
Desde maio, os paulistanos já
podem alugar bicicletas nas es-
tações de metrô em São Paulo.
Concebido pelo Banco Itaú e a
Serttel/Samba em parceria com
a prefeitura de São Paulo, o pro-
jeto Bike Sampa já disponibili-
zou cerca de mil bicicletas em
25 estações de metrô da cidade.
A expectativa é de que até 2014
sejam trêsmil unidades à dispo-
sição dos usuários.
Para retirar a bicicleta, o usuá-

rio precisa fazer um cadastro e
pagar R$ 10,00, que será reverti-
do em primeiro aluguel. As bici-
cletas podem ser usadas várias
vezes ao dia pelo mesmo usuá-
rio,desde que após 30 minutos,
ele estacione em uma das esta-
ções por 15 minutos.
Depois desse período serão

cobrados R$ 5 por cadameia ho-
ra em que ele estiver utilizando
a bicicleta. As estações funcio-
nam entre 06hs e 22hs e estão
espalhadas pelos principais pon-
tos da cidade.
A cidade do Rio de Janeiro

também já tem projeto seme-
lhante. Em Porto Alegre (RS), a
previsão é de que as cinco pri-
meiras estações de locação de bi-
cicletas comecem a funcionar
até o final deste mês.
Outra iniciativa está em Bue-

nosAires, naArgentina. Na capi-
tal portenha, uma parceria pú-
blico-privada também colocou
nas ruas bicicletas disponíveis
para os cidadãos e para os turis-
tas, por meio do programa Me-
jor de bici, ouMelhor de bicicle-
ta, junto com empresas e ONGs.
A cidade já mantinha o siste-

ma de aluguel de bicicletas gra-
tuito, com 850 unidades dispo-
níveis, mas quer expandir para
cinco mil e ampliar a extensão
das ciclovias, passando de 90
quilômetros para 120 quilôme-
tros em três anos. ■ J.R.

Pelomenosduas vezes por sema-
na, Eduardo Musa, presidente
da Caloi, sai para almoçar peda-
lando, acompanhado de outros
executivos da empresa. Não se
trata de uma ação de marketing
da companhia, mas sim do esti-
lo de vida cultivado no ambien-
te corporativo, o qual a Caloi
também quer ver crescer entre
os brasileiros. “A bicicleta dei-
xou de ser usada para o lazer e já
é o meio de transporte de quem
mora perto do trabalho”, expli-
ca Musa ao BRASIL ECONÔMICO.
A companhia prefere não fa-

lar em números. “Estamos
bem”, desconversa Musa.No
primeiro semestre do ano passa-
do, as vendas da Caloi cresce-
ram cerca de 40% com o incre-
mento das linhas de bicicletas
com maior valor agregado,com
qualidade e valores acima das bi-
cicletas comercializadas em lo-
jas de departamento. “Bicicleta
deixou de ser veículo de pobre e
se tornou o meio de transporte
de pessoas com maior poder
aquisitivo", diz.
Segundo Musa, “a revolução,

quando se trata de mobilidade
urbana, será feita de cima para
baixo”, a partir das pessoas que
já estão cansadas de ficar no
trânsito e começam a trocar
seus veículos por bicicletas, pa-
ra percorrer pequenas e médias
distâncias. De olho nesse movi-
mento, a Caloi anunciou no ano
passado, o fim da produção da

Barra Forte, modelo com gran-
de apelo popular, cujo preço de
mercado era R$ 400. Em seu lu-
gar, a companhia lançou a Caloi
Urbe, um modelo de bicicleta
dobrável, cujo valor de venda é
de R$ 1.500. “Não vamos encer-
rar a produção das bicicletas po-
pulares, mas o crescimento do
segmento de maior valor agre-
gado vem crescendo mais nos
últimos anos”, diz.
O mercado brasileiro de bici-

cletas dobráveis, aliás, vem
atraindo o interesse de fabrican-
tes internacionais. A Durban Bi-
kes anunciou no mês passado
sua chegada ao Brasil, onde es-
pera faturar mais de R$ 3 mi-
lhões logo no primeiro ano de
atuação por aqui.
Omaior desafio das fabrican-

tes está em aumentar as vendas.
Dados da Associação Brasileira
dos Fabricantes de Motocicle-
ta,s Ciclomotores, Motonetas,
Bicicletas e Similares, mostra
que a produção do veículo na zo-
na franca de Manaus, cresceu
22% no primeiro semestre deste
ano em comparação comomes-
mo período de 2011: 421,2 mil
unidades ante 345,2 mil. Já o
consumo caiu de 373,1 mil em
2011 para 367,5 mil nos seis pri-
meiros meses deste ano. Mesmo
assim, o mercado movimenta
cerca de R$ 1,5 bilhão por ano
no País. “A tendência é de que
as vendas de produtos com
maior valor agregado conti-
nuem a crescer nos próximos
anos”, diz José EduardoGonçal-
ves, presidente da Abraciclo. ■

Juliana Ribeiro
jribeiro@brasileconomico.com.br

Alexandre Rezende

Caloi aposta no crescimento
de bicicletasmais sofisticadas

Magrelas
ganham ruas
das capitais
Ações de empresas e governos
promovem a cultura da bicicleta
como meio de transporte limpo

Para Eduardo Musa, produto deixou de ser “veículo de pobre” para cair nas graças das classes de maior renda

Musa:daBarraForteàbicicletadobrável, demaiorvaloragregado
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O MERCADO DAS MAGRELAS

Produção de bicicletas no Polo Industrial de Manaus (PIM), em unidades
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 11 set. 2012, Primeiro Caderno, p. 16.




