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Líder de mercado, empresa reestrutura-se para ser mais competitiva e ampliar participação. A 
Companhia Brasileira de Bicicletas (CBB), dona da marca Sundown e maior fabricante de 
bicicletas do País, passa por um processo de reestruturação societária e operacional. Dois sócios 
da Magna, uma das empresas que formaram a CBB, em 1998 - Isaac Sverner, do grupo CCE e 
José Radomysler -, estão oferecendo sua participação na companhia aos outros donos do negócio.  

Radomysler, que também era o presidente da CBB, foi substituído por Antônio Carlos Romanoski. 
Há um mês, o executivo está à frente da reorganização da empresa. Todos os outros sócios 
ligados ao dia-a-dia da empresa colocaram seus cargos à disposição. Romanoski, entretanto, 
convocou Cláudio Rosa Júnior para a diretoria de e engenharia e produção, enquanto Laércio 
Geronasso continuou com a diretoria administrativa e financeira. A direção comercial ainda está 
vaga.  

"Sou o representante dos três sócios, que buscam a profissionalização da empresa", disse 
Romanoski. A SD Participações mantém o controle acionário na CBB. O outro sócio é o grupo CR. 
A participação de cada uma das empresas não foi revelada. A reorganização não deverá exigir 
mudança na unidade fabril, em Manaus (AM), e não implicará em gastos significativos. "O maior 
investimento será intelectual", disse.  

A entrada de Romanoski, que já foi do Conselho de Administração da CBB, tem como objetivo 
tornar a empresa mais competitiva, oferecendo produtos mais atraentes por um preço mais baixo 
e de melhor qualidade. No ano passado, a empresa comercializou 900 mil unidades, com um 
faturamento de R$ 134 milhões.  

Estima-se que a marca Sundown possua 22% de participação do mercado, disputando a liderança 
com a centenária Caloi. Entretanto, os principais concorrentes são o mercado informal e as 
"montadoras", pequenos produtores que compram as peças e comercializam as bicicletas com 
marca própria.  

As montadoras já detêm 45% de um mercado - que segundo a Associação Brasileira dos 
Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas e Bicicletas (Abraciclo) - consome cerca de 
4,8 milhões de unidades por ano. "O comprador de baixa renda acaba abrindo mão da qualidade e 
da segurança", afirmou Romanoski.  

A partir deste ano, as bicicletas Sundown serão divididas em quatro segmentos: infantil, 
especializados (para os que buscam produto de maior valor agregado), magazines (que deve ser 
responsável por 40% das vendas, em volume) e transportes, mais popular e segmento dominado 
pela Monark). "A estratégia é ser competitivo em cada nicho, e não apenas entre as classes C e D, 
onde a Sundown já tinha uma forte identificação", disse.  

A meta da empresa, de acordo com Romanoski, é conquistar pelo menos 25% de participação em 
cada segmento. "Buscamos as novidades em termos de tecnologia, segurança e design no 
exterior, adaptando essas novidades para cada nicho", disse o executivo.  

A unidade de Manaus possui um índice de nacionalização de 65%. "Como 85% do preço da 
bicicleta corresponde à matéria-prima, temos que aprimorar nossa produção, para baixar os 
custos", afirmou. Os outros 15%, segundo Romanoski, correspondem aos gastos com 
transformação, transporte, pessoal, publicidade, distribuição e impostos.  

 



Motocicletas e fitness  

A unidade de Manaus, cuja capacidade de produção é de 1,1 milhão de unidades por ano, também 
é responsável pela fabricação de equipamentos de ginástica e motocicletas de baixa cilindrada, 
mercado que passou a explorar no ano passado. Na disputa pelo terceiro lugar no ranking, a CBB 
deve deixar de comercializar suas motos em magazines e hipermercados, e distribuí-las em lojas 
multimarcas. "Não foi um canal de distribuição feliz", afirmou Romanoski.  

A empresa está colocando no mercado também, em parceria com a Liberty Seguros, um seguro 
contra roubo para motos de até 135 cilindradas, segmento de maior volume de vendas no País.  
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