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Abraham Kasinsky, que estrela campanha da W/Brasil para as motos que levam seu nome e 
mantém o mesmo ritmo de trabalho da juventude: "o tempo voa" 
 
Em breve, o empresário Abraham Kasinsky levará sua moto e uma bela loira para o globo da 
morte. As piruetas que ele fará nesse cenário fazem parte da próxima peça publicitária, a ser 
filmada nesta semana. O executivo de 85 anos, que há quatro fabrica motocicletas e triciclos que 
levam seu sobrenome, mostrou, no ano passado, ser o melhor garoto-propaganda do próprio 
produto.  
 
É por isso que a W/Brasil decidiu continuar apostando na imagem do dono para a propaganda da 
Kasinski, que deve investir neste ano em publicidade o dobro de 2002, segundo o presidente da 
agência, Washington Olivetto. A pedido do cliente, ele não revela números.  
 
Quem o viu plantar bananeira sobre uma scooter na última campanha percebeu o poder de 
marketing do senso de humor do empresário. Na próxima, Kasinsky e a "piloto " Kátia deixarão o 
globo da morte com os trajes trocados: ela com o terno e gravata que ele usava no início do filme 
de 30 segundos e ele com macacão de piloto de moto. "Se Kasinsky aproveita a GF 125 assim, 
imagine você, que é um pouco mais moço que ele " , diz o locutor.  
 
É possível que muitos dos "mais moços " não aproveitem a vida como Kasinsky. "Ele tem uma 
grande capacidade de rir de si próprio " , afirma Olivetto, que, aos 19 anos, fez justamente para 
Abraham Kasinsky a primeira campanha publicitária da sua vida. O cliente, na época, era dono da 
Cofap.  
 
É de Olivetto também a criação da famosa campanha do cachorro que fazia o consumidor lembrar 
de amortecedores, no ar de 1991 a 1996. Na véspera do lançamento dessa campanha, a imagem 
de Kasinsky também foi para os jornais em forma de anúncio: "Neste domingo, o maior fabricante 
de amortecedores do país vai soltar os cachorros na televisão".  
 
Antes disso, a então maior empresa de autopeças da América Latina foi tema de anúncio do 
Banco do Brasil, estimulando exportações: "A Cofap percebeu a tempo que máquina parada 
amortece os lucros". A Cofap foi vendida para multinacionais, em 1998, que continuaram 
exportando. Kasinsky parece ter levado a propagando do banco a sério e decidiu não parar mais.  
 
"Trabalho é muito bom; ganhar dinheiro é muito bom", diz o executivo, cheio de motivos para 
comparecer diariamente ao escritório das 8h às 20h: "O tempo voa". De fato, a rotina é a de um 
executivo e os problemas que ele tem a resolver estão longe da rotina de um aposentado.  
 
Diante da carreta tombada entre Manaus, onde fica a fábrica Kasinski, e São Paulo, um policial 
ligou diretamente para ele ao ver seu nome na nota fiscal do carregamento de 21 motocicletas.  
 
Como para qualquer outro executivo, dólar, guerra e nacionalização estão entre as preocupações 
do empresário. A diferença é que faz mais de meio século que Kasinski conhece esses problemas.  
 
Foi a vontade de depender menos da importação que o levou a convencer o irmão, em 1951, a 
construírem uma fábrica de autopeças depois da morte do pai, dono de loja de itens importados. 
Com 18 fábricas (nove no exterior), o império Cofap se extinguiu com as desavenças entre 
Kasinsky e os filhos pela sucessão.  
 
Mas ele aproveita a experiência na Cofap para repetir com a sua rede de 209 concessionários o 
que as montadoras o obrigavam a fazer: despachar qualquer peça em 24 horas. A agilidade na 



entrega é a ferramenta com a qual pretende ganhar um pouco do mercado dominado pelos 
japoneses. Com a venda de 1.118 veículos neste ano, a marca Kasinski tem só 0,8% do mercado.  
 
"Comecei ontem enquanto meu concorrente tem 30 anos", justifica, referindo-se à Honda, dona 
de 85% do mercado. Para "ser diferente" da concorrência, Kasinsky lançou uma linha de triciclos 
e, com isso, conseguiu avançar no Nordeste, onde seus veículos de três rodas, incluindo as 
versões furgão e picape, são utilizados como taxi e serviços de entregas rápidas, como compras 
de supermercado e gás.  
 
Agora, o empresário não vai sossegar enquanto não conseguir resolver um dos problemas que 
mais atormenta as multinacionais da indústria automobilística: a nacionalização. Ele quer lançar 
um veículo, derivado das motos, com quatro rodas. Faz tempo que ele anuncia o projeto. Mas diz 
que só o produzirá quando conseguir vendê-lo por até R$ 8 mil.  
 
Recentemente, ao receber um prêmio, Kasinsky foi cumprimentado pelo presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva. Dos tempos em que Lula era sindicalista, Kasinsky lembra das vezes em que foi 
impedido de subir no caminhão de som para rebater os xingamentos à sua mãe, durante as 
greves.  
 
"Mas depois, Lula descia e a gente negociava", lembra. "Bastava fechar acordo e a fábrica voltava 
a funcionar", lembra. Por isso, ele aposta que Lula, "um líder absoluto e homem sério", fará um 
"excelente" governo.  
 
Conselheiro do Corinthians, Kasinsky não assiste mais os jogos em estádio porque acha "ter 
passado da idade". Mas, felizmente, o hospital ele também freqüenta apenas nas reuniões como 
conselheiro.  
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