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Depois de quase uma década 
de crescimento contínuo, o mer-
cado de motocicletas deve sofrer 
queda neste ano em função dos 
reflexos da crise econômica. A 
previsão da Associação Brasileira 
dos Fabricantes de Motocicletas, 
Ciclomotores, Motonetas, Bici-
cletas e Similares (Abraciclo) é 
de uma diminuição de 11% nas 
vendas em relação a 2008, caindo 
de 1,91 milhão de unidades para 
1,7 milhão neste exercício.

O desempenho no primeiro 
semestre confirma a expecta-
tiva da entidade. O número de 
unidades comercializadas regis-
trou baixa de 28% em relação ao 
mesmo período do ano anterior 

Scialo, da CR Zongshen: marca será mantida

Novos players em duas rodas
CR Zongshen e BMW apostam no segmento de motocicletas, apesar da queda nas vendas em 2009
Fernando Murad

(748.284 contra 1.040.027). No 
entanto, a movimentação do 
setor neste segundo semestre, 
quando será realizado o 10o 
Salão Duas Rodas (entre 7 e 12 
de outubro no Anhembi, em São 
Paulo), parece sinalizar, senão 
uma retomada de crescimento, 
ao menos o aquecimento dos 
investimentos das montadoras.

A CR Zongshen, fruto da 
parceria entre a brasileira 
CR Motors e a chinesa Zon-
gshen Industrie Group, está 
investindo US$ 80 milhões 
no início de sua operação no 
País. O ponto de partida foi a 
aquisição da Kasinski. “Vimos 
uma oportunidade no Brasil 

na compra da marca, que vinha 
enfrentando a concorrência de 
empresas de alta tecnologia e 
que precisava de capital para se 
manter. Vamos manter a marca 
Kasinski pela sua força e pelo 
seu histórico, e acrescentar a 
modernidade e a tecnologia 
da CR Zongshen”, diz Rogério 
Scialo, diretor de comunicação 
e marketing da empresa, desta-
cando as parcerias com a italia-
na Piaggio e a norte-americana 
Harley-Davidson.

De acordo com Scialo, o obje-
tivo da companhia sino-brasileira 
é quadruplicar a produção e 
elevar a participação de mercado 
de 0,7% para 5% até 2012. Para 

isso, os US$ 80 milhões serão 
aplicados também na construção 
de uma planta em Manaus (o 
início da obra está previsto para 
2010 e elevará a capacidade de 
produção de 90 mil unidades/
ano, por turno, para 180 mil), 
na ampliação da rede de conces-
sionárias (atualmente são cem, e 
outras 30 devem ser inauguradas 
até o fim de 2009) e em ações de 
comunicação e marketing.

Além da fábrica da CR Zong-
shen, a Suframa aprovou o pro-
jeto de outras oito empresas que 
pretendem iniciar produção no 
País. São elas: Ever, Ame, Miza, 
MTD, Fyn, Tecway, Kawasaki e 
Ícone. As marcas vão se juntar a 
Honda (que encerrou o primeiro 
semestre com participação de 
79,3% nas vendas, de acordo 
com a Abraciclo), Yamaha, Su-
zuki, Dafra, Sundown, Traxx, Ga-
rini, Harley-Davidson, Bramont, 
Haobao e a própria Kasinski, que 
já atuam no mercado.

Lançamentos
No anúncio da compra foram 

apresentados os novos slogan 
(“Valoriza sua vida”) e logomar-
ca da Kasinski, ambos criados a 
quatro mãos pelo marketing da 
multinacional e pela Toscano 
Comunicação — agência que, 
em um primeiro momento, per-
manecerá com a conta. O mate-
rial já está presente na rede de 

A alemã BMW tem planos 
de iniciar a produção de mo-
delos de alta cilindrada no 
Brasil. A montadora — que 
atualmente importa suas 
motos — está costurando um 
acordo com a Dafra para usar 
parte da fábrica em Manaus e 
sua infraestrutura de distri-
buição. A Superintendência 
da Zona Franca de Manaus 

BMW vai produzir motos no Brasil
imprensa da BMW informa 
que existem conversações, 
mas que o contrato não foi 
assinado, e que a empresa 
deve anunciar novidades até 
outubro. A Dafra, por sua 
vez, confirma apenas que as 
montadoras estão conver-
sando há alguns meses para 
o desenvolvimento de uma 
possível parceria.          (FM)

(Suframa), inclusive, já apro-
vou o projeto apresentado pela 
Dafra que prevê a produção de 
motocicletas acima de 450 cm³ 
da BMW.

Segundo o órgão, a iniciati-
va vai consumir investimentos 
de R$ 4,9 milhões. A partir da 
aprovação, as companhias têm 
três anos para a implantação 
do projeto. A assessoria de 

concessionárias. Está na pauta 
da empresa o lançamento de 
uma campanha publicitária, 
mas a data de estreia ainda não 
foi definida.

Certa está a participação no 
Salão Duas Rodas. Lá, a marca 
apresentará sua scooter elétri-
ca, grande aposta para incre-
mentar as vendas, que tiveram 
queda de cerca de 46% neste 
primeiro semestre, segundo 
a Abraciclo (caindo de 3.765 
para 2.014 unidades). Além da 
scooter, o portfólio de produtos 
da Kasinski, atualmente com 
nove modelos, chegará a 16 
(de 110 a 650 cilindradas) até 
o início de 2010 com modelos 
vindos do exterior.

Agências e anunciantes ainda 
não definiram como adequarão 
suas estratégias às novas regras 
para anúncios e comerciais de 
automóveis, que deverão ga-
nhar uma mensagem adicional 
em breve. No dia 30 de julho, o 
Diário Oficial da União publicou 
a Lei no 12.006, que prevê que 
qualquer espécie de publicidade 
feita por empresas do setor auto-
mobilístico seja acompanhada de 
mensagens de alerta e de dicas 
para um comportamento seguro 
no trânsito.

Embora não acredite que 
a medida seja capaz de alterar 
consideravelmente a essência 
criativa dos anúncios de veículos 
e autopeças, o mercado publi-
citário não assimilou a nova lei 
com bons olhos. “Uma frase de 
alerta colocada obrigatoriamente 
em uma peça publicitária acaba 
ficando deslocada e não alcança o 

Anúncios de automóveis terão mensagens educativas obrigatórias

Avisos em anúncios de carros não têm prazo para começar
consumidor. As campanhas edu-
cacionais são muito mais eficazes, 
pois são focadas totalmente na-
quela mensagem educativa. Mas 
essa é uma função do governo”, 
acredita o advogado e consultor 
jurídico da Associação Brasilei-
ra de Agências de Publicidade 
(Abap) e do Sindicato Nacional 
das Agências de Propaganda 
(Sinapro), Paulo Gomes.

Embora os publicitários te-
nham sido pegos de surpresa 
pela nova legislação, o consultor 
esclarece que a sua aplicação 
efetiva pode levar um bom tem-
po. Primeiramente, o Conselho 
Nacional de Trânsito (Conatran) 
deverá estabelecer um conjunto 
de regras para padronizar a 
forma e o conteúdo das mensa-
gens educativas. Enquanto isso 
não acontecer, anunciantes e 
agências não estarão sujeitos a 
nenhuma punição.

Sem alterações
Da parte das agências, por 

enquanto os criativos não temem 
que a novidade atrapalhe o de-
senvolvimento da comunicação 
das marcas ou a abordagem 
das campanhas. “Por mais que 
se reserve um espaço para a 
mensagem educativa, o res-
tante do anúncio continuará à 
disposição da criatividade da 
agência. Portanto, não há risco 
de a publicidade de automóveis 

acabar ficando muito parecida”, 
aposta o diretor de criação da 
Z+, Marcelo Arbex, responsável 
pelo atendimento da conta da 
Hyundai. 

O publicitário lembra que há 
muitos anos foi adotada entre as 
agências uma conduta padrão 
de não veicular mensagens que 
possam induzir motoristas a 
cometer atos que coloquem em 
risco a sua segurança e a dos 
outros.

Entre as montadoras, ainda 
não foi definido nenhum pro-
cedimento diferenciado para a 
comunicação. “O departamento 
jurídico já começou a discutir o 
assunto, mas acredito que ainda 
não chegamos a nenhum consen-
so a respeito da aplicação da nova 
lei”, comenta João Ciaco, diretor 
de marketing de relacionamento 
e de publicidade da Fiat.

Com a medida, o Poder Le-
gislativo pretende direcionar 
a publicidade de veículos ao 
mesmo caminho pelo qual já 
passaram os anúncios de bebi-
das e, mais recentemente, os de 
medicamentos: o da inclusão de 
mensagens educativas e de tex-
tos que contribuam para a redu-
ção da periculosidade que pode 
estar envolvida no consumo ou 
na utilização de determinados 
produtos.

Bárbara Sacchitiello
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