Triumph Motorcycles anuncia resultados
globais para o ano fiscal de 2017
A Triumph Motorcycles anunciou seus resultados financeiros para o ano fiscal
encerrado em 30 de junho de 2017. A marca inglesa fabrica e comercializa
motocicletas, peças, acessórios, roupas e objetos pessoais, atuando hoje em mais
de 57 países pelo mundo. No ano fiscal de 2017 (1º de julho de 2016 a 30 de junho
de 2017), a Triumph aumentou sua receita global em £ 90,9 milhões (R$ 390,9
milhões), atingindo um volume de £ 498,5 milhões (R$ 2,1 bilhões), com seu lucro
bruto aumentando £ 8,1 milhões (R$ 34,8 milhões) e alcançando £ 24,7 milhões (R$
106,2 milhões) no período. O volume total de motocicletas vendidas pelo mundo
chegou a 63.404 unidades – crescimento de 12,7%.
Apesar de enfrentar condições econômicas e de câmbio desafiadoras, a Triumph
apresentou uma grande performance e manteve seu compromisso de
investimentos em pesquisa e desenvolvimento, com a visão de continuar
apresentando melhorias contínuas em sua linha de produtos. O volume de
investimentos em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos subiu de £ 26,9
milhões (R$ 115,6 milhões) no ano fiscal de 2016 para £ 29,2 milhões (R$ 125,5
milhões) em 2017. O Grupo continuou a desenvolver ainda mais a sua gama de
produtos, lançando mundialmente cinco novas motocicletas nos últimos 12 meses
– Street Triple, Bobber Black, Speedmaster, Tiger 800 e Tiger 1200.
A empresa também continuou a demonstrar seu compromisso com as
necessidades dos clientes, com a inauguração do Factory Visitor Experience,
sediado junto à matriz da Triumph, em Hinckley, na Inglaterra. Essa experiência
inclui uma imersão na história da fabricante inglesa através de uma visita ao novo
museu, cuja entrada é gratuita, bem como a oportunidade dos fãs e entusiastas da
marca de fazerem uma visita guiada à linha de produção de alta tecnologia onde as
motocicletas Triumph são produzidas seguindo os mais elevados padrões de
qualidade.
A Triumph continua entusiasmada com o futuro e comprometida a continuar
entregando a sua visão de longo prazo através do investimento nos colaboradores
da empresa, instalações modernas e uma linha de produtos que combine
personalidade, herança e desempenho para reforçar ainda mais o sucesso mundial
da marca.

SOBRE A TRIUMPH
 Inicialmente fundada em 1902, a Triumph Motorcycles celebrou 110 anos de
produção de motocicletas em 2012. Por mais de duas décadas, a Triumph
Motorcycles está baseada em Hinckley, Leicestershire, na Inglaterra, e vem
produzindo motocicletas icônicas que combinam perfeitamente um design
autêntico, personalidade, carisma e performance.
 Produzindo cerca de 67.000 unidades por ano, a Triumph é a maior
fabricante Inglesa de motocicletas e possui mais de 700 Concessionárias ao
redor do mundo.
 A Triumph Bonneville ganhou este nome para celebrar o recorde de
velocidade da Triumph no deserto de Sal de Bonneville, em Utah, nos
Estados Unidos, em 1956. A supermotocicleta britânica original saiu
diretamente da linha de produção para se tornar uma vencedora de
corridas. Escolhida por famosos motociclistas do passado pelo seu modo de
condução, estilo e personalidade, associados às modernas tecnologias de
pilotagem focadas no piloto, fazem a nova família Bonneville A AUTÊNTICA
CLÁSSICA MODERNA PARA OS DIAS DE HOJE.
 A Triumph vem produzindo as motocicletas “Tiger” por mais de 80 anos. A
primeira Triumph Tiger de competição (modelos 70, 80 e 90) venceu na sua
categoria a famosa corrida “ISDT 1936 - International Six Day Trial”.
 A Triumph ocupa um lugar único na história do “International Six Day Trial”
como a motocicleta escolhida pela vencedora equipe britânica e pelo
famoso ator Steve McQueen para participar do “US Ride”, em 1964;
 No coração da filosofia de trabalho da Triumph há comprometimento e
paixão por desenvolver motocicletas verdadeiramente únicas que ofereçam
a combinação de um design exclusivo, modo de condução intuitivo e
performance para que o piloto aproveite o máximo da sua jornada.
 Este foco, inovação e paixão pela engenharia nos permitiram criar uma
ampla gama de motocicletas que se adaptam à todas as necessidades dos
diferentes tipos de pilotos, incluindo a épica Speed Triple; a nova Street
Triple 765 que nos permitiu mudar as regras do jogo neste segmento; as
referências das categorias, as Tiger 800 e a Transcontinental Tiger 1200; a
icônica família Triumph Bonneville, que inclui a impressionante Bonneville

Bobber e a Bobber Black, a lendária Thruxton, a acessível Street Twin, a
Street Scrambler e as icônicas Bonneville T120 e T100.
 A Triumph atualmente emprega cerca de 2.000 colaboradores ao redor do
mundo e possui subsidiárias no Reino Unido, Estados Unidos, França,
Alemanha, Itália, Japão, Suécia (Escandinávia), Bélgica, Brasil, Índia e
Tailândia, bem como uma Rede independente de Distribuidores. A Triumph
possui fábricas em Hinckley – Leicestershire e Tailândia, além da plantas de
CKD no Brasil e na Índia.
 A Triumph Motorcycles será a fornecedora oficial de motores para o
campeonato Moto2 a partir da temporada de 2019 depois de celebrar um
acordo com a DORNA, a organizadora da competição, neste ano de 2017. A
Triumph vai equipar as motocicletas com o seu novo motor três cilindros de
765 cc, que equipa a vencedora de diversos prêmios em seu segmento – a
família Street Triple 765.
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