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Mercado brasileiro de motocicletas de luxo cresce a cada ano; lançamentos não param de 
chegar. Você pode não ser o Tom Cruise, mas vai se sentir o verdadeiro agente Ethan Hunt em 
plena "Missão Impossível" ao pilotar a Triumph Speed Triple, moto usada pelo ator norte-
americano no segundo filme da série. Veloz, com design surpreendente e frenagem precisa, o 
modelo conquistou admiradores no mundo todo, inclusive por aqui. Agora a marca inglesa tem 
tudo para repetir o sucesso da Speed. No "Missão Impossível 3", em cartaz nos cinemas 
brasileiros, o protagonista volta a pilotar uma Triumph, desta vez a Scrambler.  
 
Inspirada em modelo dos anos 1950, a Scrambler tem uma proposta muito diferente da Speed 
Triple. É muito mais urbana, com linhas retrôs e de cilindrada mais baixa: 865 cc. O modelo, 
que está sendo visto no mundo todo nas telas grandes, desembarcará no Brasil no final do 
mês que vem nas concessionárias do grupo Izzo, empresa que representa a Triumph no País. 
O preço não é nada impossível: R$ 38 mil.  
 
A Scrambler é uma das novidades no mercado premium de motos que vai receber muitas 
novidades a partir de junho, como as esportivas F 800 S e F 800 ST, com características off-
road e boxer, para viagens mais longas, ambas da BMW. Para este mês, a Honda traz a Gold 
Wing GL 1800. Os modelos estarão disponíveis nas principais capitais brasileiras.  
 
Após quase dois anos de sua estréia no Brasil, a Speed Triple continua sendo destaque entre 
as esportivas. Lançada em outubro de 2004 na Inglaterra, a moto passou por uma 
reestilização no ano passado. Ao preço de R$ 55 mil, as cinco unidades enviadas mensalmente 
ao Brasil já chegam praticamente vendidas - o modelo já teve fila de espera de seis meses.  
 
Em teste pelas ruas de São Paulo, a Speed Triple se mostrou uma moto de fácil domínio, 
apesar do motor "nervoso". "O modelo tem perfil mais esportivo e moderno, sem abrir mão do 
conforto. É uma motocicleta voltada para um público mais jovem, que prioriza itens como 
design, performance e tecnologia", explica Paulo Izzo, presidente do Grupo Izzo.  
 
A Speed Triple é equipada com um motor 4 tempos de três cilindros em linha, e 1.050 cc, com 
tecnologia Dohc, que gera 120 cv de potência a 9.100 rpm e torque de 100 Nm a 5.100 rpm. É 
a motocicleta mais potente da sua categoria. Este propulsor, junto com o câmbio de seis 
velocidades, permite que o piloto desfrute, ao mesmo tempo, do conforto das motos de 4 
tempos e da esportividade dos modelos de 2 tempos.  
 
Touring  
 
A Moto Honda da Amazônia passa a importar, a partir deste mês, a GL 1800 Gold Wing 2006 
com o objetivo de atender às expectativas do consumidor brasileiro em busca de potência, 
conforto e tecnologia avançada. De origem americana, o modelo, que é comercializado em 
diversos países do mundo, chega ao Brasil com configuração exclusiva e na cor prata metálica.  
 
Referência mundial entre as motocicletas da categoria Touring, a Gold Wing é o sonho de 
consumo de motociclistas apaixonados por viagens de longos percursos. A motocicleta é, por 
excelência, sinônimo de turismo e lazer sobre duas rodas. O potente motor de 1.832 cm³, seis 
cilindros e injeção eletrônica, garante respostas rápidas, além de grande capacidade de carga.  
 
O destaque fica para a suspensão traseira com ajuste eletrônico e para o sofisticado sistema 
de áudio com controle automático do volume e preparação para intercomunicadores e 
radioamador. A capacidade do tanque de combustível é de 25 litros e 4,4 litros de reserva, 
sendo que a luz de advertência acende automaticamente ao atingir o nível dos 4,4 litros e, na 
seqüência, dos 3 litros. A moto custa R$ 91,2 mil.  
 
As novas motos BMW correspondem ao segmento médio. A marca alemã levou 47 meses para 
desenvolver a esportiva F 800 S e a estradeira F 800 ST. Os dois veículos constituem agora a 



quarta série da marca e estabelecem a base para a BMW suprir uma brecha de mercado entre 
as F 650 monocilíndricas e as motos com motor de cilindros opostos, tipo boxer.  
 
Mercado premium  
 
A valorização do real em relação ao dólar, a estabilidade da economia brasileira e o 
crescimento do uso de motos no dia-a-dia nas grandes cidades ampliam também o mercado 
das marcas que comercializam motocicletas de luxo. Algumas marcas, como a Harley-
Davidson, registram crescimento de 100% ao ano desde 2004.  
 
Detentora da representação da Harley no Brasil, o grupo Izzo passa a comandar também a 
norte-americana Polaris, com quadriciclos de luxo e as italianas Ducati, com produtos mais 
esportivos, e Malaguti. A empresa vende motos também da Buell. Os preços dos produtos 
destas marcas variam de R$ 29 mil a R$ 100 mil.  
 
Para apresentar os novos produtos, a Izzo vai abrir três grandes lojas - duas em São Paulo e 
uma em Curitiba. "A idéia é oferecer uma gama completa de produtos premium em um único 
espaço", afirma a diretora de marketing da empresa, Luciana Izzo.  
 
Na avenida Juscelino Kubitschek, uma nova loja terá 3,5 mi m², com os produtos de todas as 
marcas comercializadas pelo grupo, mas com destaque para os produtos da Harley. A Izzo vai 
dispor de 55 modelos no Brasil.  
 
De acordo com dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, 
Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo), o mercado de duas rodas deverá ter um 
crescimento de 15% este ano, chegando a 1,3 milhão de unidades produzidas. O mercado de 
motos premium deverá chegar este ano a 25 mil unidades, 90% delas importadas.  
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