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O engenheiro Eduardo Musa, presidente da Caloi, lida com gráficos e tabelas com a mesma 
desenvoltura com que se equilibra sobre uma bicicleta, hobby ao qual ele diz se dedicar com 
muito prazer. Com um canetão na mão, risca na lousa uma série dados para explicar como é o 
mercado de bicicletas hoje e que Caloi é essa que, em 2008, completa 110 anos de mercado, 
data que suscita uma série de ações de marketing.  
 
Para começo de conversa, Musa destaca que a comemoração pelos 110 anos vai consumir em 
2008 uma verba de R$ 12 milhões em marketing e desenvolvimento de produtos, um aumento 
de 20% em relação ao orçamento de 2007.  
 
Criada pela agência Fabra Qunteiro, a ofensiva de comunicação conta com campanha de mídia 
impressa veiculada em revistas especializadas. Além de ressaltar a modernidade da marca, a 
idéia é mostrar que, ao longo dos 110 anos, foi possível fazer muitas coisas andando de 
bicicleta.  
 
Essa modernidade vem aliada à nostalgia. Foi lançado também um concurso cultural que 
premiará vendedores com bicicletas exclusivas da Caloi 10, famosa dos anos 1970 e 1980. 
Fabricada na cor dourada, a bicicleta comemorativa é réplica da antiga.  
 
As festividades vêm acompanhadas de aposta na expansão nos negócios. O faturamento da 
empresa em 2007 foi de R$ 228 milhões. Desse total, 70% ( R$ 160 milhões) referem-se à 
área de bicicletas. A projeção é que o segmento de bicicletas cresça até 15% em 2008, 
contabilizando R$ 184 milhões. O aumento pode ser alcançado, em parte, pelo lançamento de 
15 itens neste ano.  
 
Nova gestão  
 
Na presidência desde 2004 os novos controladores estão na empresa desde 1999 -, Eduardo 
Musa é responsável direto pelo redirecionamento dos negócios da Caloi. Polido, evita críticas 
ao período que antecede sua chegada à companhia, que é líder de mercado com 15% em 
unidades e 30% em valor, segundo dados da empresa. Mas deixa claro que, de 2004 para cá, 
a organização busca cada se colocar como uma companhia que alia produtos de "valor 
agregado" a um "preço justo". Em outras palavras, isso significa que a Caloi não disputa os 
segmentos mais populares, cujo valor médio das bicicletas está em torno de R$ 150 e 
composto por empresas artesanais. Disputar mercado nesse patamar de preço comprometeria 
a qualidade, diz. "Não queremos colocar um bicicleta que vai se ‘esfarelar´. Nossa opção é a 
diferenciação pela qualidade, não pelo preço". Com exceção da linha infantil, o menor valor de 
uma Caloi está na casa dos R$ 300. No segmento esporte o valor chega a R$ 4 mil.  
 
Um das apostas daqui para frente é a diversificação na linha de negócios. A bicicleta 
continuará a ser o carro-chefe da empresa, mas produtos relacionados ao universo das duas 
rodas ou atividades que exigem movimento ganharão espaço, como capacetes, acessórios para 
bicicletas, equipamentos de ginástica para residências. "Estamos nos diversificando, mas 
sempre no universo ao qual estamos ligados. Não entraremos, por exemplo, na área de motos, 
como às vezes alguns dizem por aí", afirma Musa, sem revelar a porcentagem que caberá aos 
novos negócios.  
 
No que se refere ao mercado, o momento é de boas expectativas. Segundo a Associação 
Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares 
(Abraciclo), o mercado brasileiro produz 5,4 milhões de bicicletas por ano, uma expansão de 
8% em comparação a 2006. Do total da produção, 53% referem-se ao subsegmento de 
transporte, 26% ao infantil, 17% ao lazer e 1% ao esporte.  
 



 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 20, 21 e 22 jun. 2008, Comunicação, p. C4. 


