Kasinski cresce mais de 305% no Brasil em 2010
Milene Rios
Sob domínio chinês, vendas alcançam quase 20 mil unidades. Sundown, Suzuki, Dafra e
Harley-Davidson recuam no mercado.
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Fábrica da Kasinski em Manaus

Pouco mais de um ano após a aquisição da fabricante chinesa de motocicletas e motores CR
Zongshen, a Kasinski apresentou crescimento de 305,2% nas vendas até novembro de 2010,
segundos os dados da Associação Brasileira dos fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores,
Motonetas, Bicicleta e Similares (Abraciclo) divulgados nesta terça-feira (7).
Em 2009, a marca vendeu 4.745 unidades e este ano já registra 19.228 unidades. O resultado
positivo é superior ao das duas maiores fabricantes de motocicletas nacionais, a Honda - que
passou de 1,11 milhões de unidades para 1,31 milhões e apresentou crescimento de 18,4% - e
a Yamaha com alta de 17,8%, subindo de 178.004 mil para 209.771 mil unidades.
Na contramão, a Sundown, Suzuki, Dafra e Harley-Davidson apresentaram queda nas vendas.
A Sundown recuou 56,7%, a Suzuki 33,2%, a Dafra 5,2% e a Harley 1,5%.
De acordo com a Kasinski, a expansão no mercado nacional deve-se a reestruturação da
empresa que inclui o lançamento de produtos inéditos no país e o reposicionamento de preços
da marca. Neste ano a fabrica inaugurou também uma nova fábrica em Manuas (AM) que
elevou a capacidade de produção de 30 mil motos por ano para 110 mil unidades.
Para este ano, a empresa anunciou também o início das obras de um Complexo Industrial
também em Manaus, um investimento de R$ 45 milhões para a construção de 133 mil metros
quadrados em terreno próprio. A unidade deve entrar em operação em 2012 e terá capacidade
de produção de 180 mil motos por ano. De acordo com o presidente-executivo da CR
Zongshen, Cláudio Rosa, a empresa quer fazer do Brasil o ponto de abastecimento da Kasinski
na América Latina.
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