Fábrica da Triumph em Manaus atinge a
expressiva marca de 25.000 motos montadas
Inaugurada em outubro de 2012, a Fábrica 6 da Triumph, localizada em
Manaus (AM), atinge neste mês a expressiva marca de 25.000
motocicletas montadas em suas instalações, o que corresponde a
praticamente 100% das vendas efetuadas pela Triumph no mercado
brasileiro no período.
Em 2019, a previsão é que sejam montadas perto de 4.950 unidades entre
janeiro e dezembro, o que deverá representar um crescimento em torno
de 10% sobre o volume alcançado no ano passado. A Triumph monta em
Manaus, atualmente, 21 modelos de motocicletas e, até o final deste ano,
pelo menos outros três serão incorporados a esta linha de montagem:
Speed Twin, Bobber Black e Scrambler 1200. Todos pertencem à
tradicional família Bonneville e disputam o segmento de motocicletas
clássicas, do qual a Triumph se tornou referência mundial nos últimos
anos.
A Fábrica 6 da Triumph possui, hoje em dia, área construída de 2.945,94
m². O número de funcionários vem crescendo ano a ano, passando de 19
trabalhadores em 2012 para os atuais 60. A capacidade produtiva da linha
também vem aumentando significativamente, passando das 5.000
motocicletas iniciais para 7.000 unidades por ano. A Fábrica já recebeu,
desde sua inauguração, cerca de US$ 13 milhões em investimentos.
Para se ter ideia da evolução da Fábrica 6 neste período, em outubro de
2012 a unidade produzia até sete motocicletas por dia – divididas entre os
modelos Bonneville T100, Speed Triple e Tiger 800XC. Hoje, são montadas
até 30 motocicletas por dia entre os 21 modelos.
SOBRE A TRIUMPH
A Triumph Motorcycles Brazil é uma das 12 subsidiárias da empresa pelo
mundo e conta com sede em São Paulo (SP) e fábrica em Manaus. A marca
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conta com 16 Concessionárias no Brasil 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), Londrina (PR), Vitória
(ES) e Várzea Grande (MT). A Triumph possui o portfólio mais completo do
mercado entre as marcas premium, oferecendo três pilares principais de
produtos: Clássica, Adventure e Roadster.
Fundada em 1902, a Triumph Motorcycles é uma empresa global, atuando
diretamente em 13 países, por meio de suas filiais, e indiretamente em
mais 57 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$ 2,1 bilhões e suas
vendas no varejo superam as 63.400 unidades anuais, com produção
acima de 67.000 motos por ano. No mundo todo, a Triumph possui mais
de 700 concessionárias e perto de 2.000 funcionários.
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