
Empresário
customizou
um Mavecão
‘de responsa’
Em cinco anos de reforma, o raro Ford de
1974 ganhou brilho e muito mais conforto

Thiago Lasco

O empresário Antonio Ginja
cresceu em uma família que ado-
ra carros e aprendeu cedo a colo-
car a mão na massa. Ainda meni-
no, fez modificações em seu
buggy Fapinha e, aos 15 anos de
idade, já estava reformando
uma picape Ford F158 norte-
americana. Seu mais recente
brinquedo é de deixar adulto ba-
bando: um Ford Maverick 1974,
que também recebeu um trato
todo especial.

O modelo de Ginja é um qua-
tro-portas, configuração me-
nos frequente no Brasil que a
cupê, já que não foi tão bem acei-

ta pelo consumidor na época.
Não foi fácil encontrá-lo. O

empresário chegou a “namo-
rar” alguns exemplares antes,
mas as negociações não vinga-
ram. Quis o destino que o Mave-
rick ideal aparecesse em uma
oferta pela internet.

“Fiz a compra sem vê-lo ao
vivo, por R$ 20 mil. O vendedor
disse que pagaria o guincho do
interior até a capital se eu fe-
chasse negócio. Gostei do carro
de imediato, mas ele era amare-
lo e chamava demais a aten-
ção”, conta Ginja.

Não que isso fosse um proble-
ma: o novo dono colocou suas
habilidades em ação e logo

tratou de desmontar e refazer o
brinquedo à sua maneira. A re-
forma levou quase cinco anos.
“Não ficou um só parafuso no
lugar”, garante.

Repaginado. O motor seis-ci-
lindros deu lugar a um V8 e a
cabine ganhou luxos como teto
revestido de alcântara, bancos

de couro, ar-condicionado e di-
reção hidráulica. Uma bateria
extra, de 160 ampères, foi insta-
lada no porta-malas, para evitar
problemas na hora da partida
quando o motor passasse mui-
to tempo sem uso.

Mão-aberta, Ginja não fez
economia. “Só de freio e rodas
foram R$ 23 mil. Por baixo, gas-

tei uns R$ 120 mil nele, sem a
mão de obra. Quem não é do ra-
mo acha isso uma loucura.”

O tempero norte-americano
ficou por conta das lanternas
traseiras, as mesmas do Mer-
cury Comet, primo do Mave-
rick nos EUA. A cor amarela foi
trocada por outra bem mais so-
fisticada. “Era para ter sido pre-
ta, mas os meus funcionários su-
geriram o tom azul-marinho do
BMW Série 7. Gostei da ideia e
fui providenciar a tinta original,

feita pela PPG.”

Ginja usa o carro em trechos
curtos, até a padaria ou a escola
onde a filha estuda. Já é o sufi-
ciente para roubar a cena. “Eu
rodo com modelos Porsche e As-
ton Martin, mas meu Mavecão é
mais chamativo que todos eles.
Você chama atenção de moto-
queiro a dono de Cayenne. On-
de ele encosta, vem alguém
olhar, brincar, perguntar.”

Se o visual do carro é podero-
so, foi pela audição que o Mave-
rick conquistou o dono. “O ron-
co do escapamento é o máximo.
Sou apaixonado por esse baru-
lho do motor”, derrete-se.

Apesar disso, o empresário já
pensa em se desfazer do Mave-
cão. “O gostoso mesmo é fazer
o carro. Depois que está pronto,
perde a graça”, justifica.

Isso não quer dizer que Ginja
tenha deixado de ser um fã in-
corrigível do modelo. “Quero
restaurar outro Maverick, desta
vez um duas-portas, e dar uma
boa customizada nele”.

Chamativo. Pneus mais largos e rodas esportivas deixaram o Maverick de Ginja com visual bem mais encorpado e agressivo

FOTOS: TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO
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Capotas e protetores Estofamentos Serviços e peças para autos importados

● Amor e ódio

Americanizado.
As lanternas
traseiras são do
Mercury Comet
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Peças para Carros ImportadosPeças para Carros Importados

Despachamos para todo o Brasil

2791-1880 • 2028-5001 | 93*28459 93*28460
www.lelopecas.com.br 
Av. São Miguel, 3223 - São Paulo

• Novas • Usadas • Remanufaturadas

Deus
é tudo

Trabalhamos
com Injeção
Eletrônica

“Sou apaixonado pelo ronco
do escapamento! Já minha
esposa não gosta muito do
carro por causa do cheiro
forte de gasolina. Só por
andar com ele, nossa roupa
fica impregnada.”
Antonio Ginja
EMPRESÁRIO E DONO DO MAVERICK

‘Upgrade’. Empresário incrementou o sedã com bancos de couro, motor V8 e ar-condicionado. Itens de personalização incluem novo pomo do câmbio, luzes de seta e faróis de milha

%HermesFileInfo:Ca-8:20130707:

8 JornaldoCarro 2 DOMINGO, 7 DE JULHO DE 2013 O ESTADO DE S. PAULO CLASSIFICADOS

 


