
 

POLARIS SUSPENDE A COMERCIALIZAÇÃO DA INDIAN MOTORCYCLE NO 
BRASIL E ANUNCIA A CONTINUIDADE DO PÓS-VENDAS  

 

SÃO PAULO (25 de Junho de 2018) — A Polaris anunciou hoje, 25 de Junho, a suspensão da 

importação e comercialização das motocicletas Indian Motorcycle para o mercado brasileiro. 

O processo de transição será de até 120 dias com as concessionárias da marca. A empresa 

confirma o seu compromisso com os consumidores e dará continuidade aos serviços de pós-

venda das motocicletas, incluindo a comercialização de peças de reposição, atendimento à 

garantia e manutenção em geral, através de concessionárias Polaris selecionadas e de novas 

oficinas de motos premium credenciadas. A decisão divulgada não afeta outros países onde a 

Indian Motorcycle está presente. 

 

Importantes fatores influenciaram a decisão da Polaris. A falta de rentabilidade do negócio no 

Brasil decorrente do recrudescimento da economia brasileira com a consequente redução da 

indústria de motocicletas nos últimos anos, agravaram os desafios de continuidade da 

importação e revenda de motocicletas premium de alta cilindrada. A empresa afirma que com 

essa decisão, a Polaris Brasil passa a concentrar seus esforços no negócio de veículos off-

road: quadriciclos e UTVs. 

 

“Nosso compromisso é de total suporte à rede de concessionárias e aos clientes da Indian 

Motorcycle nessa transição” comenta Paulo Brancaglion, Country Manager da Polaris Brasil. 

“Enquanto não identificamos um modelo de viabilidade para a Indian Motorcycle Brasil devido 

as atuais condições de mercado, o nosso foco será maximizar os recursos no crescimento da 

marca Polaris e fortalecimento da rede de concessionárias off-road”, completa Paulo 

Brancaglion.   

  

Para mais informações os clientes da marca podem contatar o canal de atendimento através 

do telefone 11 3336-5482 ou contatobrasil@indianmotorcycle.com 

 

SOBRE A POLARIS 
A Polaris Industries Inc. (NYSE: PII) é líder global do segmento de powersports que alimenta os 
apaixonados por off-road por mais de 60 anos, sejam eles pilotos, entusiastas de atividades ao ar livre 
ou para o trabalho no campo. Com vendas anuais de US $ 5,4 bilhões em 2017, a inovadora linha de 
produtos de alta qualidade da Polaris inclui veículos off-road Polaris, as motocicletas Indian 
Motorcycle®, o roadster Slingshot® e snowmobiles Polaris. A Polaris, que possui presença em mais de 



130 países, iniciou as operações no Brasil através de sua subsidiária em 2011 e conta com presença 
nacional através de sua rede de concessionárias.  


