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Estratégia: Fabricante encontra um novo caminho para turbinar a venda de bicicletas: produzi-las 
sob encomenda para grandes companhias e órgãos públicos. 
 
Uma multinacional faz aniversário e decide premiar 3 mil funcionários. O presente: uma bicicleta. 
A iniciativa da Kraft Foods pode ter surpreendido os empregados, afinal, quem ainda fica feliz em 
ganhar uma bicicleta com tantas outras opções, como telefones celulares, jogos eletrônicos e 
câmeras digitais?  
 
Pois a fabric ante de bicicletas e motos Sundown aposta que as bikes ainda fazem sucesso e 
investe em um novo modelo de negócios: fornecer bicicletas customizadas para empresas e 
instituições governamentais.  
 
Implantada há quatro meses, a área de vendas diretas da Sundown já rendeu R$ 2 milhões, com 
7 mil unidades vendidas. E a empresa espera dar pedaladas ainda mais fortes este ano.  
 
A idéia de fabricar para corporações e para o governo surge justamente da necessidade de 
diversificar os clientes e amenizar os efeitos da competição com os produtos que se tornaram 
objetos de desejo.  
 
“Não somos pioneiros, mas somos a única empresa que está focada em oferecer esse serviço”, 
explica Antonio Romanoski, presidente da Sundown. Sua estratégia inicial foi abordar os clientes 
potenciais oferecendo modelos de bikes personalizadas. Com isso, a Sundown conseguiu contratos 
com a Mercedes-Benz, a Nissan, a Unilever e a própria Kraft Foods.  
 
As bicicletas recebem as cores, os logotipos e os acessórios que o cliente determinar e, em 45 
dias, transformam-se em um belo outdoor levando a marca das empresas para cima e para baixo.  
 
Além das corporações, a Polícia Militar já usa as bikes customizadas da Sundown no Brasil todo. 
“Desenvolvemos um modelo com pneus mais largos e suportes para rádio transmissores. Agora, 
estamos na concorrência para fornecer para os Correios”, afirma Romanoski.  
 
O executivo espera que, já em 2005, a área de vendas diretas responda por 10% do faturamento 
da empresa, que foi de R$ 175 milhões em 2004. A expectativa é chegar a R$ 300 milhões em 
dezembro.  
 
As motos Sundown, que representam 40% das vendas, devem ajudar muito a ampliar as receitas 
da companhia, especialmente com os novos modelos voltados para executivos e mulheres. Mas 
nada como a força da boa e velha “magrela” para subir essa ladeira. 
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