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O mercado varejista de motocicletas deve crescer mais de 20% neste ano e com isso acirra-se 
a disputa entre as grandes marcas do segmento. As empresas também se preparam para a 
chegada de fábricas indianas e chinesas, que apostarão no mercado brasileiro. A Yamaha, 
vice-líder no segmento, planeja abrir entre 40 e 50 novos pontos-de-venda no País, sendo 
80% das novas lojas nas Regiões Norte e Nordeste. A Honda Motos, que já dominou 90% do 
mercado de motocicletas brasileiro, é responsável por menos de 80% dessas vendas, mas 
ainda mantém a liderança no setor. A Sundown Motos avança no segmento; há apenas dois 
anos neste mercado, tornou-se a terceira marca mais vendida do País. 
 
A Yamaha possui 450 concessionárias no Brasil. Sobre o avanço nas Regiões Norte e Nordeste, 
Ricardo Bergamini, diretor regional de São Paulo da Associação Brasileira dos Concessionários 
Yamaha (Abracy), diz que “são áreas grandes que sempre foram menos atendidas pelas 
concessionárias. Estamos crescendo bastante nessas regiões”. O executivo ressalta que não 
devem ser abertas muitas lojas nas Regiões Sul e Sudeste, devido à grande quantidade já 
existente. Com 13% de participação no mercado durante o primeiro quadrimestre de 2006, a 
Yamaha pretende alcançar 17% até o final desse ano. O plano de expansão é agressivo: em 
cinco anos, a empresa planeja conquistar 27% na participação de mercado. “Só não 
atingiremos este patamar se a economia não colaborar”, afirma Bergamini. Neste ano, a 
empresa pretende vender 178 mil unidades, além de crescer 20% sobre 2005. Em 1997, a 
Yamaha vendeu 24 mil motocicletas. Bergamini acredita que um crescimento gradual e 
sustentável é melhor do que uma grande evolução no mercado. 
 
A mudança na participação de mercado, diz o presidente da Associação Brasileira de 
Distribuidores Honda (Assohonda), Renato Kaefer, “é uma situação comum, pois quando uma 
empresa detém um percentual elevado do mercado, é normal que a divisão seja da maior 
parte”. E completa: “A Honda tinha 90% de um mercado de 500 mil motos; hoje, ocupa 77% 
de um mercado de um milhão de motos”. No total, são 610 concessionárias Honda Motos no 
Brasil. 
 
Mudança no público 
 
Kaefer diz que está cada vez mais fácil comprar uma moto devido aos diversos financiamentos 
disponíveis. “Até cinco anos atrás, a forma comum de venda era o consórcio, e hoje, é o 
financiamento direto. O público-alvo mudou; com R$ 300 mensais dá para financiar uma 
moto”.  
 
A ampliação da base consumidora é o principal responsável pelo crescimento do setor. No caso 
das motos, a quantidade de gasolina necessária para abastecer o tanque, o valor do seguro e 
o preço de um modelo zero quilômetro tornam o veículo mais barato do que os carros.  
 
“O setor está crescendo desde 1992. A moto é um veículo que atinge a camada da população 
de baixo poder aquisitivo, e a possibilidade de adquirir uma hoje em dia é enorme”, afirma 
Sérgio Reze, presidente da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores 
(Fenabrave). Ele cita outros fatores que impulsionam o setor, como a melhoria na qualidade 
das motos, sua popularização e a estabilidade da economia brasileira. 
 
Bergamini concorda que a facilidade de compra influencia o consumidor, e completa: “o 
trânsito das grandes cidades, o rodízio [municipal, em São Paulo], e o grande número de 
lançamentos, fizeram com que aumentasse a demanda por motocicletas”. 
 
Motos chinesas 
 
A fabricante chinesa Jialing deve iniciar a produção de motos no Brasil ainda neste ano. 
Distribuída pela Traxx Motocicletas, comercializou 1.05 mil unidades em 2005, através dos 65 
revendedores espalhados pelo País. Em 2006, a empresa pretende vender 6,5 mil motos e 
abrir 60 postos de revendas, além de iniciar a produção de modelos nacionais. 



O diretor da Yamaha comenta que, apesar de o preço contar na hora da compra, o consumidor 
analisa a qualidade e a tecnologia do produto. “Não adianta os chineses ganharem mercado 
agora para depois perderem. O consumidor verá que o veículo não tem tecnologia e nem 
manutenção, e acredito que essas vendas devem cair”.  
 
Sérgio Reze concorda, e lembra que as motocicletas chinesas devem estar de acordo com o 
padrão de qualidade do Brasil. “Não adianta trazer produtos que não sejam de primeira linha. 
Se não tiver tecnologia moderna e adequada, as vendas cairão”. 
 
Sundown 
 
A Sundown, empresa 100% brasileira, fabricante de motos de baixa cilindrada, está em 
negociação com a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para abrir o capital e colocar ações 
na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) ainda neste mês. De propriedade do grupo Brasil 
& Movimento SA , a Sundown Motos pretende lançar quatro novos modelos de motocicletas 
neste ano. O grupo obteve receita líquida de R$ 238,8 milhões no ano passado, e o resultado é 
66,8% maior do que em 2004, quando faturou R$ 143,7 milhões.  
 
Mas o que incentivou a empresa a entrar na Bolsa foi, principalmente, o salto no lucro: a 
Sundown fechou 2005 com lucro de R$ 16,6 milhões — em 2004, foi de R$ 1,2 milhão. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 4 maio 2006, Comércio, p. B4. 


