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A falta de tempo e os enormes engarrafamentos formados nas grandes cidades 
estimularam a criação de uma nova profissão: os motoboys. De simples coadjuvantes 
do trânsito, os motoqueiros ganharam projeção e motivaram a criação de um novo 
nicho de mercado. A força da classe está nos números: estima-se que o mercado de 
motoboys movimente, somente na cidade de São Paulo, US$ 1 bilhão por ano, entre 
salários, compra de equipamentos e acessórios, combustível, manutenção das motos, 
serviços prestados, entre outros.  
 
Segundo o Sindicato de Motoboys de São Paulo (Sindimotos-SP), somente na capital 
paulistana, cerca de 200 mil portadores estão em atividade, percorrendo diariamente 
200 quilômetros. O consumo de combustível chega a 1 milhão de litros por dia, com 
troca de pneus a cada 1,5 mês. Para cada 39 habitantes de São Paulo, existe uma 
moto. Dentro desse contexto, a criação de produtos e serviços voltados especialmente 
para esses profissionais aumenta a cada dia. Entre as opções estão loja de roupas de 
couro, oficina e revenda de motos. O investimento inicial vai de R$ 50 mil a R$ 600 
mil. 
 
Atuando no mercado de vestuário, a indústria de roupas de couro Tina Brunelli vai 
lançar no Motoboy Festival uma linha de roupas especialmente para os profissionais. 
Com lojas em São Paulo, Minas Gerais, Brasília, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e 
Paraná, a direção planeja abrir unidades próprias em outras cidades e também em 
sistema de franquia. "Os motoboys só usam roupas de plástico e queremos popularizar 
o couro, que dá mais segurança e proteção. É um nicho de mercado que tem potencial 
nas grandes cidades", avalia Carlos Ikeda, gerente-administrativo da empresa. 
 
Constante renovação da frota estimula negócios  
 
A constante renovação da frota também abre espaço para novos negócios como 
oficinas e revendas de motos e compra do instrumento de trabalho. A venda de motos 
para os motoboys na fábrica brasileira Sundown tem crescido muito, garante Rogério 
Scialo, gerente nacional de vendas. Segundo ele, os profissionais são atraídos pelas 
características que facilitam a vida do motoboy, como partida elétrica no pedal e 
sensor de toque de celular. "Estamos ouvindo os motoboys e queremos desenvolver 
produtos que atendam suas expectativas e necessidades. A dificuldade de crédito do 
setor não atinge as motos da Sundown", afirma Scialo. 
 
Segundo ele, como a moto tem um valor de custo menor (um modelo 125cc pode ser 
financiado em 36 vezes de R$ 180), as prestações cabem no bolso do motoboy, sem 
pesar no orçamento. A empresa pretende abrir unidades nas grandes capitais e está 
procurando candidatos a concessionários da revenda.  
 
Para consultor José Schwartz, da Schwartz Consultoria, o nicho já está consolidado, 
pois as empresas estão se profissionalizando cada vez mais e a concorrência já está 
organizada. "É um serviço que veio para ficar e a profissão está consolidada, 
principalmente nos grande mercados". A manutenção é indispensável e as retíficas 
crescem no mercado. O diretor da Retífica Paulista, Paulo Bonfim, diz que a procura 
dos motoboys é grande, já que eles procuram equipamentos que dêem mais potência 
ao veículo. "São linhas que interferem a vida do profissional de moto". 
 
No entanto, ele considera a falta de crédito dos profissionais é um empecilho para 
crescer. Jorge Felipe, dono da Enduro Team, oficina localizada em Santa Teresa, no 
Rio, concorda. Segundo ele, apesar de ser um mercado em crescimento, o conserto do 



veículo ainda pesa muito no orçamento dos motoboys. "As peças das motos são caras, 
precisamos de equipamentos especiais, geralmente comprados em São Paulo, o 
serviço fica caro e os motoboys reclamam", lembra. 
 
Feira do setor começa amanhã  
 
A profissão de motoboy cresceu tanto que até ganhou um evento exclusivo. O Motoboy 
Festival será realizado entre amanhã e domingo, em São Paulo, e contará com uma 
programação repleta de atividades como palestras, exposição e venda de produtos, 
gincana, shows musicais e o Concurso Musa Motoboy.  
 
De acordo com a organização do evento, são esperados 150 mil motoboys em três dias 
de festival. Cerca de 80 expositores estarão presentes no Motoboy Festival 2006, 
promovendo a venda direta de produtos com descontos especiais. São fabricantes de 
motos, acessórios e motopeças, vestuário, alimentação, segurança, cosméticos, 
higiene pessoal e pneus. 
 
O diretor da Compacta, Luis Augusto de Alcântara Machado, diz que o evento pretende 
oferecer informações de qualidade para o aprimoramento da atuação dos motoboys em 
seu dia-a-dia e passar à sociedade os valores e importância dessa atividade, 
eliminando o preconceito existente ao estimular o bom convívio entre a população e os 
profissionais.  
 
"O mercado focado nesse tipo de serviço, em especial o ligado diretamente ao 
profissional, crescerá cada vez mais. Hoje, o motoboy é fundamental tanto para as 
empresas como para facilitar a vida de qualquer pessoa. Acreditamos que este ano o 
crescimento alcance 10%", afirma.  
 
Além de palestras com os temas segurança, responsabilidade social e comportamento 
no trânsito e gincana com premiações, haverá shows musicais da cantora Pitty e do 
grupo Detonautas Roque Clube no sábado, às 20h. O Motoboy Festival 2006 é aberto 
ao público geral amanhã, das 14h às 22h. Sábado e domingo o horário será das 10h às 
22h. O ingresso custará R$ 10 e o estacionamento será gratuito para motos. Outras 
informações podem ser obtidas pelo 0xx-11-3044-7551 ou pelo site 
www.motoboyfestival.com.br 
 
Serviço:  
Motoboy Festival 2006 
 
Data: sexta-feira a domingo 
 
Local: Centro de Exposições Imigrantes - Rodovia Imigrantes km 1,5 
 
Horário: sexta-feira das 14h às 22h/sábado e domingo das 10h às 22h 
 
Informações: 0xx-11-3044-7551 ou www.motoboyfestival.com.br 
 
Raio X Loja de artigos de couro  
Investimento inicial: R$ 100 mil  
 
Margem de lucro sugerida: 20%  
 
Faturamento médio mensal: R$ 30 mil a R$ 60 mil  
 
Área: 30 a 100 metros quadrados  



 
Número de funcionários: 4  
 
Risco: médio, pois os motoboys utilizam as capas de plástico, impermeáveis, e talvez 
não aceitem outro modelo 
 
Revenda e oficina de motos  
Investimento inicial: R$ 500 mil a R$ 600 mil (com estoque inicial e adaptação, mas 
sem incluir o ponto)  
 
Faturamento médio mensal: R$ 300 mil  
 
Margem de lucro sugerida: 22 % a 26% na venda das motos e 30% a 35% na venda 
de peças  
 
Número de funcionários: 8 a 18  
 
Área: 450 metros quadrados a 800 metros quadrados 
 
Risco: médio, devido ao investimento alto 
 
Oficina  
Investimento inicial: R$ 50 mil  
 
Faturamento médio mensal: não informado 
 
Margem de lucro sugerida: 15% a 20% 
 
Número de funcionários: 10 
 
Área: 200 metros quadrados 
 
Risco: médio, graças à demanda constante do serviço 
 
Fonte do risco: José Schwartz, da Schwartz Consultoria 
 
SERVIÇO  
Enduro Team Mecânica, 0xx-21-2232-8440  
 
Retífica Paulista, 0xx-11- 3224-8855  
 
Sundown, 0xx-11-2103-4800 ou  
www.sundownmotos.com.br  
 
Schwartz Consultores, 0xx-21-2544-3417 
 
Tina Brunelli , 0xx-48-3623-1547 
 
Fonte: Jornal do Commércio, 26 de jan. 2006. Disponível em: < 
http://www.jornaldocommercio.com.br/#>. Acesso em: 26 jan. 2006. 


