança (PORTAL TUNINGBRASIL; PORTAL 

FERASDOASFALTO.COM). 

 

O Tuning Racing é talvez a categoria mais profissionalizada dentre 

todas pois, além de adeptos apaixonados por arrancada e velocidade 

que montam seus carros para correr esporadicamente em provas ou 

campeonatos locais de finais de semana, há também uma grande 

categoria profissional com provas divulgadas por canais de TV 

consagrados e que unem grandes públicos para ver as provas 

(PORTAL TUNINGBRASIL; PORTAL TUNINGPEDIA.ORG).  
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Figura Anexo 1.1.7: Exemplos de Tuning Racing  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Portal tuningbrasil; feras do asfalto 

 

 

Diante destas classificações e denominações diferentes para um só 

ato, o da personalização, vemos que os automóveis são modificados 

de acordo com os traços de personalidade de seu dono. Para os mais 

discretos, seus carros ganham formas mais discretas, se identificando 

assim com certos estilos e grupos, e nem por isso, deixando de 

chamar a atenção em sua modificação. Ao passo que pessoas com 

identidades mais ativas ou excêntricas, levam a personalização de 

seus carros ao extremo, se enquadrando em outras 

classificações/grupos.  
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O que se observa é que, exceto algumas aberrações5, não existe – 

para os admiradores de automóveis – o Tuning de “gosto duvidoso”, 

mas sim formas diferentes de personalização. Cada um personaliza 

seu carro de acordo com sentimentos o qual ele tem vontade de 

transmitir para o veiculo. A pessoa reflete no automóvel, e também 

para as outras pessoas que os observam, traços e características 

intrínsecas à sua personalidade.   
   

    

                                                 
5 Estas “aberrações” são exageros em equipamentos e muitas vezes um mal gosto por parte do 
proprietário. O que refiro-me aqui são popularmente chamados de “Xuning” e será abordado e 
exemplificado ao final do trabalho no anexo de curiosidades. 
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2. Curiosidades do mundo Tuning 

Este anexo tem como intenção mostrar fatos curiosos identificados 

nesta pesquisa que permeiam a personalização de automóveis pelo 

mundo. 

 

2.1 A Policia internacional e o Tuning 

O programa Tuning é seguro (tune-it-safe) teve sua idealização e 

inicio em 2004 no Ministério Federal de Trafego da Alemanha junto a 

uma associação de Tuners locais. A intenção é aproximar a 

legalidade da pratica Tuning alemã (que possui algumas estradas 

sem limites de velocidade) e mostrar para a população e entusiastas 

que é possível fazer o Tuning de forma segura, responsável e com o 

“apoio” da lei (portal tune-it-safe.de). 

 

O programa convidou algumas das melhores preparadoras de 

automóveis mundiais – a Brabus e a TechArt – onde estas por sua 

vez, desenvolveram veículos realmente rápidos (“Tunados”) para a 

policia local. No primeiro ano/projeto o carro desenvolvido pela 

TechArt foi um Porsche modelo 911 Carrera S. Este Porsche tinha 

como principais adaptações um kit de potência para o motor, chassi e 

estrutura melhorada, deixando o carro mais seguro nas curvas e em 

altas velocidades, suspensão especial, rodas de 20’, pneus 235/30 na 

frente e 305/25 atrás para dar maior aderência, e sistema de freio 

com pinças de oito pistões e discos de 380 mm nas rodas dianteiras e 

365 mm nas traseiras, para segurar tanta potência. O resultado se 

reflete em 370 cv de potência que permitem que esse Porsche 

acelere de 0 a 100 km/h em 4s6 e atinja a velocidade máxima de 295 

km/h (portal tune-it-safe.de). 
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Figura Anexo 2.1.1: Porsche Carrera S 911 Tuning da policia Alemã 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Portal Tune-it-Safe. 
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O segundo projeto foi realizado pela Brabus sob uma Mercedes CLS 

V12, classificado como o sedan mais rápido do mundo. Assim como o 

Porsche, esta Mercedes também teve modificações estéticas em 

seus pára-choques, modificações estruturais em freios, suspensão, 

rodas e pneus, além é claro de uma essencial modificação em seu 

motor, este agora, um Bi-Turbo que gera uma “usina” de nada menos 

que 730 cv de potencia alcançando 361 km/h. Para se ter uma idéia 

de o que significa esta potência, no Brasil os Carros 1.0 Litro têm em 

torno de 65 cv a 70 cv de potência. Os 2.0 litros (conhecidos como os 

mais potentes de série) possuem algo em torno de 130 cv a 145 cv. e 

um carro de Fórmula 1, têm em torno de 850 cv. (portal tune-it-

safe.de). 

 

Figura Anexo 2.1.2: Mercedes CLS V12 Tuning da policia Alemã 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Portal Tune-it-Safe 
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Fonte: Portal Tune-it-Safe 

 

Mas carros velozes não são esclusivos somente da policia Alemã. 

Quem passa pela rodovia Salerno–Reggio Calábria, na Itália, se 

espanta com uma novidade. Os carabinieri – policiais da península – 

agora realizam sua ronda a bordo de uma Lamborghini Gallardo 

modificado especialmente para eles. Em dezembro de 2004 alguns 

Gallardos foram doados pela Lamborghini para a polícia italiana como 

presente por seu 152º aniversário. Ao contrário do projeto Alemão 

com o Porsche e a Mercedes, o motor dos Gallardo, um V10 de 500 

cv, permaneceu original, indo de 0-100 km/h em 4.2segundos, 

alcançando uma velocidade máxima de 320 km/h. (portal 

terra.com/istoedinheiro)  

 

Apesar de contar com instrumentos – e claro muita potência – esse 

Lamborghini não tem como missão principal a perseguição de carros 

e sim de assistência rápida, transporte de órgãos humanos e plasma, 

além de auxílio em missões de socorro em acidentes que exigem o 

veloz resgate. Para isso, os policiais têm a disposição equipamentos 

de ponta. Na parte traseira há, por exemplo, materiais médicos e um 

desfibrilador, aparelho de choque utilizado para reanimar o coração 
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nos casos de parada cardíaca. Outros dispositivos foram instalados 

no modelo para que o motorista tenha todas as informações possíveis 

sobre um infrator.  

 

O carro tem sistema de localização por satélite, computador de bordo 

com acesso ao banco de dados da central e comunicação via rádio. 

Para conseguir adaptar todos os aparelhos na máquina os 

engenheiros que prepararam o carro tiveram de estudar cada 

centímetro do habitáculo do carro, para aproveitar o pequeno espaço 

disponivel. Afinal de contas, ele é tão pequeno quanto tantos outros 

superesportivos. Entretanto, mesmo que com outras prioridades 

iniciais, nada o impede de buscar alguns motoristas em alta 

velocidade. 

 

Figura Anexo 2.1.3: Lamborghini Gallardo Italiano da Policia 
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Fonte: Portal Terra / Istoédinheiro 

 

E encerrando esta seção de Tuning policial, mostro aqui o trabalho 

realizado em um Hummer H214 pela GeigerCars, empresa alemã 

especializada em personalizar Corvettes e utilitários esportivos da 

General Motors. O cliente desta vez foi a policia Norte Americana do 

                                                 
14 O Hummer é um veiculo famoso nos EUA. Utilizado algumas vezes como SUV, algumas vezes para 
estradas de terrenos difíceis. Esse jipe é tão resistente e robusto que até as Forças Armadas Americanas o 
utilizam para os locais de guerra, onde ele é aproveitado ao máximo, desde travessias de rios ou trechos 
alagados até desertos, terrenos estes impossíveis para outros carros.  
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Texas (USA) que ganhou o Hummer Tuning mais rápido do mundo, 

segundo a própria empresa que o criou. Para transformar o jipão 

Hummer, os preparadores transformaram o motor original em uma 

verdadeira usina de potência, capaz de despejar 709 cavalos a 5.500 

rpm e 92 kgfm de torque, disponíveis a 4.260 rpm. Esses números 

são suficientes para fazer o carro atingir a máxima de 250 km/h, 

limitada eletronicamente.  

 

O Hummer H2 esconde sob o capô um propulsor V8 7.0 litros 

Supercharger de dar inveja a outras viaturas. O conjunto mecânico 

traz um generoso intercooler, para resfriar o sistema, pistões 

especiais, virabrequim balanceado, além de bielas de titânio.  

 

Os cabeçotes foram redimensionados para otimizar a queima da 

mistura, dentro dos cilindros, e contam com comando de válvulas de 

alta performance e bloco reforçado. O coletor de admissão ganhou 

filtro de ar esportivo e o sistema de escapamento é feito de aço 

inoxidável, inclusive o coletor de escape. Além disso, o H2 também 

teve sua central de gerenciamento do motor (ECU) reprogramada 

para acompanhar as mudanças promovidas na mecânica.  

 

Toda a cavalaria do motor é transferida para as rodas por meio de 

uma transmissão automática de quatro velocidades. E, apesar das 

3,1 toneladas de peso, esse H2 acelera de 0 a 100 km/h em apenas 

6,5 segundos. Os especialistas da GeigerCars também promoveram 

modificações na suspensão. O carro foi rebaixado 105 milímetros e 

ganhou molas e amortecedores mais rígidos, além de barras 

estabilizadoras, para aumentar a resistência à rolagem nas curvas.  

 

As rodas cromadas são de 20’ polegadas e utilizam pneus coreanos 

Kumho 325/35 R28. Os freios, por sua vez, possuem discos 
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perfurados e ventilados de 380 milímetros de diâmetro, com oito 

pistões nas pinças dianteiras. Ainda, de acordo com a GeigerCars, 

logo que o modelo foi entregue à Polícia do Texas, ele ganhou mais 

alguns modernos equipamentos de comunicação, com o objetivo de 

melhorar a localização e o atendimento à comunidade local. (portal 

carsale; portal geigercars.de). 

 

Figura Anexo 2.1.4: Hummer H2 Tuning da policia Texana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Portal Carsale.Uol; geigercars.de. 
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Fonte: Portal Carsale.Uol; geigercars.de. 
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2.2 Afinal de contas, o que é o Xuning? 

Este ponto, além de ser um resultado curioso de todas as pesquisas 

realizadas pela web neste trabalho, serve também para 

explicar/exemplificar a nota Nº 13 desta pesquisa. As aberrações do 

Tuning.  

 

O Xuning significa Tuning mal feito, ou o “Tuning Lixo”. Na verdade, 

esta palavra (Xuning) é uma provocação dos adeptos do Tuning que, 

ao encontrar uma preparação mal realizada, classificam a mesma 

não como uma preparação Tuning, mas sim como um Xuning. Na 

maioria dos casos, quando o carro “ganha” esse rótulo, a preparação 

de tão exagerada ou de mal gosto, se aproxima do ridículo. 

 

O Xuning ocorre geralmente quando não existe conhecimento 

suficiente por parte de quem vai personalizar o carro. É comum que o 

resultado seja um carro muito carregado no visual, com combinações 

de cores erradas e/ou a utilização de acessórios incompatíveis à 

estilos Tuning. Esse tipo de preparação muitas vezes é feito pelo 

próprio dono do carro que, apesar de satisfeito com o resultado, 

encontra uma grande desaprovação pela maioria das pessoas que 

acabaram classificando-o como uma preparação Xuning. 

 

Ao contrário do Tuning que causa admiração variada em seus 

diversos estilos por parte de quem gosta de automóveis, o Xuning 

desperta – em admiradores ou não de personalização – sentimentos 

de repúdio (por alguns) e gargalhadas, pela maioria das pessoas que 

vêem esses carros pelas ruas ou eventos.   

 

Finalizando este anexo, vejamos então alguns exemplos da 

“personalização” Xuning (!) no Brasil e mundo a fora. 
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Figura Anexo 2.2.1: Xuning no Brasil e mundo afora 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fontes:  
Portais: Autoracing,Techcar  
e Flogadão.com 
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Figura Anexo 2.2.2: Xuning no Brasil e mundo afora 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fontes:  
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Figura Anexo 2.2.3: Xuning no Brasil e mundo afora 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fontes:  
Portais: Autoracing,Techcar  
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2.3 Tuning nos Carrinhos de Bebê 

Nos Estados Unidos, empresas como a californiana Kid Kustoms se 

especializam em criar carrinhos de bebê customizados (!), uma das 

novidades daquele mercado. Com uma quantia a partir de US$ 2,5 

mil, é possível adquirir um. 
 

Construído em metal, a “carrinho personalizado” infantil pode ter 

desenhos que lembram Hot Rods, Buicks e até de famosas motos de 

décadas passadas. O layout da pintura pode ser escolhido pelo 

proprietário, contanto que tenha a marca registrada dos projetos.  

Os assentos e cobertura também entram na diversidade de opções 

disponíveis para escolha dos futuros proprietários, podendo estes 

serem revestidos em couro ou alcântara – material nobre utilizado em 

carros de luxo. Além da customização, as crianças (acredite!) ainda 

têm a sua disposição, acessórios para se distraírem. O carrinho 

Tuning tem suporte para DVD-player portátil onde podem assistir 

seus desenhos e MP3-player, para ouvir músicas enquanto 

passeiam. 
 

Figura Anexo 2.3.1: Carrinho de bebê Tuning 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fontes: Portais: kidkustoms e maxituning 
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Fontes: Portais: kidkustoms e maxituning 
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Anexo II 
 
 

ROTEIRO SEMI-ESTRUTURADO DE PERGUNTAS PARA ENTREVISTA 
 

 
Perguntas de Abertura/Aquecimento: 
 

? Nome 
? Idade 
? Estado Civil 
? Profissão 
? Religião  
? Filhos?  
? Mora com a família? 
? Faixa de renda Mensal 
 
 

Convidando a fazer descrições: 
 

? Você poderia me enviar uma foto de seu carro personalizado? 
 
? Você faz Tuning há quanto tempo? 
 
? E esse foi o primeiro carro que você “Tunou”? 

 
? Me conte um pouco mais sobre como e o que você fez em seu carro. 

 
? Você tem uma idéia de quanto gastou nele até o momento? 

 
? Houve alguma influência pra você começar no Tuning? 

 
? Quando você ficou sabendo, ou entrou em contato pela primeira vez, com 

o Tuning? 
 

? Qual foi sua reação? 
 
 
Desenvolvendo a entrevista: 
 

? E seus amigos? O que acham disso?  
 

? O que vem a sua mente quando você pensa em Tuning? 
 

? O que é o Tuning para você? O ele significa para você? 
 

? O que faz você sentir-se assim? 
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? E isso é importante para você? Como é isso? 
 

? Me diga: para você: quais são as condições para o Tuning acontecer? 
 

? Que tipo de pessoa você acha que gosta de personalizar o carro? 
 

? E que tipo não gosta? Quais são as diferenças? 
 

? Você se identifica mais com quem? 
 

? Me fale um pouco mais sobre você, sobre sua personalidade. 
 

? Você se identifica com seu carro? 
 

? Você se sente mais completo com seu carro “Tunado”? 
 

? Me diga um pouco mais como é esse sentimento. 
 

? Que personalidade seu carro teria se ele fosse uma pessoa, em duas 
situações: No passado,quando ele foi comprado e agora, em seu momento 
atual. 

 
? Você leva seu carro ou já participou com ele de feiras ou exposições 

relativas a Tuning? 
 

? Porque este carro? (marca, ano e modelo). 
 

? Se fosse outro, você também “mexeria” nele? 
 

? Você possui outro carro? Se sim, qual a freqüência de uso de cada um 
deles.  

 
? Que tipo de Tuning é legal para você? 

 
? Qual seria a(s) principal(is) diferença(s) entre você e as pessoas que não 

fazem o Tuning? 
 
? Tem algum objeto ou item em seu carro que seja importante para você? 

Que se destaque em tudo o que você realizou até o momento. 
 

? (se sim): Por que isto tem um significado especial para você? 
 

? Me fale um pouco de como é o relacionamento entre você e seu carro. 
Como tudo começou e como é isso até hoje. 

 
? Você venderia ele? 
 
? Fora o Tuning, Você tem algum hobby?  Algum tipo de atividade?   
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Finalizando: 
 

? Nós discutimos uma porção de assuntos interessantes, há alguma coisa 
que nós não discutimos? 

 
? Há algo mais que você gostaria de me dizer? 
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Anexo III 
 

Termo de Confidencialidade 

 
Olá, meu nome é Rogerio Ramalho. Estou realizando esta pesquisa sobre o 
tema: Cultura Tuning, O comportamento do Consumidor na personalização de 
automóveis para minha dissertação de Mestrado. Este projeto é realizado na 
Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas (EBAPE) da 
Fundação Getúlio Vargas (FGV) do Rio de Janeiro. No site www.ebape.fgv.br 
podem ser encontradas mais informações sobre a EBAPE e a FGV. 
 
O professor Ph.D. Eduardo Ayrosa, é o orientador deste projeto de pesquisa e 
pode ser contactado através do telefone (21) 2559-5774 e do endereço 
eletrônico ayrosa@fgv.br e poderá fornecer quaisquer outros esclarecimentos 
que se façam necessários.  
 
Agradecemos a sua disposição em participar deste projeto de pesquisa. A sua 
participação é importante e será apreciada. 
 
Antes de começar a entrevista, gostaria de garantir-lhe, mais uma vez, que, ao 
participar deste projeto, você tem alguns direitos bem definidos. 
 

? Primeiro, a sua participação nesta entrevista é totalmente voluntária. 
? Você pode se recusar a responder qualquer pergunta a qualquer 

momento. 
? Você pode se retirar da entrevista e dá-la por encerrada a qualquer 

momento. 
 
Esta entrevista será mantida em confidencialidade e estará disponível apenas 
para o autor do projeto e para o professor orientador da dissertação. 
 
Partes desta entrevista podem ser usadas no relatório final da pesquisa, mas, 
em nenhuma circunstância, o seu nome ou características que permitam a sua 
identificação serão incluídas no relatório final.  
 
Gostaria de lembrar também que nesta entrevista conversaremos muito sobre 
você e seu carro, porém, em nenhum momento será pedido dados pessoais 
como números de identidade ou de seu(s) carro(s) como placa, renavam, etc.. 
 
Agradeço desde já pela sua atenção e aguardo o seu OK abaixo como prova 
de que leu este protocolo e concorda com os termos acima citados. 
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