
Esporte vira febre, ganha mercado e força como opção de 
transporte mais saudável e ecológico nas grandes cidades. 
Indústria diz que momento é um dos melhores da história 

la é uma das principais personagens da 
novela das 21h, na TV Globo. Em gran
des cidades do mundo, cresce cada vez 
mais o interesse por ela. E, em São Pau

lo, na virada do ano, bastaram 37 minutos para 
que as seis mil inscrições do Bike Tour, evento re
alizado em 25 de janeiro como parte das comemo
rações do aniversário da cidade, se esgotassem. 

Sucesso de público, a segunda edição da 
prova foi considerada por patrocinadores, empre
sários e autoridades um exemplo do potencial do 
mercado no Brasil e das perspectivas do uso da 
bicicleta como uma opção mais saudável e ecoló
gica de transporte em grandes cidades. 

"É fantástico haver uma demanda tão grande 
de pessoas querendo pedalar. A bicicleta cumpre 
vários papéis. É um esporte, pode ajudar a levar 
uma vida mais saudável e, no trânsito, ocupa me
nos espaço e não polui", diz Fábio Teixeira, geren-



te de mercado da Caloi. Com uma produção anual 
de mais de 700 mil unidades, a empresa lidera o 
setor no Brasil. "Esse é o momento mais forte dos 
últimos tempos. Com a crise econômica, o merca
do se retraiu no ano passado, mas, no segundo 
semestre, a recuperação foi rápida", analisa. 

O entusiasmo não é só de quem produz bi
cicletas. Cada vez mais, o esporte tem atraído 
patrocínios milionários, impulsionados pela febre 
pelas duas rodas. Em São Paulo, além de apoiar o 
Bike Tour, o grupo Bradesco Seguros e Previdên
cia tem investido também na criação de ciclofai-
xas, trechos de avenidas que, aos domingos, são 
fechados para circulação exclusiva de bicicletas. 
De acordo com Jorge Nasser, diretor de marke
ting da instituição, "a bicicleta, como um meio de 
locomoção não poluente e que promove a prática 
de exercícios, está alinhada à filosofia de gestão 
integral do bem-estar e da saúde da empresa". 

Além de alternativa de lazer, a bicicleta pas
sou a ser vista também como solução para metró
poles com o trânsito cada vez mais caótico. Com 
o projeto UseBike, a Porto Seguro tem apoiado 
a criação de bicicletários públicos em estaciona
mentos, estações de metrô e terminais de ônibus 
em São Paulo, uma forma de estimular o uso com

binado de diferentes modais. É possível guardar 
bicicletas ou pegar uma emprestada, o que permi
te combinar o uso de automóveis, ônibus e trens 
com pedaladas. O serviço, que em outubro de 
2008 tinha uma média de 400 bicicletas estaciona
das e 200 emprestadas por semana, em dezembro 
de 2009 registrou mais de mil estacionadas e ou
tras 800 emprestadas por semana. Ou seja: sao 
pessoas que passam a se relacionar com a marca. 

"Quando você começa a se deslocar de bici
cleta, passa a ver a cidade de outra forma. A inte
gração é muito maior", defende o assessor técnico 
da Secretária Municipal de Esportes Daniel Guth, 
um entusiasta que trocou o carro pelo transporte 
ativo. "Quando o poder público apoia a bicicleta, 
está apoiando uma mudança de conceito. A pes
soa descobre o que é capaz de fazer com a pró
pria energia e isso traz benefícios físicos e tam
bém para a saúde das pessoas", defende Guth. 

O UseBike de São Paulo não é o único proje
to brasileiro do gênero. No Rio de Janeiro, o Metrô 
Rio criou o Samba (Sistema Alternativo para Mobi
lidade por Bicicletas de Aluguel). O projeto chegou 
a ser suspenso devido ao furto de diversas unida
des, mas em breve deve ser retomado com me
lhorias para evitar novas ocorrências. Em Brasília, 

CLARO USA BIKE COMO 
ENTRADA NO ESPORTE 

O crescimento do mercado de bi
cicletas motivou a entrada da ope
radora de telefonia celular Claro no 
esporte dentro do Brasil. A empre
sa decidiu usar a modalidade para 
estrear ações de marketing espor
tivo no país. A operadora patrocina 
cinco etapas de ciclismo de es
trada, batizadas de "Claro 100k", 
além de uma competição de 
ultramaratona de mountain bike. 
"Reafirmamos o nosso compro
misso com o esporte, tanto de 
alta performance, quanto para 
gerar qualidade de vida e bem 
estar", diz Carlos Scappini, diretor 
de comunicação da Claro. 



existe o "Bicicleta Livre", que prevê o empréstimo 
de bicicletas públicas na UnB (Universidade de 
Brasília) como forma de diminuir o trânsito de ve
ículos no campus, seguindo exemplo de projetos 
bem sucedidos no exterior. De olho também na 
melhoria do trânsito, não são poucas as iniciativas 
públicas para incentivar o aumento no número de 
pessoas a trocar carros por bicicletas. 

"Acabei de voltar da Austrália e é muito baca
na o que existe lá fora. Na Europa também. Aqui 
ainda estamos correndo atrás", diz a ex-jogadora 
de vôlei Ida Álvares, supervisora de esportes da 
Subprefeitura de Pinheiros e uma das defensoras 
do uso de bicicletas em São Paulo. "É o que pre
cisamos para um mundo mais humano, em que as 
pessoas se comunicam, convivem. A bicicleta é o 
transporte do futuro, é o caminho para uma vida 
mais saudável, mais alegre", completa. 

Bogotá, na Colômbia, Portland, nos Estados 

Unidos, e Copenhague, na Dinamarca, estão entre 
as cidades que adotaram projetos sérios, que vão 
muito além da criação de faixas exclusivas para 
lazer. Em vez de isolar as bicicletas em faixas e 
restringir o uso para o lazer, governantes euro
peus têm incentivado cada vez mais as pessoas a 
utilizarem este tipo de transporte no dia a dia com 
medidas simples, como a diminuição do limite de 
velocidade para os carros e campanhas de cons
cientização para o compartilhamento das vias. 

"Há diversos estudos que indicam que, quan
to mais bicicletas nas ruas, mais segurança para 
todos. Se melhorarem as condições, o número de 
ciclistas vai disparar", aposta André Pasqualini, 
que, à frente do Instituto CicloBR, é um dos princi
pais incentivadores da substituição de automóveis 
por pedais. "Segregar as bicicletas só piora, o mo
torista passa a entender que o ciclista não pode 
nunca usar a rua, o que está errado", diz, citando 
o Código Nacional de Trânsito, que prevê não só 
que o ciclista pode trafegar nas ruas, como têm 
preferência. "Não adianta dizer que ciclista atrapa
lha o trânsito. Isso é a opinião de quem dirige de 
um jeito agressivo, que não respeita a lei. Eu dirijo 
e nunca um ciclista me atrapalhou", completa. 

No Brasil, crescem os movimentos de ciclis
tas que cobram mudanças na infraestrutura das 
cidades. Em vez do modelo baseado no transporte 
exclusivo de automóveis, que tem se revelado um 
fracasso pelos extensos congestionamentos, os 
ativistas defendem a priorização do transporte al
ternativo aliado a melhorias no transporte coletivo. 
Em diversas capitais, acontecem Bicicletadas ou 
Massas Críticas, encontros em que grupos saem 
juntos para pedalar e clamar por mudanças. 

"As cidades estão cada vez mais paradas e 
as pessoas vivem estressadas. A bicicleta é uma 
alternativa que combina lazer e preservação do 
meio-ambiente", afirma Matias Mickenhagen, ci-



cloativista que participa regularmente de um des
ses passeios-protestos, o Pedal Verde. Trata-se 
de um encontro em que os integrantes se reúnem 
no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, para 
transportar mudas do Viveiro Manequinho Lopes 
e plantá-las em pontos da cidade normalmente 
dominados pelo asfalto, tudo com autorização das 
subprefeituras dos bairros. Em dez edições, os ci
clistas já plantaram mais de 80 árvores na cidade. 
São personagens e iniciativas deste tipo que têm 
feito a bicicleta ficar cada vez mais popular. 0 que 
significa, também, um grande negócio. 
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