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Com investimento de R$ 3 milhões em ação de mídia, marca quer resgatar hábito da bicicleta.  
 
"Não esqueça a minha Caloi". Alguém esqueceu? Não. Certamente quem assistiu TV nas décadas 
de 70 e 80 ainda se lembra de um dos bordões até hoje mais conhecidos na propaganda 
brasileira. Época em que a Caloi estava entre os principais anunciantes, bicicleta era o melhor 
presente de Natal e as ruas não ofereciam tanto perigo para quem quisesse sair de casa 
pedalando. "Esqueceu?" é exatamente o mote da nova campanha da maior fabricante de 
bicicletas do Brasil, com 22% de market share. A Caloi, do empresário Edson Vaz Musa, está 
investindo R$ 3 milhões numa de suas mais arrojadas ações de marketing, que tem como 
principal objetivo incentivar o uso da bicicleta, seja como transporte, como forma de lazer ou 
mesmo para contribuir com a boa forma e a saúde.  
 
Este investimento é considerado alto. Primeiro porque representa metade da verba de marketing 
da empresa para todo o ano de 2004. Segundo, porque trata-se de um setor completamente 
ausente da mídia. Além disso, estabelece um retorno da Caloi à lista de anunciantes com ações de 
maior impacto. Dos anos 80 para cá, a Caloi só havia feitos campanhas pequenas, bastante 
pontuais, em mídias específicas.  
 
A campanha - que conta com sete filmes de 15 segundos dois de 30 segundos, vinhetas, peças 
para ponto-de-venda e merchandising em novela da Rede Globo - estréia no dia 28 e fica na 
mídia até 31 de dezembro. Todo o trabalho é assinado pela agência Toró Propaganda. "Isso será 
uma primeira fase", avisa o vice-presidente de negócios da Caloi, Marcos Bandeira de Mello, 
reforçando que o conceito principal é fazer com que as pessoas se lembrem o quanto é prazeroso 
andar de bicicleta e todo o seu lado lúdico. "A sociedade moderna se preocupa com isso. Existe 
até um movimento de ONGs para que a bicicleta volte a ser uma mania."  
 
A decisão da empresa de partir para uma campanha institucional - que deve beneficiar inclusive 
os concorrentes - é justamente porque não adianta anunciar um produto que as pessoas não 
querem utilizar. Portanto, neste caso, o trabalho é mais amplo: recuperar hábitos para aí sim 
conseguir vender mais. "Nos EUA, por exemplo, 15% das crianças iam à escola de bicicleta. 
Agora, não passa de 3%", conta o executivo.  
 
Por meio de pesquisa, a Caloi descobriu que 98% dos entrevistados concordam que pedalar faz 
bem a saúde. Porém justificam que não andam de bicicleta por três motivos principais: falta de 
tempo, falta de lugar para andar e medo de ser assaltado ou atropelado. "As prefeituras devem 
investir mais e, de certa forma, há um movimento neste sentido. Nas cidades em que são 
construídas ciclovias notamos um aumento de vendas", informa Mello.  
 
Fazer com que as pessoas troquem a pipoca na frente da TV por pedalas realmente não é uma 
tarefa fácil, mas o executivo explica que a situação já foi pior. "Neste momento as pessoas têm 
mais consciência do quanto uma atividade física é importante. A obesidade começa a ser um 
problema também no Brasil", comenta.  
 
Na campanha da Caloi são apresentadas várias situações de uso da bicicleta, incluindo 
dificuldades que um ciclista pode ter, a exemplo de quando tenta entrar com ela no metrô. Em 
todos os filmes aparece o VJ Edgard, da MTV, que faz uma blitz pelas ruas, parques e locais por 
onde passa com a sua Caloi. O objetivo, ainda, é atingir públicos diferenciados, ou seja, crianças e 
adultos. "Muita gente poderá lembrar da bicicleta esquecida na garagem", diz acreditar. "Antes, 
anunciávamos algo que o mercado queria comprar. Agora, o desafio é muito maior: precisamos 
relembrar do tema bicicleta."  
 



De acordo com o sócio-diretor da Toró Propaganda, Roberto Lautert, a campanha foi criada para 
fazer com que a bicicleta volte a ser um objet o de desejo. "As peças tem toda uma ideologia. 
Hoje, os presentes preferidos são celular, roupas, viagens, produtos que estão na mídia", diz 
Lautert.  
 
Como se comporta o mercado  
 
Dos dados que se tem disponível, a partir da abertura das importações, a ma ior produção de 
bicicletas no Brasil foi em 1995, quando o mercado atingiu 5,850 milhões de unidades, segundo 
dados da Caloi. Depois, se seguiu uma certa estabilidade. De 2000 até agora, apenas em 2001 o 
mercado ultrapassou as 4,5 milhões de bicicletas - em 2001 foram 4,6 milhões. A previsão da 
empresa é encerrar este ao com um crescimento de 30% no faturamento e 20% no volume de 
vendas. Como a expectativa do mercado é crescer de 7% a 10% em relação a 2003, haveria um 
ganho de market share. Já para 2005, a Caloi quer trabalhar para que seu volume de vendas 
aumente 10% em relação a este ano, quando o faturamento deverá ser de R$ 225 milhões.  
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