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A melhoria de renda da população, aliada à ineficiência 
do transporte público e ao aumento dos congestionamen
tos nas cidades, tem levado muitos brasileiros a aderirem 
aos veículos de duas rodas. No ano 2000, o País tinha uma 
frota de pouco mais de 4 milhões de motocicletas, 13,6% 
do total de veículos motorizados em circulação. Dez anos 
depois, a participação superou os 26% e o número de mo
tos nas ruas de todo o Brasil quadruplicou. Hoje existem 
16,5 milhões de motos em circulação, segundo dados da 
Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ci
clomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo). 
Somos o quarto maior mercado consumidor do mundo, 
atrás da China, Índia e Indonésia. 

O auge do mercado de duas rodas foi o ano de 2008. 
A produção de motos alcançou a marca de 2,3 milhões 
de unidades. O crescimento vertiginoso foi interrompido 
pela crise financeira mundial, que impactou fortemente 
nos resultados de 2009, quando a produção caiu para 1,5 
milhão. Os financiamentos se tornaram difíceis, retraindo 
as vendas. Hoje os consórcios têm sido uma ótima alter
nativa por não exigirem comprovação de renda. Em 2010, 
o volume de produção subiu 19% e chegou a 1,8 milhão. 
"É um mercado que vem se recuperando e a expectativa é 
manter um crescimento constante. Para 2011 esperamos 
uma produção de quase 2,1 milhões de motos", afirma 
Moacyr Aberto Paes, diretor da Abraciclo. 

O destaque é a Região Nordeste, que vem aumentando 
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muito sua participação nas vendas do seg
mento de duas rodas. Basta dizer que, em 
2010, os nordestinos compraram 35,7% 
das motocicletas vendidas no País, mais 
do que o Sudeste, tradicionalmente a re
gião campeã de vendas (veja box). Paes 
conta que no sertão nordestino - onde há 
muita carência de transporte público re
gular - cada vez mais cidadãos estão subs
tituindo animais como cavalos e jegues 
por motocicletas. "A vantagem é que ele 
consegue fazer grandes distâncias num 
período mais curto de tempo", destaca o 
executivo. Jegues abandonados ao longo 
das rodovias nordestinas são um reflexo 
desta nova realidade. 

Nos grandes centros, a demanda por 
mobilidade é o principal fator que moti
va a compra de uma motocicleta. "Em 
muitos casos, o valor mensal gasto com a 

condução paga a parcela do financiamen
to. E a moto ainda permite que o usuário 
se desloque mais rapidamente e tenha um 
veículo para passear no fim de semana", 
argumenta Paes. Para o executivo Rober
to Akiyama, diretor comercial da Moto 
Honda, a aquisição de uma moto é um 
dos maiores indicadores do processo de 
inclusão social no Brasil. "A motocicleta 
é o verdadeiro veículo popular", destaca 
Akiyama. Atualmente, 90% das vendas do 
segmento duas rodas da Honda são de 
modelos de até 150 cilindradas (cc), por
tanto, de menor valor. 

Líder absoluta 

A Honda - que responde por prati
camente 80% das vendas de motos no 
mercado nacional - obteve um recor-



de histórico de vendas em 2010: 1,43 
milhão de unidades comercializadas, 
mais do que produziu no festejado ano 
de 2008 (1,37 milhão). A previsão para 
2011 é chegar a 1,55 milhão de uni
dades. "Nosso grande diferencial é 
que estamos constantemente de
senvolvendo o mercado em vez de 
só explorá-lo. As vendas são uma 
consequência dessa política", 
afirma Akiyama. Neste ano, a em
presa festeja seus 40 anos no Brasil 
As comemorações começaram 
em fevereiro com a produção da 
moto de número 15 milhões. Os 
investimentos para 2011 estão esti
mados em R$ 250 milhões, incluindo 
uma exposição maior na mídia. 

Com isso, a Honda pretende recu
perar o mercado que perdeu em 2008, 



quando seu market share caiu de 86% 
para 66%. Novas tecnologias, como o 
lançamento do primeiro modelo flex, 
em 2009, têm ajudado a Honda a chegar 
mais perto de sua meta. Hoje, mais de 
50% das motos produzidas pela marca já 
têm motor que roda a gasolina ou a álco
ol. "As classes C e D também querem ter 
a opção de escolher o combustível", des
taca Akiyama. Ainda em 2009, logo após 
a crise, a empresa lançou 13 modelos em 
12 meses. Para o diretor comercial, essa 
postura ajudou a recuperar os índices de 
participação, mas ele atribui a retomada 
às 1,1 mil concessionárias exclusivas da 
marca, uma rede com assistência técnica 
e peças de reposição, serviços decisivos 
para fechar a venda. 

Por conta do crescimento do mercado, 
a Honda tem assis
tido nos últimos 
anos à chegada de 

novos concorrentes. 
Entre eles a Dafra Motos, 

empresa 100% brasileira, integrante 
do Grupo Itavema, rede de conces
sionárias com 30 anos de história. 
A fábrica em Manaus começou a 
operar em 2008, às vésperas da 
crise econômica, mas dois anos 
depois a Dafra ocupava o terceiro 

lugar no ranking, com 2,55% das 
vendas. Em 2010, a marca alcançou 

um crescimento de 20%, acompa
nhando a evolução do segmento de 

duas rodas em geral. Desde 2009 
a empresa vem apostando em 

acordos estratégicos com 
empresas como TVS Motos 

Company e Haojue, líde
res mundiais em vendas e 
produção de motocicletas, 
BMW Motorrad e, mais re
centemente, Sym. 

O acordo estabelece 
a fabricação de produtos 
das parceiras na unidade 

da Dafra. É uma forma da 
empresa diminuir a ociosi

dade da fábrica, cuja capa
cidade produtiva é de 200 mil 

motos por ano. "Estamos usando 
metade", afirma Haroldo Barroso, 

diretor comercial. Para o executivo, o 
maior benefício dos acordos é a transfe-



rência de conhecimento e tecnologia e 
o desenvolvimento conjunto de mode
los com foco no consumidor brasileiro. 
A Apache RTR 150 cc, lançada em março 
do ano passado em parceria com a TVS, 
chegou ao fim do ano como o oitavo 
modelo mais vendido no Brasil. Junto 
com a Speed 150, ela responde por 60% 
das vendas da Dafra. A marca planeja 
lançar três modelos em 2011 e reforçar 
sua rede de revendas, hoje com 280 lo
jas exclusivas. 

No encalço da Dafra está a Kasinski, 
adquirida em agosto de 2009 pelo gru
po chinês CR Zongshen. A marca fechou 
2010 como a quinta maior no mercado, 
com 1,3% de market share, contra 0,4% 
de participação em 2009. Segundo o pre
sidente da empresa, Claudio Rosa Júnior, 
os números de vendas do primeiro bi
mestre de 2011 já colocavam a Kasinski 
na quarta posição do ranking. A meta até 
o fim do ano é assumir o terceiro lugar, 
ultrapassando a Dafra e ficando atrás ape
nas de Honda e Yamaha. Em três anos, a 
empresa espera ter 5% do mercado. "Fo
mos a marca que mais cresceu em 2010 

- 328%", destaca Rosa Júnior. A empresa 
reforçou sua rede de concessionárias ex
clusivas, fechando o ano com 200 lojas. A 
meta para 2011 é chegar a 282. 

A Kasinski também está investindo 
forte em novas fábricas. Em setembro de 
2010 a empresa inaugurou uma unidade 
em Manaus, elevando sua capacidade 
produtiva em seis vezes. Uma ampliação 
deste complexo já está em andamento. 
Com previsão para entrar em operação 
até 2013, ele deve aumentar a capacida
de anual de 110 mil para 180 mil unida
des. Outra estratégia da CR Zongshen é 
investir na fabricação de componentes 
no Brasil. A empresa está formatando a 
CRZ Components, que em maio próxi-

mo deverá fabricar chassis em Manaus. 
Segundo Rosa Júnior, hoje a relação dos 
componentes usados pela marca é de 
80% importado e 20% nacional. "A meta é 
que em dois anos 45% dos componentes 
sejam fabricados no Brasil." 

No último ano, a Kasinski colocou 
no mercado 13 novos modelos, de 50 a 
650 cilindradas. Destaque para a Prima 
500 e Prima Electra 2000, dois scooters 
elétricos que já estão em produção na 
unidade de Manaus. No final de 2010 a 
empresa lançou o projeto de uma fábri
ca em Sapucaia, no Rio de Janeiro, para 
fabricar motos e bicicletas movidas a 
energia alternativa. A unidade receberá 
investimentos de R$ 20 milhões e deve 
entrar em operação neste ano com ca
pacidade instalada para 120 mil unida
des ao ano. "Somos os primeiros a pro
duzir elétricos no Brasil", ressalta Rosa 
Júnior. A linha será composta por sete 
modelos, incluindo duas bicicletas elé
tricas, um modelo esportivo e um para 
cidade. A proposta vem de encontro a 
uma forte tendência do mundo moder
no: mobilidade com sustentabilidade. 
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