
Os planos de Kasinsky, um garoto de 86 anos 
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Empresário prepara lançamento de veículo inédito e será o galã em campanha de moto 
 
Aos 86 anos, comemorados de forma discreta na semana passada no restaurante italiano Gigio, 
no bairro de Pinheiros, o empresário Abraham Kasinsky mantém um vigor de fazer inveja a 
muitos jovens. Cumpre jornada de trabalho de 10 a 12 horas diárias, tem planos de iniciar a 
produção de um veículo inédito no País e ainda será o galã da nova campanha publicitária das 
motocicletas que produz na Zona Franca de Manaus. Prevista para ir ao ar até o fim do mês, 
mostra o empresário pilotando, no globo da morte, uma GF 125 com uma bela loira na garupa.  
 
No ano passado, Kasinsky já havia surpreendido o mercado como garoto-propaganda ao aparecer 
fazendo incríveis manobras numa scooter da marca que leva seu sobrenome (a única diferença é 
que a empresa foi batizada com i no final). O empresário se diverte ao contar que a campanha 
chegou a ser suspensa por dez dias, a pedido da concorrência, que alegou se tratar de 
propaganda enganosa. "Estou pronto para enfrentar isso de novo", diz, em tom desafiador.  
 
O novo filme, com versões em 30 e 45 segundos, é ainda mais ousado. Kasinsky entra no globo 
da morte, instalado no mais alto edifício da Avenida Luiz Carlos Berrini, zona sul de São Paulo, 
vestido de terno. A loira da carona usa um macacão de piloto. Depois das piruetas no globo, ele 
pára a moto e ambos estão de roupas trocadas. Em sua face, há várias marcas de batom. E um 
locutor afirma: "Se Kasinsky aproveita a GF 125 assim, imagine você, que é um pouco mais moço 
que ele".  
 
Sempre com ar de menino levado, não revela quais cenas foram gravadas por ele e em quais atua 
o dublê. "Garanto que sou eu na moto", limita-se a dizer, enquanto procura fotos da campanha 
anterior em seu escritório na Avenida Pacaembu. Na sala ampla, com paredes forradas em 
madeira escura, há quadros da família, brasões com três leões - alusivos à empresa de autopeças 
criada por seu pai nos anos 30 - e muitas orquídeas trazidas do sítio que mantém em Mauá, na 
região do ABC.  
   
Foi nesse escritório que Kasinsky ficou recluso há cinco anos, após ter vendido a Cofap, empresa 
fundada em 1953 e transformada por ele na maior fabricante de autopeças da América Latina. 
"Num primeiro momento pensei:  
   
agora vou viver vida de rico", lembra. "Mas em menos de um mês estava desesperado, porque 
era acostumado a uma vida brutal de trabalho e não conseguia ficar sem fazer nada."  
   
 
Projeto - Ele conta que lia quatro jornais diariamente, alguns mais de uma vez. "Chegava um 
momento em que começava a ler até os classificados com anúncios do tipo homem procura 
mulher." Depois de viagens de pesquisas, estudos de mercado e muita ousadia, entrou no ramo 
de motocicletas em 1999. Desafio e tanto num mercado com quase 90% das vendas nas mãos de 
uma única fabricante, a japonesa Honda, no País há mais de 30 anos. Inicialmente chamada de 
Cofave, a empresa depois foi rebatizada como Kasinski, nome usado como marca dos veículos.  
   
O escritório não entrou no acordo da venda da Cofap para a italiana Magneti Marelli e ficou com 
Kasinsky, que não tirou o nome da ex-empresa da fachada.  
   
Lá ele chega todos os dias entre 8 e 9 horas e só sai depois das 20 horas.  
 
Há vários meses se debruça sobre um projeto que vem sendo adiado ora por causa do câmbio, 
ora por problemas com a equipe de desenvolvimento ou do próprio mercado brasileiro. Kasinsky 



quer produzir um minicarro, ou quadriciclo, um veículo derivado do triciclo Motokar, já fabricado 
em Manaus. O motor terá potência equivalente aos dos carros populares 1.0.  
   
Persistente, ele decidiu que só lança o quadriciclo, que terá tecnologia indiana e design italiano, se 
conseguir colocá-lo no mercado a um preço próximo a R$ 8 mil. Para isso, tenta nacionalizar o 
maior número possível de componentes. "Quando eu tiver 90% de peças, não precisarei mais ter 
medo do dólar."  
   
O projeto do minicarro está no papel há algum tempo, mas o empreendedor acredita que no início 
do próximo ano poderá, finalmente, iniciar sua produção. Com o quadriciclo, ele completará a 
linha de produtos da fábrica de Manaus, que é totalmente automatizada e opera com apenas 80 
funcionários.  
   
Sem parar de fazer planos, o empresário atrevido, sem vergonha e metido a valente, como ele 
mesmo se define, afirma não ter a ambição de ser o maior fabricante de motos. "Mas quero ser 
um dos grandes fabricantes de veículos."  
   
Com tamanho desafio pela frente, Kasinsky não quer ouvir falar em aposentadoria. E costuma 
dizer que, na vida, fez um contrato com o "chefe".  
   
A duração é sempre de um ano, mas quando chega no 11.º mês, pede prorrogação. "Estou 
vivendo de prorrogação em prorrogação desde que fiz 80 anos."  
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