
Além de uma
maior preocupação
com o meio
ambiente, a bicicleta
elétrica também
oferece mais conforto
às mulheres

A preocupação com a preserva-
ção ambiental que ganha cada
vez mais espaço nas agendas dos
governos e também nas do mun-
do corporativo privado tem leva-
do à busca constante de novos
modelos de transportes mais sus-
tentáveis. Entre eles se destaca a
bicicleta, agora com o diferen-
cial de modelos elétricos.

Para incentivar seu uso nas
grandes cidades, como São Pau-
lo, não apenas nos momentos do
lazer, mas também como meio
de transporte no dia-a-dia, a
Evolubike, empresa especializa-
da em bicicletas elétricas está co-
mercializando modelos diferen-
ciados, entre eles alguns específi-
cos para o público feminino.
“Além de termos uma preocupa-
ção com o meio ambiente, quere-
mos também que as mulheres te-
nham um uso confortável do pro-
duto”, conta o diretor de marke-
ting da empresa, Rogério Rovito.

Por possuir motor elétrico -
que auxilia na não emissão de
gases de efeito estufa —, o es-
forço nas pedaladas acaba sen-
do menos rigoroso, o que in-
centiva seu uso por esse públi-
co. Sem contar o designer mais
rebaixado para uma melhor lo-
comoção, um dos pontos deta-
lhados por Rovito.

“Existe um sensor que fica no
pedal, que percebe automatica-
mente quando o ciclista está fa-
zendo muito esforço. Isso faz
com que o uso do motor também
seja acionado automaticamente
para facilitar a locomoção”, diz,
observando que isso não é uma
regra, cabendo ao usuário optar
pelo acionamento ou por usá-la
como uma bicke normal.

Os três modelos oferecidos

pela empresa, Classic, Nanobi-
ke e Sports foram captados por
Rovito e seu sócio Alexandre Li-
ma nos Estados Unidos. Eles
contam que não apenas por lá,
mas também em países da Euro-
pa e da Ásia, o uso desse meio
de transporte é mais frequente,
tendo iniciado em 1982. “Como
no Brasil esse conceito de bici-
cleta elétrica é pouco difundi-
do, ainda não temos tecnologia
capaz para produção dos moto-
res elétricos”, conta.

Por conta desse fator, a em-
presa importa todas as peças e o
motor para montagem no Bra-
sil. Mas, segundo Rovito, a Evo-
lubike está trabalhando em par-
ceria com a Associação Brasilei-
ra de Veículos Elétricos para
que o conteúdo seja todo local.

Para ele, há falta de incenti-
vos do governo para utilização
dos veículos elétricos no país, o
que deveria ser uma prioridade
na pauta de sustentabilidade.

“Por não produzir ruídos e não
fazer uso de qualquer combustí-
vel, esse meio de transporte aca-
ba por ter apelos sustentáveis
em todos os universos e por isso
deveria ser prioridade dos go-
vernos”, argumenta.

O uso da bicicleta elétrica,
além de tirar um carro a mais
das ruas, faz com que o optante
por esse meio de transporte te-
nha uma economia significativa
em seu orçamento. “O gasto ge-
rado pela bicicleta gira em tor-
no de R$ 0,01 por km, enquanto
que para o carro, esse valor so-
be para R$ 2. Isso sem contar o
valor da aquisição e manuten-
ção”, explica Rovito.

Outro ponto forte desse veí-
culo é a mobilidade que ele ofe-
rece. É possível dobrar a bicicle-
ta para que ela seja mais facil-
mente transportada de um local
para o outro. “Muitas pessoas
têm associado à bicicleta ao
transporte público, por ser fácil
de carregar”, aponta. ■

EVOLUBIKE

Empresa comercializa
bicicletas elétricas
desde 2011

Rodrigo Capote

A Evolubike iniciou as
montagem das bicicletas
elétricas no mercado
brasileiro em abril de 2010,
mas a sua comercialização
se deu apenas em fevereiro
de 2011. Segundo os sócios
Alexandre Lima e Rogério
Rovito, nestes 11 meses,
cerca de 600 bicicletas
foram vendidas, gerando
um faturamento de
R$ 1,5 milhão. “Apesar
de recente, a procura pelo
produto é crescente. Só há
uma necessidade maior da
expansão das ciclovias pela
cidade”, diz Rovito. O custo
da bicicleta gira em torno de
R$ 3 mil a R$ 3,6 mil cada.
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● Não emite nenhum tipo
de gás de efeito estufa.

● Os modelos
são dobráveis.

● O peso varia de
15 kg a 40 kg.

Modelos elétricos próprios para o público feminino chegam ao mercado com apelo ambiental e fácil manejo

Bicicletas seduzemasmulheres
comconforto epouco esforço

INOVAÇÃO & SUSTENTABILIDADE

● Possuem escapamento
para emissão de gás.

● Não é possível dobrar o veículo.

● Uma motocicleta pesa 119 kg.

Cristina Ribeiro de Carvalho
ccarvalho@brasileconomico.com.br

Pararecarga,abicicletadeve ficar
conectadaàtomadaporvoltade5horas
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 8 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. 14.




