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marketing, já era adepta do transporte com bicicleta e comprou
uma Burgman, da Suzuki. Pagou
R$ 5,2 mil para ter o sossego de
percorrer os oito quilômetros de
sua casa ao trabalho em meia hora.
Em dias de trânsito, demorava o
dobro. “E ainda emagreci”, diz,
brincando. “Enchi o tanque e gastei R$ 16,76, vai durar dez dias”,
conta, acrescentando que não paga estacionamento.
Mas e o perigo, o medo de assalto e acidentes? Clarisse diz que é
cuidadosa, não dirige nas marginais Pinheiros e Tietê e nem em
ruas movimentadas. “Ando em
vias do bairro e não passo dos 60
quilômetros por hora”, diz ela.
As fabricantes estão atentas ao
público feminino. A Honda comemorou o Dia Internacional da Mulher com um treinamento exclusivo para mulheres recém-habilitadas na categoria A ou ainda com
pouca prática com motocicletas.
No ano passado, a Honda atingiu a
marca acumulada de 18 milhões
de unidades produzidas em 36
anos. A empresa detém 50% do
mercado. Sua nova aposta é a scooter PCX .Segundo Alexandre Cury,
gerente geral da Honda, a expectativa é produzir 10 mil unidades do
modelo ao longo do ano e se tornar líder absoluta do segmento.
A italiana Piaggio, dona da Vespa, está no Brasil desde 2006 e foca
o público AA. São pessoas que já
tem motocicletas e, por causa do
trânsito, optam por motos mais leves, diz Eduardo Pacheco Chaves,
da Global Scooters. O modelo mais
em conta custa R$ 17, 9 mil. A “genérica” sai em torno de R$ 6 mil.
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mil quilômetros, e a participação
do modal nas viagens para o trabalho, escola ou compras varia
entre 8,7%, nas cidades entre 60
mil e 100 mil habitantes, e 0,7%
em cidades com mais de um milhão de habitantes.
Apesar disso, a demanda para
tornar as cidades cicláveis é recente. Porto Alegre foi a primeira
a ter um plano cicloviário, diz Ricardo Corrêa, sócio-fundador da
TC Urbes, responsável pelo projeto da capital gaúcha. Outras cidades seguiram exemplo como Rio
Branco, Salvador e Belo Horizonte. “Os sistemas de transporte devem ser articulados para que as
ciclovias possam colaborar com a
mobilidade urbana”, diz Corrêa.
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cional de Mobilidade Urbana, sancionada no ano passado. O Código
de Trânsito Brasileiro, desde 1998,
definiu a bicicleta como veículo,
prevendo direitos e deveres para
ciclistas e passando a responsabilidade de planejar e promover o
modal para o poder municipal.
Não faltam estudos que atribuem
ao ciclismo benefícios econômicos, ambientais e sociais. Entre
eles, a melhoria da micro-acessibilidade, em rotas para a escola e de
lazer, e recuperação de bairros e
áreas residenciais em decorrência
da moderação do trânsito.
Embora a inserção da bicicleta
no transporte pareça uma novidade no Brasil, o uso é antigo. A
rede cicloviária brasileira é de 2,5
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gens da cidade são motivadas pelo
trabalho, para ir à escola e para fazer compras”, diz.
O Plano Cicloviário de Manaus
deverá estar pronto até o final do
ano e prevê a construção de até 80
quilômetros de ciclovias (vias segregadas), além de ciclofaixas
(vias compartilhadas). Estão planejados estacionamentos, sinalização adequada e campanhas de
respeito ao ciclista no trânsito. “Estamos desenvolvendo ações educativas para ciclistas e motoristas
de veículos motorizados”, diz
Aguiar, que vai fazer uma série de
palestras nas empresas de ônibus.
O incentivo ao ciclismo como
meio de transporte urbano está
entre as diretrizes da Política Na-
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Ciclistas se concentram para pedalar em Manaus, onde a bicicleta vem ganhando a condição de transporte urbano
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Elas nasceram na Itália, logo
depois da guerra. Surgiram de
uma ideia de Enrico Piaggio que,
na tentativa de tirar do buraco a
empresa do pai, criou a Vespa.
Cheia de charme, também conhecida como scooter, virou febre na
Europa e agora ganha as ruas do
Brasil. As scooters já nasceram
com a proposta de ser um veículo
barato, básico e econômico, para
suprir a demanda da população
no pós guerra, quando havia pouco dinheiro e estradas destruídas.
O cenário hoje, na Europa e no
Brasil, é diferente daquele tempo,
mas o caos no trânsito das grandes cidades e o problema para estacionar (vagas caras e escassas)
faz do modelo o coringa da vez.
No ano passado, foram vendidas
32,2 mil scooters. Este ano, até
maio, o número chega a 12,7 mil.
Segundo a Associação Brasileira
de Fabricantes de Motocicletas
(Abraciclo), este ano, a produção
de motocicletas deve crescer 5,5%
em relação a 2012 (1.690.187
unidades). As vendas no atacado
devem evoluir 3,3%, ante as
1.625.446 unidades de 2012.
De acordo com o Censo Demográfico de 2010, mais de um terço
das pessoas economicamente ativas e que trabalham fora de casa
gasta pelo menos meia hora do dia
para chegar ao trabalho. Mais de
sete milhões gastam uma hora. O
deslocamento nos grandes centros
passou a ser uma aventura.
A professora da ESPM Clarisse
Setyon, também consultora de
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As bicicletas e os ciclistas querem se tornar visíveis nos planos
de mobilidade urbana. Embora
ainda tenha a imagem de atividade de lazer ou de esporte, o ciclismo começa a se movimentar
de baixo para cima, saindo das
ruas para convencer o poder público sobre sua viabilidade.
O maior exemplo vem de Manaus (AM). A cidade, de quase
dois milhões de habitantes, é o
cenário do Pedala Manaus, movimento de cicloativistas que há
três anos vem conquistando as
ruas manauaras e sensibilizando
o poder público. O movimento
conseguiu medir as viagens de
bicicleta da cidade, fazer estudos
sobre as rotas mais utilizadas,
além de desenvolver campanha
educativa para derrubar mitos e
reverter imagens negativas de ciclistas entre motoristas, sejam de
automóveis ou de ônibus.
“De nada adianta ter ciclovias
se não houver a conscientização
das pessoas em relação a esse
meio de transporte”, diz Paulo
Aguiar, morador em Manaus há
cinco e um dos fundadores do
Pedala Manaus.
Engenheiro civil formado em
São Paulo e natural de Belém,
Aguiar se aliou a um grupo de amigos empenhados em elevar o status das bicicletas de meio de lazer
para meio de transporte urbano,
com direito a infraestrutura para
dar segurança ao ciclista nas suas
viagens ao trabalho, às compras ou
à escola. “Mais da metade das via-
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Ciclistas tentam provar
viabilidade das bicicletas

Econômicas e
leves, scooters
ganham as ruas
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Duas rodas Movimento em Manaus chama a atenção do poder público

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 22 maio 2013, Especial: Mobilidade urbana, p. F9.

No estudo Analise Setorial Rodovias, analisamos os desafios
e oportunidades do mercado que movimenta o Brasil.
Principais tópicos

A modernização dos modais
de transporte é um grande
desafio a ser superado.
Sobretudo, no momento em
que o país chega às vésperas
de sediar a Copa do Mundo
e os Jogos Olímpicos.
Diante desse cenário, Valor
Análise Setorial Rodovias
estuda as perspectivas,
oportunidades e desafios
que envolvem esse setor.
Garanta o acesso às
informações que apoiam
suas melhores decisões
e levam aos melhores
negócios. Acesse e adquira
seu estudo:
http://setorial.valor.com.br

Ligue: (11) 2199-2199 (São Paulo e Grande e São Paulo) ou 0800 701 8888 (demais localidades)

• Perspectivas
• Investimentos
• Programas de Melhoria e de Expansão
• Programa de Aceleração do Crescimento
• Plano Nacional de Logística e Transportes
• Programa de Investimentos em Logística:
Rodovias e Ferrovias
• Contribuições de instituições do setor
• Participação do BNDES
• Quadro geral
• Situação recente das rodovias
• Concessões rodoviárias
Perfis de empresas
Arteris
Centrovias
Intervias
Autopista Fernão Dias
Autopista Litoral Sul
Autopista Regis Bittencourt
CLN
EcoRodovias
Ecopistas
Ecocataratas
Grupo Triunfo
Concer
Invepar
CRT
Rodosol
Rodovia do Aço
Rota do Atlântico
Univias
Sulvias

Autovias
Grupo CCR
Vianorte
Autopista Fluminense
Autopista Planalto Sul
Bahia Norte
Coviplan
Ecovias
Ecovia
Ecosul
Concepa
Econorte
CART
Odebrecht TransPort
Rodosul
Rodovia do Tietê
SPMar
Convias
Metrovias

