
Marcas chinesas 
lideram vendas 
no Nordeste 
Com aumento do consumo, região 
representa quase 40% das motos 
comercializadas no país 

s motos estão mudando 
a paisagem do Nordeste 
brasileiro, região que hoje 

absorve 38% dos quase 2 milhões 
de unidades vendidas no país. O 
aumento do poder aquisitivo da 
população e a melhoria da infra
estrutura impulsionam esse novo 
hábito, adotado principalmente 
para substituir o transporte pú
blico, segundo a Abraciclo. 

Um número crescente de fa
bricantes chinesas, com tecnolo
gia e apetite para fazer do Brasil 
uma plataforma exportadora 
para as Américas, tem se instala
do no país nos últimos sete anos. 
Os formatos de negócio diferem. 
A CR Zongshen Kasinski, que 
chegou em 2009, é uma joint 
venture com capital igual entre 
o sócio brasileiro (CR Motors) e o 
chinês (Zongshen). 

A fábrica de Manaus tem capa
cidade de 110 mil unidades anu
ais. Um novo complexo industrial 
deve ser inaugurado em 2013, 
com capacidade para 180 mil 
motos anuais. "O mercado tem 
espaço para absorver esse volu
me. O Brasil produz 2 milhões de 
unidades, e isso é só o que a Zong
shen fabrica na China, onde exis
tem cerca de 400 montadoras de 
motocicletas", diz Claudio Rosa 
Júnior, presidente da empresa. 

A CR Zongshen comercializa 
13 produtos, com apenas 20% 
de componentes nacionais. Os 
restantes 80% são importados, 
principalmente da China. No se
gundo semestre, a empresa prevê 
inaugurar a fábrica de Sapucaia, 
no Estado do Rio. 

A Traxx, marca do grupo Chi
na South Industries, está no Bra
sil desde 2008 e tem como foco 
o Nordeste e o consumidor das 
classes C e D. A fabricante comer
cializa oito modelos diferentes 
produzidos em Manaus, com 80% 
das peças importadas. E planeja 
investir US$ 20 milhões numa 
nova fábrica de chassis e pintura. 

O mercado brasileiro de mo
tocicletas é concentrado. As ja
ponesas Honda e Yamaha detêm 
em torno de 90% do total. "Isso 
não existe em nenhuma parte 
do mundo. Os chineses veem 
esta concentração de mercado 
de maneira otimista e esperam 
conquistar uns 25% nos próximos 
anos", diz Claudio Rosa. 

Segundo a Superintendência 
da Zona Franca de Manaus, estão 
instaladas no Polo Industrial de 
Manaus outras empresas que pos
suem tecnologia chinesa: Brasil & 
Movimento, Dafra da Amazônia, 
Garinni Motors e Haobao Motor, 
esta última de capital chinês. 
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