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A fabricante de motos japonesa Honda está estudando a possibilidade de construção de uma nova 
fábrica no País. A empresa mantém uma planta no Sumaré, em São Paulo, e outra em Manaus 
(AM), que devem atingir este ano a marca de 900 mil motocicletas e, nos próximos dois anos, a 
de um milhão de unidades produzidas anualmente.  
 
Como a Honda conta com um crescimento de 20% nas vendas este ano, um total de 820 mil 
unidades comercializadas internamente, e com um aumento de 21% nas exportações, chegando a 
80 mil unidades vendidas para o mercado externo, a direção da montadora estuda elevar a 
capacidade de produção com uma nova fábrica.  
 
Segundo o diretor da Moto Honda Amazônia, Kazuo Nozawa, a fábrica está próxima da capacidade 
máxima de produção. Executivos japoneses já estiveram no Brasil para a fase inicial de estudos, 
mas a assessoria de imprensa da Moto Honda adverte, no entanto, que ainda não há nada 
definido.  
 
A empresa exporta para 36 países na Europa e na América do Sul. O crescimento esperado para 
as vendas externas deve-se ao levantamento divulgado no ano passado, antecipando a abertura 
de novos mercados como Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia e países da África.  
 
Embora não divulgue números referentes ao faturamento, a empresa investe no Brasil entre US$ 
20 milhões e US$ 30 milhões anualmente, para a modernização da linha de produção. Os últimos 
lançamentos no Brasil, os modelos NXR, receberam investimentos de R$ 9,4 milhões. A direção da 
Honda informou que vem intensificando estudos e projetos para desenvolver outros modelos, mas 
preferiu não antecipar nenhum lançamento.  
 
O resultado dos investimentos é a liderança da marca no setor de motocicletas brasileiro, mercado 
no qual tem cerca de 86% de participação. Em fevereiro, a empresa registrou recorde de vendas, 
com 65.020 motocicletas comercializadas no varejo para o mercado brasileiro, superando em 
24,67% as vendas de igual período no ano passado, quando foram vendidas 52.152 motos.  
 
A Moto Honda da Amazônia respondeu por 86,3% das vendas globais. Deste total, 45,7% das 
vendas foram realizada por meio do sistema de consórcio, 32,9% por financiamento e 21,4% à 
vista.  
 
A planta exporta sete dos nove modelos de motocicletas que fabrica: a C100 Biz, a CG 125 Titan, 
CG 125 Titan Cargo, NXR 125 Bros, CBX 250 Twister, XR 250 Tornado e NX 400 Falcon. O modelo 
mais vendido é a CG 125 Titan, que foi responsável por 48,8% das vendas no mês passado.  
 
No parque industrial da empresa em Manaus também são produzidos quatro modelos voltados 
exclusivamente para o mercado externo: a XL 200, a CTX 200, a CRF 150F e a CRF 230F, sendo 
os dois últimos voltados para competições. No ano passado, foram fabricadas 59.503 unidades 
para a exportação.  
 
A Honda também fabrica automóveis no Brasil, na planta paulista, e garante que os dois 
segmentos têm igual participação nos resultados da companhia. Em todo o mundo, a Honda tem 
110 fábricas, em 33 países.  
 
Vendas no mês passado somaram 77.466 unidades  
 
 
 



O setor de motociclos no último mês registrou um incremento nas vendas com a comercialização 
de 77.466 unidades. Esse número somente é superado pelo recorde histórico de abril do ano 
passado. No acumulado do ano e comparado com igual período do ano anterior o crescimento foi 
da ordem de 23,9%, informa Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, 
Motonetas e Bicicletas (Abraciclo).  
 
Quanto às exportações, deram um salto muito maior de um ano para o outro, ao apresentarem, 
no mês passado, aumento de 93,7% ante igual mês do ano passado. Em comparação com 
janeiro, o crescimento foi pequeno: 1,6%.  
 
De acordo com o presidente da Abraciclo, Yuji Horie, "o mercado consolidado segue para um 
crescimento de 25% este ano. Chegaremos à marca de 1 milhão de unidades para o mercado 
interno, e a curto prazo, em 2005, 1,5 milhão de motociclos. Para isso o setor terá um árduo 
trabalho que envolve os fabricantes e toda cadeia produtiva para atender a enorme demanda."  
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