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A Harley-Davidson alcançou em 2013 
um índice de 74% de participação de 

novos clientes em suas vendas no Brasil. 
O índice representa uma total inversão do 
perfil histórico da empresa no País, pelo 
qual sete em cada dez motos eram comer-
cializadas para consumidores que já pos-
suíam uma Harley na garagem. 

A arrancada da fabricante de motoci-
cletas, fundada há 110 anos na cidade de 
Milwaukee, nos Estados Unidos, pega ca-
rona no desejo de “harleyros” calouros se-
guirem os rastros deixados pelos tradicio-
nais fãs da marca. Só no Brasil, são mais 
de 30 mil donos de Harley-Davidson, que, 
por meio de ações de marketing organiza-
das pela própria montadora, são incenti-
vados a acolher e guiar os principiantes. 

“Queremos preencher os sonhos de li-
berdade de uma família cada vez maior”, 
frisa Julio Vitti, gerente de marketing, 
produto e relações públicas da Harley-
-Davidson do Brasil. 

A investida da marca para diversificar 
seu portfólio é parte da estratégia para 
atingir grupos identificados como consu-
midores potenciais — um público entre 30 
a 45 anos, formado por profissionais libe-
rais e executivos bem-sucedidos. Duran-
te o Salão Duas Rodas — a ser realizado 
nesta semana, no Anhembi, em São Pau-
lo (SP) —, a Harley-Davidson apresenta-
rá 25 motos em um estande com mais de 
mil metros quadrados. 

“Renovaremos uma linha inteira e te-
remos inovações que vão surpreender 
a todos”, sinaliza Vitti. O executivo con-
ta que os modelos voltados para os mais 
jovens substituem peças cromadas pelo 
preto fosco, de acordo com um estilo des-
pojado, rebelde e mais esportivo.

Os entrantes são atraídos ainda por en-
contros exclusivos — como o Harley Days 
—, que também são ferramentas de fide-
lização da marca junto aos clientes “core” 
da Harley-Davidson. Na faixa dos 45 anos 
de idade, esse target clássico participa de 
cafés da manhã nas concessionárias, além 
de passeios e viagens que contam até com 
agência de turismo chancelada pela com-
panhia, a Harley Tour, de Curitiba. 

Já o consagrado Harley Owners Group 
(HOG), clube oficial da Harley-Davidson 
para os donos de motos da montadora, 
possui 16 mil membros no Brasil e um mi-
lhão no mundo. Vitti ressalta o aumento 
da demanda entre as mulheres, cuja par-
ticipação avançou nas vendas da compa-
nhia aumentou 9% de 2009 para 2012. Há 
três anos, elas criaram o seu próprio grupo 
de atividades, o Ladies of the Road (LOH)  

A experiência de marca tem seus des-
dobramentos digitais, com destaque para 
o lançamento de um aplicativo para iPad, 
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o primeiro da empresa no mundo. Lan-
çado em 2012, o catálogo eletrônico ga-
nhou uma nova versão em 2013 e já so-
ma mais de 20 mil downloads.

A associação com grandes empresas de 
outros setores é outro caminho trilhado pe-
lo marketing da Harley-Davidson para en-
trar no radar de um público cada vez maior. 
Fora dos Estados Unidos, a operação bra-
sileira é a única com um cartão de crédi-
to da marca, que, implementado em abril 
numa parceria com o Bradesco, já totaliza 
1,3 mil emissões. Em meados de maio, por 
meio de acordo com a Petrobras, a Harley 
passou a recomendar a  gasolina Podium, 
vendida nos postos BR, como o combustí-
vel ideal para os harleyros preservarem a 
capacidade de performance dos motores 
de suas máquinas. Um cartão de assistên-
cia técnica também foi criado neste ano. 

A arrancada em números
O mercado doméstico é abastecido pe-

la fábrica de Manaus, que produz 21 mo-
delos, com preços variando de R$ 29,9 
mil (Sportster 883 Roadster) a R$ 72,7 mil 
(Electra Glide Ultra Limited). A expecta-
tiva é registrar entre 7,5 mil a 7,8 mil em-
placamentos até o final de 2013. O volume 
será recorde desde que a matriz assumiu a 
operação brasileira, em 2011. A evolução 
dos resultados é evidente. Passou de 4,053 
mil novas unidades licenciadas em 2010 
para 4,322 mil em 2011 e 6,8 mil em 2012, 
quando cravou um crescimento impres-
sionante de 58,6% em suas vendas anuais. 

Somente entre janeiro e setembro de 
2013, a marca já acumula perto de 5,9 mil 
motocicletas licenciadas. O aumento próxi-
mo de 20% em relação ao mesmo perío do 
do ano passado garante um mar ket share 
estimado em 15,7% no mercado premium 
(acima de 599cc), de acordo com dados 
da Denatran fornecidos pela Harley-Da-
vidson. A rede de concessionárias reúne 
atualmente 15 lojas e chegará a 17 ainda 
este ano, com inaugurações programadas 
para Santos (SP) e Cuiabá (MT).

“Estamos batendo forte em nossos 
competidores, especialmente nos últi-
mos três meses”, observa Vitti, que celebra 
o novo patamar conquistado pelo Brasil 
junto à matriz. “Já estamos entre os cinco 
maiores escritórios da marca no mundo.” 

A performance da Harley-Davidson no 
País tem despertado tanta atenção que li-
deranças mundiais da empresa têm inte-
resse em exportar a ação Test Ride, cria-
da em 2013 para o mercado nacional pela 
Moma. Nos Estados Unidos, a marca vem 
desenvolvendo projetos com a Victor & 
Spoils, mas não tem contrato fixo com 
nenhuma agência. No ambiente digital, 
a conta é atendida pela Sapient.
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Julio Vitti, da Harley-Davidson: meta é fechar o ano com pelo menos 7,5 mil motos vendidas
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1580, p. 23, 7 out. 2013.
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