
COMPORTAMENTO

>> 1963-‘OCalhambeque’,
RobertoCarlos
>> 1971-‘Mercedes-Benz’,
JanisJoplin
>> 1981-‘RedBarchetta,Rush
>> 1982-‘FuscãoPreto’,
AlmirRogério
>> 1982-‘LittleRedCorvette’,
Prince
>> 1986-‘SimcaChambord’,
CamisadeVênus
>> 1995-‘PeladosemSantos’
MamonasAssassinas
>> 2000-‘ChevetteVelho,
Virgulóides
>> 2000-‘AGatadoBMW,
Cezar&Paulinho
>> 2007-‘Camaro’,KingsofLeon

Outrasmúsicascomcarros

Canções em quatro rodas
ESCUTEESSAArtistasapostamem

músicascomcarros
parasairdoanonimato
econquistarosucesso

O mineiro Juninho Bessa nunca
pilotouumamoto.Nemtemhabili-
tação para isso, mas a CBR 600,
da Honda, é sua aposta para o su-
cesso: ela dá nome à nova música
do cantor. O ritmo é o arrocha.
“Quem escreveu foi Thales Lessa.
Quando vi essa onda de músicas
automotivas, percebi que nin-
guém tinha gravado uma sobre
moto”, conta ele, que comprou
seu primeiro carro, um Peugeot
206, no ano passado. (C.B.)

CRISTIANEBOMFIM
cristiane.bomfim@grupoestado.com.br

Quando eram adolescentes, os
cantoresdemúsicasertanejaMu-
nhoz e Mariano iam para as bala-
das de Campo Grande, no Mato
Grosso do Sul, de carroça. Não ti-
nhamcarronemdinheiroepreci-
savam de muita lábia para con-
quistar as mulheres. Tudo mu-
dou em maio deste ano, quando
eles gravaram Camaro Amarelo,
cançãoquevirouhitejátemmais
de 12 milhões de acessos no You-
Tube. Agora, adivinhe como eles
vão para as baladas? De Camaro
amarelo, claro, o esportivo mais
caro da Chevrolet no Brasil, que
parte de R$ 201 mil.

Sobre o sucesso, Mariano diz
que é questão de momento. “A
músicafezessesucessotodopor-
que o sertanejo está mais urbano
e a letra juntou a gíria de ficar do-
ce com o carro”, diz ele, que tem
nagaragem de casa uma picape

Mitsubishi L200, já encomendou
seu Camaro e sonha em comprar
outra picapona, uma Ford F-250.

O parceiro Munhoz pulou de
umFiatPaliodiretoparaumAudi
A3. E já tem um Camaro. “Quero
umCamaro‘modeloamericano’.
É lindo”, conta.

Não é de hoje que músicas que
têmveículoscomotemaviramsu-
cesso, mas a nova onda ganhou
força no fim do ano passado,
quando o também sertanejo Is-
rael Novaes compôs e gravou
Vem ni mim Dodge Ram, mesmo
sem nunca ter entrado na picape
da marca norte-americana.

“Tiveaideiadaletranointerva-
lo de uma aula da faculdade. Um
cara veio dizer que era bonito e
nãopegavaninguémequeoami-
go dele era feio e estava pegando
todomundoporquetinhacarro”,
conta Israel.

A escolha da Dodge foi por
acharqueéummodeloimponen-
te. “Esse papo de maria-gasolina
semprevai ter.Todomundoquer
conforto, né?”. Ele diz que come-

çou a dirigir aos 11 anos escondi-
do do pai. O cantor prefere não
revelar qual carro tem.

O sucesso da música não está
diretamente ligado ao preço do
veículo. Em 1964, Roberto Carlos
incendiouaspistasdedançacom
O Calhambeque. Almir Rogério
eternizou o besouro da Volkswa-
gen com Fuscão Preto, que foi re-
gravada porumasériede artistas.

A Brasília amarela dos Mamo-
nas Assassinas, em Pelados em
Santos, de 1995, virou ícone de ir-
reverência. E a piauiense Ste-
fhany Absoluta saiu do anonima-
to graças ao CrossFox que ela cita
em Eu sou Stefhany, de 2009. “Me
apaixonei pelo carro assim que
foi lançado. Minha mãe escreveu
a letra”, conta a cantora.

O clipe da música fez tanto su-
cessonainternetqueamoçaaca-
bou ganhando um CrossFox de
presente da Volkswagen durante
o programa de televisão Caldei-
rão do Huck, da Rede Globo.

Seguindo essa moda, Gabriel
Gava,queédoEspíritoSanto,gra-
vou no início deste ano Fiorino.
“A história da música é muito
boa. Foi baseada no que aconte-
cia com um amigo meu. Ele tinha
uma namorada que não queria
entrarna(picapeFiat)Fiorinode-
le de jeito nenhum”, explica o

cantor.
ColaborouThiagoLasco

Semcarta,
masdemoto

Adupla
Munhoze
Mariano
trocoua
carroçapelo
Chevrolet
Camaro
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