Triumph planeja crescimento nas vendas e
diversos lançamentos para o próximo ano
A Triumph já comercializou no mercado brasileiro, no varejo, entre janeiro e
novembro de 2016, 3.500 motocicletas e deverá atingir um volume total em torno
de 3.800 unidades até o final de dezembro. Com isso, seu desempenho no mercado
brasileiro apresentará uma pequena queda de 4,5%, quando comparado ao obtido
em 2015, num ano em que o segmento de motocicletas premium (acima de 500 cc)
deverá cair cerca de 21%. Além disso, a participação da marca neste segmento no
Brasil, em torno de 10,75%, é bem superior à média mundial da Triumph, que é de
6,4%.
Ao completar quatro anos de atuação bem-sucedida no País, a Triumph aposta
nestes bons números conquistados em 2016 e também numa estratégia ousada de
lançamentos programados para 2017 para projetar um crescimento em suas
vendas. “Nossa expectativa é comercializar aproximadamente 4.000 motocicletas
no próximo ano, o que representará um aumento acima de 5% nos nossos
negócios”, prevê Waldyr Ferreira, gerente Geral da Triumph Motorcycles Brazil.
“Como o segmento premium deverá se manter no mesmo patamar de 2016, em
torno de 35.000 a 36.000 motos, em 2017 planejamos ampliar nossa participação
no setor para algo entre 11% e 12%”, acrescenta o executivo.
Seguindo a mesma estratégia adotada ao longo de 2016, várias novidades da marca
serão lançadas no ano que vem. Já estão confirmadas, por exemplo, três novas
motocicletas que ampliarão ainda mais o leque de opções do consumidor no
crescente segmento das clássicas: a Street Cup (abril), a Bobber (maio) e a
Scrambler (junho). Estes modelos chegarão ao mercado para integrar a nova
família Bonneville, que começou a ser comercializada no Brasil neste ano com as
motos Street Twin, Thruxton R e Bonneville T120 e que ainda ganhará mais um
integrante importante em meados de dezembro, a Bonneville T120 Black.
Em 2016, foram lançadas no Brasil oito novas motocicletas da marca inglesa. Além
das três clássicas, já estão nas concessionárias a Tiger Explorer XR, a Tiger Explorer
XCx, a Tiger Explorer XCa, a Speed Triple R e a Tiger Sport. A Bonneville T120 Black
será o nono lançamento de um ano repleto de novidades tecnológicas. “Apesar do
cenário econômico difícil, a Triumph optou por manter seus planos para o mercado
brasileiro em 2016 e também em 2017, e acreditamos que o bom resultado de
vendas obtido até agora é uma resposta positiva do exigente público do
segmento”, afirma o gerente Geral da empresa. “Por isso, além das novas clássicas,

outros lançamentos estão previstos para 2017, inclusive para o Salão Duas Rodas,
no segundo semestre do ano”, destaca.
A grande maioria das motocicletas Triumph vendidas no Brasil é montada na
Fábrica 6 da Triumph, instalada em Manaus (AM), e isso é um dos segredos do
sucesso da marca em nosso mercado. Inaugurada em outubro de 2012, com
somente três modelos, hoje a unidade é responsável pela montagem de 16
motocicletas (incluindo a nova Bonneville T120 Black) – e mais dois começam a ser
montados a partir de janeiro. A fábrica conta com área construída de 2.945,94 m² e
o número de funcionários vem crescendo a cada ano – hoje são 62 trabalhadores
no local. A capacidade produtiva atual é de 7.000 motos por ano.
Parte fundamental do sucesso da marca no Brasil nestes quatro anos é resultado
direto do bom trabalho de vendas e pós-vendas desenvolvido pela Rede de
Concessionárias da marca. Em 2016, duas novas concessionárias foram nomeadas
em São José dos Campos (SP) e João Pessoa (PB). A Rede Triumph conta hoje com
15 revendas no País e ganhará mais uma no próximo mês, em Londrina (PR).
“Nossa estratégia atual é ter muito cuidado com o ritmo de crescimento da Rede,
nomeando novos representantes somente em praças estratégicas. Não queremos
perder a qualidade dos nossos serviços e, ao mesmo tempo, queremos
concessionários fortes e com experiência no setor”, explica o executivo. “Em 2017,
a expectativa é abrir duas novas concessionárias em cidades que estamos
prospectando nas regiões Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste”, acrescenta.
Nestes quatro anos, a Triumph vem se empenhando em desenvolver no mercado
nacional seu conceito “For The Ride”, fomentando experiências positivas na
pilotagem das motocicletas junto ao seu público. Com esta finalidade foi criado, em
2013, o Triumph Riding Experience (TRX), programa de relacionamento da marca
com os seus Clientes, com o apoio de pilotos e profissionais renomados. Nestes
três anos de atuação, o TRX apresenta números expressivos. Foram realizados
cursos on-road e off-road, passeios Bate &Volta, ativações de Wheelie Machine em
eventos variados, viagens nacionais e internacionais, palestras, happy-hour e
outras interações com clientes e amantes da marca. Mais de 7.500 pessoas
participaram de alguma atividade da Triumph no período.
Em 2016, uma novidade lançada nesta área foi o TRX Days, que já está em sua
segunda edição. Trata-se de um evento realizado durante um final de semana, com
o objetivo de proporcionar ao público a oportunidade de conhecer melhor a marca
e experimentar suas motocicletas num ambiente seguro e agradável. Além disso, o
evento é voltado também para as famílias dos motociclistas, com atividades
desenvolvidas especialmente para suas esposas e filhos. No próximo ano, a
Triumph planeja criar novos formatos de experiências desse tipo para o seu

público, além de ampliar a sua atuação nas redes sociais por meio de novos
conteúdos engajadores.
SOBRE A TRIUMPH
A Triumph Motorcycles Brazil é a 10ª subsidiária da empresa pelo mundo e conta
com sede em São Paulo (SP) e fábrica em Manaus desde 2012. A marca conta com
15 concessionárias nas cidades de São Paulo (SP), Campinas (SP), Ribeirão Preto
(SP), São José dos Campos (SP), Porto Alegre (RS), Brasília (DF), Curitiba (PR), Belo
Horizonte (MG), Rio de Janeiro (RJ), Goiânia (GO), Florianópolis (SC), João Pessoa
(PB) e Recife (PE). Fundada em 1902, a Triumph Motorcycles é uma empresa
global, atuando diretamente em 12 países, por meio de suas filiais, e indiretamente
em mais 42 mercados, através de distribuidores independentes. A Triumph é a
maior fabricante britânica de motos e a marca que mais cresce no segmento acima
de 500 cc nos países nos quais está presente. O faturamento mundial da empresa
gira em torno de R$ 2 bilhões e a produção total é de, aproximadamente, 54.500
unidades anuais. No mundo todo, a Triumph possui cerca de 750 concessionárias e
perto de 2.000 funcionários.
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