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Neste início de ano a economia brasileira dá sinal 
de recuperação. Prova disso foi a abertura de 
259 mil novas empresas, somente no mês de 
janeiro, segundo levantamento do Empresôme-

tro, empresa brasileira de inteligência de negócios
Apenas no Estado de São Paulo foram mais de 76 mil 

novos negócios, com o setor de cabeleireiros em primei-
ro lugar, com mais de 5,2 mil empresas formalizadas, 
comércio de roupas em segundo, com 3,2 mil e promo-
ção de vendas em terceiro lugar.

Pelos dados fornecidos é possível ver que o comércio 
varejista cresce, mas o atacadista e os fabricantes es-
tão estagnados, fruto de alta carga tributária, meios de 
produção automatizados e facilidade de importação de 
insumos e produtos prontos.

Nesta edição da Revista Bicycle, trazemos uma gra-
ve denúncia sobre a fraude na Receita Federal do Ama-
zonas, que corre sob segredo de justiça. Na operação 
foram apreendidas, aproximadamente, R$ 400 mil em 
bicicletas e peças de reposição, produzidas no Polo In-
dustrial de Manaus (PIM), que foram adquiridas por uma 
empresa comercial e estavam sendo remetidas para ou-
tros Estados da federação sem o recolhimento de tri-
butos. Ficaremos ligados sobre o desfecho e apuração 
dessa fraude, já que as empresa pertencentes ao PIM, 
já se beneficiam de subsídios e seria um péssimo exem-
plo para o ambiente de negócio, a constatação ainda de 
negociação fraudulenta.

Em outra reportagem, listamos as principais empre-
sas que trabalham com racks, engates e transportado-
res de bicicletas, que é um mercado muito promissor, 
principalmente porque temos visto que o cicloturismo e 
as pedaladas de fim de semana estão em alta. 

Outro destaque desta edição é do retorno às compe-
tição da atleta Jaqueline Mourão, hoje com 46 anos, mas 
que continua em alta performance no mountain biking. 
Não é para menos, que ela venceu (mais uma vez) uma 
prova nesta reestreia, a Copa Internacional de Mountain 
Bike (CIMTB), etapa inaugural realizada em março, em 
Petrópolis (RJ).

Na seção Varejo, buscamos as informações da 
Ferraro´s Bike Center, de Cascavel (PR), dos irmãos Ro-
ger e Robert. Filhos de Renan Ferraro, a dupla levou 
para o varejo toda experiência da família no comércio 
com bicicletas ao largo da fronteira com nossos vizinhos 
paraguaios.

É só conferir.
Boa leitura a todos.
Os Editores

Fotos de Capa: Ferraro´s Bike Center/Divulgação (Varejo — Ferraro´s Bike Cen-
ter); Divulgação (Especial — Racks, engates e transportadores) e CIMTB/Divul-
gação (Esporte — Henrique Avancini vencedor da 1a. etapa em Petrópolis - RJ)
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Em um momento no qual a bicicleta 
se torna cada vez mais protagonista 

da mobilidade urbana, do esporte e do 
lazer, a Shimano confirma a realização 
da 10ª edição do maior festival de bikes 
da América Latina. Com a missão de 
ser um evento da bicicleta para toda 
a família, o Shimano Fest ocorrerá no 
Memorial de América Latina, em São 
Paulo, entre os dias 22 e 25 de agosto.

De acordo com Rogerio Tancredi, gerente 
de marketing e comercial da Shimano Latin 
America, o evento cresceu para este ano, 
com mais datas e atrações, maior espaço 
de exposição e uma pista do test ride mais 
extensa, entre outras novidades. “Esta é 
uma grande oportunidade para as marcas 
estarem perto do consumidor final. E não 
apenas para aquelas ligadas diretamente 
ao ciclismo, pois quem pedala também 
consome outros produtos e serviços, 
principalmente, aqueles que pregam o 
bem-estar, o life style e a mobilidade”, 
ressalta o executivo. Em 2018, o evento 
recebeu 6.500 lojas e 190 marcas do 
segmento que movimentaram mais de 
R$13 milhões em negócios nos três dias do 
evento (+20% na comparação com 2017).

Neste ano, serão quatro dias de 
festival e a expectativa é superar o 
público em torno de 20% se comparado 
com o evento 2018, atingindo 39 mil 
visitantes. O espaço total também irá 
crescer, alcançando todo o Memorial 

da América Latina, uma área de 22 mil 
metros quadrados que poderá abrigar 
ainda mais empresas, entre os quais 
estão expositores, lojistas e outros 
players que queiram conquistar a 
atração deste mercado. 

O maior evento de bicicletas da América Latina cresce de olho em 
marcas, produtos e serviços que vão além da bicicleta

acontece

A Bike Brasil começou o ano de 2019 
com muitas novidades. Após reuni-

ões com as principais empresas do mer-
cado, o evento decidiu focar todas as 
suas forças e investimentos para impul-
sionar a economia da indústria da bici-
cleta e a fortalecer as empresas que nela 
atuam. A partir deste ano, a Bike Brasil 
está focada em negócios e sua visitação 
será apenas para profissionais do setor. 

A decisão veio após a análise do mer-
cado, baseada na expertise da Nürnberg-
Messe Brasil, que é especialista em pro-
porcionar grandes exposições focadas em 
negócios e conteúdo. E, assim, será mais 
um produto do portfólio. Isso permite que 
a empresa traga experiências e parceiros 
internacionais, além de um Congresso 
altamente qualificado que proporcionará 
novos insights e visões de mercado.

O conteúdo terá importantes embai-
xadores e palestrantes, além de empre-
sas privadas e poder público. O intuito é 
promover o debate e a disseminação da 
cultura da mobilidade urbana, discutin-
do a evolução das grandes metrópoles e 
como o mercado pode se beneficiar com 
a onda sustentável, conquistando mais 
vendas e clientes. Também levaremos 

especialistas sobre gestão de lojas, con-
tabilidade e pontos importantes para ad-
ministração de sucesso do negócio.

Em 2019, a Bike Brasil acontecerá 
também em agosto, mas dessa vez será 
no Centro de Eventos Pro Magno, loca-
lizado na Casa Verde. O pavilhão está 
em uma região central da cidade de São 
Paulo, com fácil acesso para os visitantes, 
que podem chegar tanto de ônibus, quan-
to de metrô pela estação Barra Funda. 

A NürnbergMesse Brasil está do lado 
da indústria e busca incansavelmente 
movimentar a economia deste setor. A 
Bike Brasil se fortalece como uma ferra-
menta de vendas e marketing do mer-
cado, além de auxiliar na capacitação 
dos profissionais. Tudo isso, de forma 
gratuita para os visitantes, que poderão 

conhecer os últimos lançamentos das 
marcas e focar em trazer inovações para 
o seu negócio.

A NürnbergMesse Brasil está há 3 
anos investindo pesado neste mercado, 
porque nós acreditamos na sua força. 
Não tem sido uma tarefa fácil e encon-
tramos diversas barreiras, mas não de-
sistimos. Continuamos aqui, de braços 
abertos, investindo e lutando para unir 
o mercado. A Bike Brasil é forte porque 
é especialista na geração de negócios, 
que é o que movimenta a indústria. Nós 
somos um evento que recebe todas as 
empresas, sem nenhum tipo de amarra 
com marca e sem bandeira política. Esta-
mos aqui para oferecer o que o mercado 
demanda”, finaliza João Paulo Picolo, pre-
sidente da NürnbergMesse Brasil.
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Bike Brasil focada em gerar negócios para o mercado 
da bicicleta

Shimano Fest, em sua 10a edição, ocorrerá no Memorial 
da América Latina, em São Paulo

Praça do Ciclista ganha projeto de revitalização

Reduto dos apaixonados por duas 
rodas em São Paulo, a Praça do 

Ciclista teve seu projeto de modernização 
revelado no próximo dia 25 de janeiro, 
data do aniversário da capital paulista. 
Nesse dia, as empresas Sense Bike, 
Eureka Coworking e o estúdio Guto 
Requena apresentaram ao público, em 
janeiro, um novo desenho para o local. 
A parceria assinada com a Prefeitura 
de São Paulo, via Subprefeitura da Sé, 
contemplará toda a revitalização da 
praça, além da sua manutenção pelos 
próximo s três anos, ao custo total de 
R$ 370 mil.

Mobiliário urbano, assistência ao ciclista e até um jardim musical 
fazem parte do novo projeto. Apresentação ao público será marcada 
com pedalada na praça em nome da segurança de quem usa a bike nos 
centros urbanos

Sense Demotour supera 300 cidades visitadas   
O  projeto Sense Demotour, que tem 

com objetivo incentivar o uso da 
bicicleta pelo País permitindo que 
milhares de pessoas testem diferentes 
modelos do mercado, atingiu a marca 
de 300 cidades visitadas em todas 
as regiões do Brasil - Sul, Sudeste, 
Centro Oeste, Nordeste e Norte.

Desde sua idealização pela fabricante 
Sense Bike em 2016, os dois caminhões 
do projeto já percorreram 110 mil 
quilômetros, passando por 22 estados, 
impactando mais de 27 mil pessoas e 
transformando qualquer espaço em um 
grande parque de diversões para os 
amantes das duas rodas. Em cada local, os 
visitantes puderam testar gratuitamente 
dezenas de bicicletas e conhecer a que 

melhor combina com seu 
perfil de ciclista.

Na visão de Henrique 
Ribeiro, CEO da Sense Bike, 
junto com o crescimento 
do número de ciclistas 
nos últimos anos houve 
um aumento significativo 
nos modelos de bicicletas. 
“O brasileiro precisou 
aprender as diferenças 
de cada tipo de bicicleta 
disponível no mercado, 
para achar a que melhor se 
adapta à sua necessidade, 
seja para a locomoção do 
dia a dia, para a prática 
esportiva ou para o lazer”.

Test ride itinerante já percorreu 110 mil 
quilômetros, levando o mundo das bicicletas para 
mais de 27 mil pessoas
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 O evento sofreu alterações no formato e decidiu focar todas as suas 
forças e investimentos para impulsionar a economia da indústria da 
bicicleta e a fortalecer as empresas que nela atuam
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acontece

O  Serviço de Vigilância e Repressão ao 
Contrabando e Descaminho (SEREP) 

da Alfândega do Porto de Manaus, duran-
te fiscalização no Centro de Tratamento 
de Cartas e Encomendas (CTCE) dos Cor-
reios, descobriu uma fraude milionária na 
venda de bicicletas produzidas com isen-
ção fiscal na Zona Franca de Manaus. 

Na operação foram apreendidas, 
aproximadamente, R$ 400 mil em bici-
cletas e peças de reposição, produzidas 
no Polo Industrial de Manaus, que foram 
adquiridas por uma empresa comercial 
e estavam sendo remetidas para ou-
tros estados da federação sem o recolhi-
mento de tributos devidos e sem passar 
pelo obrigatório controle fiscal Federal 
de saída da Zona Franca de Manaus. 
 
Operação 

Foi também apurado pela fiscalização 
que a empresa comercial, cujo o nome 
não pode ser revelado devido ao sigilo fis-
cal, havia revendido mais de R$ 8,5 mi-
lhões em bicicletas e peças para fora de 
Manaus sob o mesmo modo de operação. 
Empresas instaladas na ZFM produzem 
com benefícios fiscais concedidos sob a 
forma de redução ou isenção de tributos 
de competência da União, tais como Im-
posto de Importação (II), Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI), Progra-
ma de Integração Social (PIS) e Finan-
ciamento da Seguridade Social (Cofins).  

Tributos 
Na venda desses produtos para o restan-

te do território nacio-
nal deve ser realizado 
o registro da Decla-
ração de Controle de 
Internação (DCI), 
documento hábil para 
comprovar o paga-
mento ou isenção dos 
tributos devidos na 
saída da Zona Fran-
ca de Manaus, pro-
cedimento conhecido 
como internação. 

As mercadorias 
apreendidas duran-
te a operação esta-
vam sendo enviadas 
para outros estados 
brasileiros sem o re-
gistro de DCI e sem 
a devida autoriza-
ção da Receita Fe-
deral do Brasil, que de acordo com o art. 
39 do Decreto-lei n. 288/67, equipara-se 
a contrabando, crime tipificado no art. 
334-A do Código Penal Brasileiro.
 
Milhões 

Por essa razão, as irregularidades 
apuradas na operação, além de implica-
rem na apreensão e perda das mercado-
rias, podem acarretar pena de 2 a 5 anos 
de reclusão para os envolvidos, que é a 
prevista para a prática do referido crime 
na legislação penal.

Estima-se que o auto de infração apli-
cado à empresa possa alcançar os R$ 9 

milhões, sem prejuízo da representação 
fiscal para fins penais dos responsáveis.
 
Nota da Abraciclo

Sobre o assunto em referência “Receita 
Evita Fraude Milionária na Venda de Bicicle-
tas com Isenção Fiscal”, segue declaração 
da Abraciclo:”As associadas do Segmento 
de Bicicletas da Abraciclo têm conheci-
mento desta notícia inicial, acompanham 
o andamento da operação e aguardam as 
apurações que serão posteriormente divul-
gadas pela Receita Federal. No momento, 
portanto, não há posicionamento devido à 
indefinição do assunto.”, disse a entidade 
em nota de sua assessoria de imprensa.

Receita evita fraude milionária na venda de bicicletas 
com isenção fiscal em Manaus

Na operação foram apreendidas, aproximadamente, R$ 
400 mil em bicicletas e peças de reposição, produzidas no 
PIM, que foram adquiridas por uma empresa comercial e 
estavam sendo remetidas para outros estados da federação 
sem o recolhimento de tributos. 

Shopping Pátio Paulista inaugura bicicletário
Para oferecer conforto e segurança 

para os ciclistas que utilizam as 
ciclofaixas e ciclovias de São Paulo, em 
especial as da região da Avenida Paulista, 
o Shopping Pátio Paulista inaugurou um 
bicicletário no estacionamento do centro 
de compras.

Ponto de encontro dos paulistanos e 
porta de entrada de mais de 1,2 milhão 
de pessoas, o Shopping Pátio Paulista 
agora oferece aos usuários mais esta 
facilidade, a fim de contribuir com a 
mobilidade urbana e de acompanhar as 
práticas sustentáveis. O bicicletário conta 
com 62 vagas, sendo 3 para bicicletas 
elétricas com cabo de alimentação para 
carregar a bateria. 

Além de estacionar a bicicleta 
gratuitamente, os frequentadores 

ainda poderão fazer uso dos banheiros 
exclusivos do espaço, com ducha e 
sanitário, e terão à disposição bombas de 
ar para calibragem dos pneus. As bikes 
ficarão estacionadas em um paraciclo do 
tipo “U” invertido e a trava de segurança 
ou cadeado será de responsabilidade dos 
usuários.  

Com fácil acesso para quem trabalha 
ou mora na região da Avenida Paulista, 
o Shopping Pátio Paulista idealizou o 
bicicletário com intuito de simplificar 
o dia a dia dos usuários e ser um novo 
espaço de compartilhamento. “O Pátio 
Paulista sempre fez parte de campanhas 
que incentivam a mobilidade urbana 
e a sustentabilidade, como o projeto 
Pedalando com o Pátio, um passeio 
ciclístico que reúne história, saúde 

e diversão e este ano realizamos a 
10ª edição. O bicicletário será um 
facilitador da rotina dos ciclistas”, afirma 
o superintendente do Shopping Pátio 
Paulista, Alexandre Bicudo.

Com mais de 60 vagas, espaço contará 
com carregador para bicicletas elétricas
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Isapa apresenta o Clube 
Park Tool, novo conceito em 
mecânica de bicicletas

Distribuidora oficial da Park Tool no 
Brasil, a Isapa está implementando, 

junto à empresa, uma seleção de oficinas 
de bicicletas com excelência em serviços 
técnicos no país, o Clube Park Tool. Uma 
loja participante do Clube Park Tool dispõe 
de uma ampla variedade de ferramentas 
capaz de realizar serviços em bicicletas 
das mais diversas modalidades. As 
lojas do Clube Park Tool contam com 
ferramentas novas e técnicos qualificados 
para que os ciclistas sejam atendidos com 
o que há de melhor para suas bicicletas.

“Sabemos que as lojas do Clube Park 
Tool são referências em serviços técnicos 
para bikes em suas respectivas regiões. 
Conhecemos as lojas, identificamos 
quais têm perfil para serem homologadas 

pela Park Tool,  
estreitamos nosso 
relacionamento e 
oferecemos um kit 
de 264 ferramentas 
para que a loja se 
torne participante 
do Clube Park Tool” 
explicou Rafael 
Taleisnik, o Tales, 
gerente de marcas 
da ISAPA. 

É importante 
que o mercado saiba o motivo da oficina 
adquirir o kit Park Tool BMK 264. Esse kit 
é praticamente uma oficina completa, 
contando com 264 ferramentas.

“Uma loja que possui esse kit mostra 
que conta com ferramentas atualizadas 
e que o profissional terá os recursos 
adequados para executar qualquer tipo 
de serviço mecânico. Afinal, toda bike tem 
que ser cuidada com carinho. Nenhum 
mecânico gosta de usar ferramenta 
velha em bike boa”, comentou Leonardo 
Nascimento, técnico da ISAPA. 

O Clube Park Tool já nasce com forte 
credibilidade. Homologado pela Park Tool 
e oferecido pela ISAPA, distribuidora 
exclusiva da marca no Brasil com mais 
de 50 anos no mercado de bicicletas,  o 

Clube busca apresentar para os ciclistas 
quais são as oficinas com excelência em 
serviço técnico em todo o Brasil.  

“Estamos atentos no que outros 
mercados praticam no pós-vendas e boas 
práticas da indústria automobilística, de 
eletrônicos e motos podem ser aplicadas 
no segmento de bicicletas” completa 
Daniel Douek, diretor da ISAPA. 
Como fazer parte do Clube Park Tool 

A loja de bicicletas ou oficina 
especializada deve contatar seu 
representante ISAPA e manifestar 
interesse.

Benefícios para os participantes do 
Clube Park Tool: 
•Participar de uma rede exclusiva 
de assistência técnica de bicicletas 
homologada pela Park Tool.  
•Recomendação da loja como centro de 
referência em mecânica de bicicletas
•Anúncio personalizado e direcionado 
da loja nas principais redes sociais 
•Descontos especiais na Escola Park 
Tool para até 2 técnicos por loja (25% 
de desconto para pagamento a vista 
e 10% de desconto para pagamentos 
parcelado em até 10x). 
•Direito de participar na ISAPA do 
encontro anual de atualização dos 
membros do  Clube Park Tool. 

Clube é uma rede de assistência técnica homologada 
pela marca Park Tool

A  bicicleta tem um poder enorme de 
inclusão social. Por meio dela é pos-

sível transformar a vida, tanto pessoal 
quanto profissional. Estes, inclusive, são 
alguns dos objetivos da parceria entre Es-
cola Park Tool e Instituto Aromeiazero no 
projeto Viver de Bike, que coloca jovens 
no mercado de trabalho e possibilita uma 
formação em mecânica de bicicletas.

A dinâmica funciona da seguinte 
forma: os alunos se inscrevem no cur-

so Viver de Bike, do Aromeiazero e, ao 
se formarem, passam por uma seleção 
antes de continuarem a formação na 
Escola Park Tool.

Com a missão de promover uma vi-
são integral da bicicleta, também como 
ferramenta de mudança no modo de 
vida, o projeto apresenta números que 
comprovam seu impacto social: em 
2018, o Viver de Bike formou 57 pesso-
as, dessas 31 são mulheres. 

Parceria entre Escola Park Tool e Instituto 
Aromeiazero leva formação e emprego 
para jovens através da bicicleta

Escola Park Tool e Instituto Aromeiazero 
gera impacto social e promove 
transformação na vida de jovens
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Viver próximo da fronteira do Pa-
raguai tem suas vantagens e al-
gumas desvantagens também, 
principalmente no comércio de 

bicicletas e peças. Devido a forma de 
tributação o país vizinho é o “calcanhar 
de Aquiles” para muitas marcas comer-
cializadas no Brasil.

Mas também existem aqueles que 
souberam compensar essas diferenças 
comerciais e aprenderam a manter o 
negócio saudável mesmo sendo estabe-
lecido próximo à tríplice fronteira de Foz 
do Iguaçu.

É o caso da Ferraro’ s Bike Center, 
hoje comandada pelos irmãos Roger e 
Robert Ferraro, filhos de Renan Ferraro. 

Ele relata que a “Ferraro’s Bike Cen-
ter nasceu na década de 90, com Renan 
Ferraro (meu pai), Renato e Robson, 
em Ciudad del Este (PY), depois de 10 
anos praticamente migrou do Paraguai 
(varejo), para o Brasil como atacado im-
portador e distribuidor de marcas diver-
sas. Há 3 anos, eu, Roger Ferraro resol-
vi reativar a operação como lojista um 
projeto totalmente distinto da empresa 
de importação e distribuição, mas com 
o conhecimento entre as partes, Nosso 
ramo sempre foi de altas e baixas, sa-
bemos que hoje o mercado de bike, não 
somente de bike mas em geral, por vá-
rios fatores, por exemplo custos de im-
portação, dólar alto, impostos e inadim-
plência. Não temos um linear, mas um 

mercado que muda 
muito a todo tempo 
de altos e baixos, 
acredito eu como 
qualquer outro’, 
compara. 

O lojista faz im-
portação direta de 
bicicletas com mar-
ca própria Sava. 
“Sim, temos uma 
enorme e forte par-
ceria com a nova 
marca que estamos 
importando para o 
Brasil Sava Bikes, 
através importado-
ra SC Bike Parts”, 
revela Roger.

Ele relata o tra-
balho que faz na ci-
dade de cascavel, o 
extremo oeste do Paraná.

“Mercado bom para algumas linhas 
especificas que não conflitam com o Pa-
raguai, devido o forma de tributação en-
tre Paraguai e Brasil, alguns produtos e 
se tornam mais viáveis que outros, já foi 
um mercado mais promissor, mas ainda 
podemos dizer que é satisfatório”, expli-
ca Roger Ferraro. “Como bem sabemos, 
o maior numero de bicicletas sempre é 
linha popular, mas não é o foco principal 
da Ferraro’s Bike Center. Então não temos 
números expressivos nesta linha, mas 
são vendidas em média 15 bicicletas/mês 
da linha entrada bicicletas na faixa de R$ 
1.599 ate R$ 2.499,00”, relata.

Segundo ele, “para quem conhece 
a Ferraro’s Bike Center, sabe que nos-
so foco principal e trazer novidades aos 
consumidores de bike. Nosso foco sem-
pre foi comercializar linhas média-alta 
para bikes”, esclarece. “Sempre tivemos 
bons resultados com bicicletas de maior 
agregado, até mesmo pelo conhecimen-
to ao longo do tempo neste mercado de 
atacado e varejo. Mtb sempre represen-
tou 80% das vendas de bicicletas em 

nossa loja, mas há pouco tempo esse 
numero vem mudando de forma ex-
pressiva, hoje podemos dizer que speed 
representa 40%. Atualmente com as li-
nhas da Tropix, Kode e Sava.”

Ele concorda que a proximidade com 
a fronteira, no caso do Paraguai é preju-
dicial para o comércio de bicicletas.

“Sim. Digamos, isso vai atrapalhar 
sempre. primeiro ponto a forma de tri-
butação entre Brasil e Paraguai são di-
ferentes”, ele explica que “o Paraguai 
tributa sobre imposto único e a muito 
baixo custo. No Brasil temos uma cadeia 
de impostos - PIS - Cofins - IPI – ST,  
entre outras e muito caros. Exemplo 

varejo
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Ferraro´s Bike Center, hoje dos irmãos Roger e 
Robert, nasceu e vive na fronteira com o Paraguai  

Roger e o irmão Robert Ferraro administram em conjunto a loja 
de bicicletas em Cascavel (PR)

A loja nasceu na década de 90, em Ciudad del Este, e depois de 10 anos migrou do Paraguai 
para o Brasil, como importadora. Há 3 anos teve reativada a operação como lojista, em um 

projeto totalmente distinto da empresa de distribuição atual 

Texto: Eduardo Santos

claro disso ST (Substituição Tributária) 
para borracha de 39,8% sobre o valor 
do Produto. E o segundo ponto é a falta 
de fiscalização nas fronteiras que per-
mite consumidores finais e contraban-
distas introduzirem esses produtos no 
Brasil. Pior para os comerciantes do Pa-
raná, mas acredito que isso deve refletir 
com certeza em todo Brasil.”

Roger e o irmão Robert Ferraro ad-
ministram em conjunto a loja de bici-
cletas. Eles contam com um gerente, 
Eduardo, e um mecânico, o Gabriel, que 
tem cursos Fox - Escola ParkTool e Shi-
mano, “e assim formamos a equipe e fa-
mília Ferraro’s Bike Center”, conta.

A Ferraro’s Bike Center desde o início 
aposto em sempre uma bike shop. “So-
mos uma venda especializada, correta, 
até mesmo pelo conhecimento sobre 
produtos que eu tenho e também o co-
nhecimento de ex-atleta profissional no 
ciclismo. Esse projeto de loja não pode-
ria ser diferente”, conta Roger Ferraro.

A oficina de manutenção da Ferraro’s 
Bike Center é bem completa, “posso di-
zer que umas das mais ou mais comple-

tas do Paraná. Equipada com um con-
junto completo de ferramentas para re-
visões para freios, suspensão, bike em 
geral e rodas até mesmo para pequenos 
reparos em fibra de carbono. Gabriel 
nosso mecânico tem formação escola 
Parktool - Shimano e Fox e eu auxilio 
quando existirem maiores dúvidas”, re-
vela o lojista, que confirma sua especia-
lização em freios dot e suspensão, que 

são os serviços mais procurados na loja 
de Cascavel.

Serviço:
Ferraró s Bike Center
Rua Cuiabá, 4371
CEP 44000-000 – Cascavel - PR
Telefone: (45) 3306-5636 
               (45) 99937-5454
ferrarosbikecenter@hotmail.com

Apesar de não ser o foco da loja, são 
vendidas em média 15 bicicletas/mês da 
linha entrada bicicletas na faixa de R$ 
1.599 ate R$ 2.499,00

Mural das inúmeras conquistas de atletas 
apoiados pela Ferraro’s Bike Center

Quadros Kuota, sapatilhas NW e a linha de capacetas Rudi Project são alguns dos muitos 
itens comercializados na loja paranaense
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C om a chegada do verão e o cli-
ma mais quente, a vontade de 
passear de bike aumenta, prin-
cipalmente, nos fins de sema-

na. Porém, para levá-la a lugares mais 
distantes surge uma dificuldade: como 
transportar a bicicleta nos carros de 
passeio?

Os suportes de bicicletas para veícu-
los oferecem diversas opções, de acor-
do com o perfil de cada consumidor. Há 
os que são acoplados diretamente no 
porta-malas, os que se conectam nos 
engates automotivos e os que ficam no 
teto do automóvel.

A solução com melhor custo-bene-
fício são os suportes de bike acopla-
dos ao engate automotivo. Neste caso, 
além do excelente custo desse mode-
lo, principalmente para veículos que 

já têm engates, o 
acessório é de fácil 
instalação. 

Os modelos 
acoplados ao teto 
requerem que o 
veículo já tenha as 
barras transversais 
onde o suporte de 
bike é fixado. Nes-
se mecanismo, a 
bicicleta é trans-
portada em pé e as 
rodas ficam sobre 
trilhos.

Já os suportes 
presos diretamen-

te no porta-malas devem ser bem pre-
sos através das cintas de fixação que 
se encaixam no vão do porta-malas do 
veículo, deixando as bicicletas em uma 
posição perpendicular ao solo.

Vale destacar, que é importante fi-
car atento as regras de regulamenta-
ção para transporte de cargas, regidas 
pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) 
e pelo Conselho Nacional de Trânsi-
to (Contran), evitando assim multas e 
acidentes.

Fique atento!
Se as bicicletas cobrirem a placa 

ou as luzes de sinalização de direção 
do veículo, mesmo que parcialmente 
haverá necessidade do uso da régua 
de sinalização e o uso da segunda pla-

ca, de acordo com a Resolu-
ção 349/10 do Contran. Outra 
orientação é a necessidade de 
respeitar o peso máximo de 
carga especificado para o veí-
culo. 

Os perigos do uso de enga-
tes não certificados

Além de causar acidentes, 
prática incorreta pode causar 
acidentes 

A segurança dos usuários 
que trafegam em seus veículos 

pelas estradas e vias urbanas depende, 
e muito, da qualidade e manutenção 
dos acessórios automotivos que com-
põe o carro. Investir em acessórios de 
qualidade certificados é fator determi-
nante para evitar acidentes.

O engate está entre os acessórios 
mais utilizados pelo brasileiro, porém, 
muitos produtos disponíveis no merca-
do nacional não seguem as determina-
ções do Conselho Nacional de Seguran-
ça (Contran), que exige a certificação 
do acessório junto ao Instituto Nacional 
de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 
— Inmetro - Registro no 49.

Infelizmente, muitos fabricantes 
costumam certificar apenas um enga-
te por modelo de carro, ignorando suas 
atualizações e possíveis alterações na 
estrutura, que podem implicar, direta-
mente, em características como peso 
e desempenho. Além disso, a inserção 
das informações no site do órgão são 
genéricas, abrindo espaço para inter-
pretação dúbia: se há a certificação 
de todos os modelos e atualizações ou 
não.

Tal atitude, além de caracterizar 
uma desobediência às leis, pode causar 
acidentes, colocando em risco a vida 
dos usuários, já que o engate instalado 
não apresentará resistência adequada 
à tração, bem como aos desgastes cau-

Racks, engates e transportadores para 
bicicletas exigem orientação e cuidados
Saiba a melhor maneira de transportar a bicicleta e conheça os principais pontos de atenção 
quando o assunto é suporte de bike
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sados por colisões e outros choques.
Contudo, nunca é demais lembrar 

a responsabilidade de todos os envol-
vidos: partindo do fabricante, que não 
respeita a legislação, até os lojistas e 
distribuidores, que aceitam e vendem 
um produto em desacordo às normas 
de segurança.

Para conferir se outros fabricantes 
também trabalham com rígidos pa-
drões de qualidade, consulte no site do 
Inmetro se todos os engates realmente 
são certificados: www.inmetro.gov.br/
qualidade/empresas_engate.asp

FABRICANTES FALAM SOBRE O 
MERCADO

Quando se trata de fabricantes, al-
gumas marcas podem até ser conside-
radas sinônimos de categoria, já ou-

tras vem trilhando 
o caminho para 

reconhecimen-
to do público. 

Cada qual no 
seu mode-

lo de 
n e -

gócio oferecem 
uma vasta gama 
de produtos e 
soluções para 
transportar bici-
cletas no carro.
 
THULE

A sueca Thu-
le, que está no 
Brasil há 3 déca-
das oferece produtos da pró-
pria marca Thule e SportRack, 
e não vende diretamente 
para o consumidor, não tem 
e-commerce. Os produtos são 
adquiridos somente através 

de sua rede de revendedores autoriza-
dos, sendo os canais de venda princi-
pais para estes produtos as principais 
lojas de auto acessórios e bike shops 
do país Os clientes que possuem um 
mix mais amplo de nossos produtos, 
que possuem um estoque de pronta 
entrega e conhecem melhor tecnica-
mente os nossos produtos recebem o 
selo de Thule Partner.

Giuliano Bertazzolo, coordenador 
de Marketing da Thule explica que “os 
suportes de bicicleta são encontrados 
basicamente em três categorias, sen-
do suportes para o teto do carro (estes 
fixados com mais compatibilidade nos 
Racks da própria Thule), suportes para 
engates (estes que devem ser acopla-
dos a um engate reforçado para uso 
com máxima segurança do suporte) e 
suportes de tampa traseira, uma alter-
nativa que pode ser usada em modelos 
sem aerofólio e que possuem para-cho-
ques mais estruturados). Ambos pro-
dutos, racks e os tipos de Suporte para 
bicicletas citados, são produtos chaves 
para o nosso negócio, sendo que a Thu-
le é a líder global em ambas categorias, 
tanto em racks, como nos suportes 

para bicicletas. Recentemente foi 
lançado nossa nova geração de 

racks batizada de Thule EVO, 
está irá ajudar a marca a se 
manter como líder e pioneira 
na categoria. Três caracterís-
ticas marcam qualquer pro-
duto Thule e são os pilares 
em seu desenvolvimento, se-
gurança, praticidade de uso e 
design”, fala o profissional

A Thule oferece aproxi-

madamente 1000 kits de instalação di-
ferentes e cobrem 85% dos carros no 
mercado mundial (mais de 95% dos 
modelos de carros presentes no Bra-
sil). São desenvolvidos entre 40 ou 80 
novos kits por ano aproximadamente e 
com isso a Thule consegue implemen-
tar entre 80 e 120 novas recomenda-
ções por ano.

“Quanto a quantidade de suportes 
para bicicletas, dividindo entre os tipos 
citados acima, possuímos aproximada-
mente 40 SKU’s”, revela Bertazzolo.

Ele ressalta que “é importante refor-
çar que a Thule trabalha somente com 
racks e transportadores de bicicletas, 
que podem ser encontrados no merca-
do com a nomenclatura de suporte para 
bicicletas ou transbikes. A empresa é 
líder global em soluções de transporte 
e possui em seu portfólio de produtos 
os racks e Suportes para bicicletas mais 
seguros e práticos do mundo.”

O coordenador de marketing reforça 
que “todos os produtos Thule, são tes-
tados no Thule Test Program para que 
o usuário possa transportar com máxi-
ma segurança, praticidade e estilo tudo 
aquilo que for mais importante para ele 
poder manter uma vida ativa.”

ALTMAYER
A fabricante nacional Altmayer, de 

Santa Catarina, também não trabalha 
com e-commerce, como explica Fabiel-
le Pires, do departamento de marketing 
e vendas da empresa.

A sueca Thule, oferece produtos da própria marca Thule 
e SportRack e os produtos são adquiridos somente 
através de sua rede de revendedores autorizados

Os suportes de bicicleta são encontrados basicamente 
em três categorias: suportes para o teto do carro, para 
engates e de tampa traseira

A Thule oferece aproximadamente 1000 kits de instalação 
diferentes e cobrem 85% dos carros no mercado mundial 
(mais de 95% dos modelos de carros presentes no Brasil)

Os suportes presos diretamente no porta-
malas devem ser bem presos através das 
cintas de fixação que se encaixam no vão do 
porta-malas do veículo, deixando as bicicletas 
em uma posição perpendicular ao solo

Altmayer Canaleta BOOSTER (Roda dianteira) 
para blocagem de eixo 15mm x110mm

A Altmayer tem mais de 30 produtos, e entre os itens da sua 
extensa lista estão o Transbike Normal Premium, Luxo para 
02 e 03 bikes Premium
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o Monviso feito em aço carbono, que 
pode transportar 3 bicicletas.

Thais Sabattini, “nosso maior dife-
rencial é o custo-benefício que oferece-
mos aos nossos clientes, pois são itens 
de qualidade, alta durabilidade, sofisti-
cados, projetados para serem de fácil e 
rápido manuseio. Nossa linha de pro-
dutos é universal, podendo ser insta-
lada em outras marcas. Temos opções 
de modelos iguais, porém com o dife-
rencial de escolher com ou sem chave.”

Segundo ela, para todos os proces-
sos dos produtos são utilizadas tecnolo-
gias do momento, sejam brasileiras ou 
chinesas.

Ela recomenda sempre a ler nosso 
manual de instrução antes de efetuar a 
instalação ou assistir os vídeos em no 
canal no Youtube da Kiussi, e em caso 
de duvidas a central de atendimento 
estará disponível para esclarecê-las.

EQMAX
A paulista Eqmax, tradicional fabri-

cante de racks e transportadores para 
bicicleta, que está presente no merca-
do há mais de 20 anos, não trabalha 
com e-commerce.

Elisabete K. Umeda, 
da Eqmax diz que “o 
mercado a cada ano 
está em expansão, a 
redução dos porta-
-malas dos carros po-
pulares e a busca das 
pessoas por uma vida 
mais saudável e redu-
ção do impacto de suas ações sobre o 
meio ambiente são dois combustíveis 
para o aumento do consumo dos nos-
sos produtos, que atendem as diferen-
tes necessidades do mercado, sendo 
usado no dia-a-dia, no trabalho, lazer 
e viagens.”

A Eqmax tem em 
seu portfólio de racks 
+/- 500 itens, trans-
portadores de bi-
cicletas  +/- 20 
itens entre 
t r a n s -

portadores de bike para teto, porta-
-malas e engates, e não trabalha com 
engate.

Segundo Elisabete, a Eqmax tem 
linhas de racks específicos feito sob 
medida para cada modelo de carro fa-
bricados em alumínio e aço nobre, nos-
sos transportadores de bikes atendem 
as necessidades de consumidores que 
usam nossos produtos para recreação, 
dia-a-dia ou atletas de auto rendimen-
to, já que possui diferentes modelos 
para o transporte de  bikes no teto, 
porta-malas e engates.

Umeda destaca: “Nossos principais 
diferencias em relação aos demais que 
estão no mercado são: tecnologia apli-
cada aos desenvolvimento e produção 
dos nossos produtos, escolha das ma-
térias-primas e rigorosidade em todo 
processo de produção, armazenamen-
to e distribuição da nossa linha, temos 
ISO 9001, diversidade e variedade de 
itens e modelos em nossa linha, empre-
sa 100% brasileira, estamos presentes 
nos principais eventos relacionados 
ao mercado de bicicletas e auto-

motivo e atualmente 

temos produtos homologados em 12 
montadoras.”

Sobre as tecnologias dos produtos 
da Eqmax, ela relata que os produtos 
são desenvolvidos a partir de protóti-
pos em plano e impressão 3D, tubos 
cortados sob medida eletronicamente, 
produtos produzidos em aço carbono e 
alumínio estruturado, pintura eletrostá-
tica (pó-epóxi) e proteções em Santo-
prene.

Sobre as recomendações ela des-
taca que o lojista visualize os vídeos 
de instalação dos produtos que estão 
disponíveis em plataformas como You 
Tube e no site da empresa. “Leia nos-
sos manuais de instalação e garantia e 
dirigibilidade que acompanham todos 
os produtos e também disponibilizamos 
treinamentos técnicos e comerciais aos 

lojistas”, fala Elisabete K. Umeda, da 
Eqmax.

METAL LINI
Nilo Cristofolini, proprietário Metal 

Lini, que possui em linha 28 itens de 
sua marca própria, explica que não tra-
balha com e-commerce próprio, “ape-
nas com atacadistas, com quem tra-
balhamos com uma margem menor”, 
informa.

Em sua avaliação, “no momen-
to (o mercado) está um pou-

co parado, mas acreditamos 
que vai voltar, com a che-
gada do final do ano.”

Sobre os diferenciais 
de sua marca, Cristofolini 

fala que “somos fabri-
cantes de suportes 
para bikes com 
qualidade e pe-
quena margem de 
lucro, para ganhar 
na quantidade.”

Já sobre as principais tecnologias 
aplicadas ele diz: “trabalhamos com 
serras e dobradeiras CNC e solda com 
sistema robotizado”

Ler o manual sempre antes de usar 
os aparelhos adquiridos de nossa em-
presa é a recomendação que ele faz  
para o lojista em relação ao consumi-
dor na hora da compra deste produto.

HORIZON GLOBAL
Recém chegada ao o mercado de 

racks, engates e transportadores de 
bicicletas, a Horizon Global Brasil, fa-
bricante da marca Reese está bastante 
otimista com este segmento.

“É um mercado muito promissor, 
principalmente porque temos visto que 
o cicloturismo e as pedaladas de fim de 
semana estão em alta. Como a Horizon 

especial

“Preferimos deixar nossos compra-
dores criarem suas próprias estratégias 
de vendas e lhes dando liberdade”, fala 
se referindo ao canal de distribuição de 
varejo.

Segundo Fabielle, “sentimos que 
com o crescimento dos adeptos de bi-
kes, as vendas de acessórios e peças 
para bikes estão crescendo junto, en-
tão podemos avaliar como um segmen-
to cada vez mais promissor.”

A Altmayer tem mais de 30 produ-
tos dessas linhas e trabalha com a mar-
ca própria exclusiva.

Entre os itens da sua extensa 
lista estão o Transbike Nor-
mal Premium, 
L u x o 

para 02 e 03 bikes Premium, Sinali-
zador para trans bike completo, Luxo 
para 02 e 03 bikes, Bola p/ 02 e 03 bi-
kes, Fixa Fácil p/ 02 e 03 bikes, Fixa 
Fácil estepe 02 e 03 bikes, “V” de rosca 
p/ 02 e 03 bikes, Tipo Canaleta de Teto 
individual, Canaleta MTB, Rack/Traves-
sa para canaleta, Mini RACK para eixo 
15mm e para eixo 9mm, Mini RACK  
BOOSTER eixo 15mm x 110mm, bola 
com Canaleta e Sinalizador p/ 01 02 

e 03 bikes, Canaleta MTB (Roda dian-
teira) p/ blocagem eixo 15mm e eixo 
9mm, Canaleta BOOSTER (Roda diant) 
p/ bloc eixo 15mm x110mm.

Sobre os diferenciais de mercado 
da linha  da Altmayer, Fabielle destaca, 
“a qualidade e custo benefício, embora 
muitos ainda prefiram valores mais em 
conta, nós sempre batemos na tecla da 
qualidade, pois o cliente tem uma bici-
cleta que teve um custo, é preciso ter 
um produto reforçado e com qualidade 
na hora de transportá-lo”, argumenta. 
”Sempre falamos da importância de 

usar todos os acessórios que 
vão junto para uma melhor 
eficiência na hora do trans-

porte ou instalação.”
Itens como presilha com mola 

que facilita na instalação, tratamen-
to anticorrosão, pintura eletrostática, 
também são diferencias da marca ca-
tarinense. 

Sobre o uso correto dos seus produ-
tos, a profissional da Altmayer diz que 
“a nossa maior recomendação mesmo 
é o uso das tiras no uso dos transbikes, 
pois na hora do transporte são mui-
tos fatores adversos, como o estado 
das estradas que o cliente passa e por 
isso o uso das tiras auxilia e amplifica 
a segurança. Mas como temos muitos 
produtos específicos, o modo de uso 
também exige algumas informações 
extras por isso sempre que um ven-
dedor ou cliente entra em contato 
com nossa empresa auxiliamos 
no que for preciso para explicar e 
ajudar na dúvida.”

KIUSSI
A Kiussi encontrou um modelo dife-

rente de atuar na internet para distri-
buir os seus produtos.

“Não trabalhamos com e-commerce 
próprio, fechamos uma parceria com 
um nosso distribuidor e cedemos o 
domínio “.com.br” para efetuarem 
um site de compra. Mesmo assim, 
estamos sempre atentos aos pre-
ços praticados virtualmente para 
que não prejudiquem nos-
sos lojistas físicos”, 
fala Thais Sabattini, 
assistente adminis-
trativo da empresa.

Segundo ela, a 
empresa está viven-

do conforme a instabilidade do mer-
cado, “como todo tipo de negócio tem 
seus altos e baixos, nossa empresa 
também enfrenta dificuldades, porém 
é um mercado promissor com grandes 
chances de evoluir e crescer muito”, 
aposta.

A Kiussi possiu 3 modelos de racks 
para carros com longarinas vazadas: 
Belluno, Milano e Adige (algumas são 
especificas para determinados carros).

A empresa tem também a linha 
Rack Emilia que foi projetada para 
atender carro por carro, desde que te-
nha o teto liso ou longarina integrada. 
Esta linha ainda não está completa de 
todos os modelos de carros disponíveis 
no mercado, porém temos alguns de 
cada marca, como Volkswagen, Fiat, 
Chevrolet, Renault, Hyundai, Chery, 

Ford, Citroen, Nissan, Honda, Mit-
subishi, Jeep, Toyo-

ta, Land Rover, 
Kia e Audi.

Sua linha 
de transpor-

tadores conta com 
6 modelos: Tonale, 
Sanremo, Etna, Lo-
rena, Siena e Vesu-
vio (para caçamba)

Para engate, 
atualmente pos-
suí somente um 
produto, que é 

A Kiussi possiu 3 modelos de racks para carros com longarinas 
vazadas: Belluno, Milano e Adige (algumas são especificas para 
determinados carros). Para engate, atualmente possuí somente 
um produto, que é o Monviso (acima), feito em aço carbono, que 
pode transportar 3 bicicletas

O rack Kiussi conta com bloqueio de chave 
(sistema antifurto)

Altmayer destaca a qualidade e custo 
benefício de seus produtos. Tratamento 
anticorrosão, pintura eletrostática, também 
são diferencias da marca catarinense

Eqmax tem linhas de racks específicos feito 
sob medida para cada modelo de carro 
fabricados em alumínio e aço nobre, para 
atender a necessidade de seus consumidores

Os produtos da Eqmax, são desenvolvidos a partir de protótipos em plano e impressão 
3D, tubos cortados sob medida eletronicamente, produzidos em aço carbono e alumínio 
estruturado, pintura eletrostática (pó-epóxi) e proteções em Santoprene

Metal Lini, que possui em linha 28 itens 
de sua marca própria, e tem as principais 
tecnologias aplicadas neles, como serras 
e dobradeiras CNC e solda com sistema 
robotizado

A linha de produtos Reese, da Horizon 
Global, é composta por sete modelos das 
marcas Reese e Pro Series 
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especial

Global Brasil tem um portfólio grande 
de produtos nesse segmento, consegue 
atender os mais variados tipos de 
consumidores, com transbikes 
variados para qualquer tipo de 
veículo e quantidade de bicicle-
tas”, revela Emanuella Santos, 
gerente Comercial e de Marke-
ting da Horizon Global Brasil.

“Não trabalhamos com 
e-commerce, apenas com os 
distribuidores”, ressalta a pro-
fissional, mas temos uma 
política de preços muito in-
teressante que faz com que 
os transbikes da Horizon, 
que são da marca importada 
Reese, estejam nas princi-
pais plataformas de vendas 
on-line, assim como nas 
mais importantes lojas deste 
segmento.”

Sua linha de produtos é 
composta por sete modelos 
das marcas Reese e Pro Se-
ries. Desse total, três são de 
encaixe no teto. “Também temos dois 
modelos específicos para encaixe no 

porta-malas 
do veículo, 
além de ou-
tros dois 

que são 

instalados por meio do encaixe no tubo 
do engate, proporcionando mais resis-
tência e segurança”, revela Emanuella.

Segundo ela conta, “todos os mode-
los são desenvolvidos a partir de proje-
tos norte-americanos e o destaque fica 
por conta do modelo I-RCF012. Assim 
como os demais, ele é fácil e rápido 
de usar e montar, além de contar com 
bloqueio de chave (sistema antifurto) e 
adaptar-se à maioria dos racks de teto 
elíptico e oval.”

Em seu porfólio estão o rack para 
bike da Pro Series (modelos I-1370600 
e I-1390300) comporta até 3 bicicletas 
pode ser utilizada em grande parte dos 
modelos de carros de passeios, assim 
como em SUV, Crossovers e Vans. Sua 
montagem é feita no porta-malas e 

conta com ajuste de oito 
pontos, acabamento re-
sistente à ferrugem e seis 
correias que fornecem 
fixação estável e segu-
ra ao veículo. O supor-
te para engate – Hyper 
Ride (I-TAR3601) com-
porta até 3 bikes e foi 
desenvolvido para uso 
em esferas de 50mm 
e suporta até 60kg, 
o suporte para enga-
te NV2(I-59508), que 
comporta até 2 bikes. 
Possui braço em alu-
mínio emborrachado 
NV2. O rack de teto 
para bike Reese Black 
Wave (I-RCF012), que 
é fácil e rápido de usar 
e montar, além de 
contar com bloqueio 
de chave (sistema 

antifurto) e adaptar-se à maioria dos 
racks de teto elíptico e oval. O rack de 
teto para bike Reese Elementary (I-C-
T5669A), que é pré-montado, possui 
trava antifurto e capacidade para trans-
portar bikes de até 20kg e o suporte de 
bike para teto (I-59404) com monta-
gem no garfo.

Sobre os diferenciais, a profis-
sional fala que “A Horizon Global 
Brasil trabalha com produtos da 
marca Reese, que é importada. 
Toda a linha tem uma qualidade 
superior, design inovador e preço 
muito acessível. A marca, conhe-

cida nos EUA como Rolla, está entre as 
mais usadas pelos americanos.”

Em relação às tecnologias aplica-
das, Emanuella Santos garante que 
“os produtos são desenvolvidos a par-
tir de projetos norte-americanos que 
levam em consideração a aplicação de 
materiais altamente tecnológicos, que 
proporcionam segurança, resistência e 
durabilidade. Além desses requisitos, 
os racks, engates e transportadores de-
vem apresentar fácil instalação e ma-
nuseio para evitar acidentes ou danos 
ao veículo e à bicicleta.”

Segundo a gerente de marketing, 
“de modo geral, os produtos da Reese 
são muito fáceis de serem instalados, 
mas a equipe de Vendas e Comercial 
da Horizon está sempre disponível para 
aplicar treinamentos, caso o lojista sin-
ta necessidade, bastando entrar em 
contato com o departamento pelo tele-
fone da empresa.

TRANSBIKE
Jonas de Pinho Jr., da Transbike é o 

distribuidor da marca Metal Lini no Bra-
sil.

Segundo ele, “é um segmento mui-
to competitivo. Existe uma semelhança 
entre os produtos e o grande diferen-
cial está na competência no atendi-
mento eficiente ao cliente: facilidade 
de comunicação; informação  correta; 
preço; qualidade do produto; entrega 
organizada; e pós-venda consistente.”

Sua empresa trabalha com e-com-
merce próprio e possui diferentes po-
líticas com relação aos lojistas/ataca-
distas. “Contudo, atendemos ao cliente 
final, também”, revela.

O suporte para engate NV2(I-59508), que 
comporta até 2 bikes, possui braço em 
alumínio emborrachado NV2

Todos os modelos Reese são desenvolvidos a 
partir de projetos norte-americanos

Rack para bike da Pro Series 
comporta até 3 bicicletas 
pode ser utilizado em grande 
parte dos modelos de carros 
de passeios, assim como em 
SUV, Crossovers e Vans

O rack de teto para bike Reese Black Wave, é fácil 
e rápido de usar e montar, além de contar com 
bloqueio de chave (sistema antifurto) e adaptar-se à 
maioria dos racks de teto elíptico e oval
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N a era da conectividade a internet 
das coisas já chegou ao merca-
do da bicicleta com o lançamen-
to global no dia 6 de fevereiro 

- dos novos componentes eletrônicos 
SRAM eTAP AXS. O sistema de transmis-
são completamente novo para trocas de 
marchas eletrônicas já está presente nas 
estradeiras S-Works Tarmac e S-Works 
Venge, que podem ser encontrados em 
16 lojas autorizadas da Specialized espa-
lhadas pelo país.

O novo grupo SRAM Red eTAP AXS 
oferece uma amplitude de marchas 
maior e progressão mais próxima, para 
que você esteja sempre na marcha certa, 
resultando um treino silencioso, seguro e 

suave, seja qual for o terreno.
“A Specialized é a única marca no 

Brasil com a pla-
taforma eletrônica 
SRAM eTAP AXS 
disponível a pronta 
entrega ao ciclista” 
- afirma Gonçalo 
Costa, diretor co-
mercial e especialis-
ta em produtos da 
Specialized Brasil. 
“Tive a oportunida-
de de testar os no-
vos componentes e 
destaco três pon-
tos: versatilidade, 

silêncio e a integração (conectividade)”.
O conceito SRAM AXS é a plataforma 

apresentação
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Specialized apresenta Tarmac e Venge com 
novo sistema eletrônico Sram  Red Etap Axs
Lançamento global da nova plataforma eletrônica SRAM AXS já está presente nas bicicletas Specialized e 
disponível nas bike shops brasileiras

Pedivelas X-Range: 50/37; 48/3; 46/33

Tarmac
Q uando desenvolvemos a nova S-Works Tarmac 

Disc, não queríamos que ela apenas fosse ve-
loz. Nós queríamos que ela fosse rápida em todos 
os lugares. Longas subidas, planícies, Grand Tour, 
provas locais - nós construímos uma bicicleta de 
corrida para ser a mais completa. E agora com o 
SRAM RED eTAP você está olhando para uma má-
quina de corrida incomparável.
•Rider-First Engineered ™ -  o design garante que 
cada tamanho de quadro tenha a mesma capaci-
dade de resposta de escalada e proeza descenden-
te que você esperaria de uma Tarmac;
•S-Works FACT 12r - o quadro de carbono da mais 
alta qualidade, oferece a combinação ideal de peso 
total leve e rigidez direcionada;
•SRAM RED eTAP AXS – o grupo proporciona mu-
danças excepcionalmente precisas, frenagem com 
modulação suave e mantém o peso total da Tar-
mac no mínimo absoluto.
•Roval CLX 50 Disc – as rodas de carbono desen-
volvidas no Win Túnel oferecem aerodinâmica su-
perior, peso de 1415 gramas e muita durabilidade.

de integração de componentes conec-
tados, com relação de marchas com 12 
velocidades atuando com uma coroa no 
pedivela (1X “one by”) ou duas (2X “two 
by”), em que apenas um câmbio traseiro 
para todas as configurações de cassetes 
e coroas.

“A amplitude da transmissão da nova 
plataforma AXS é a garantia do ciclista 
estar sempre na marcha certa” – acres-
centa Gonçalo, que refere-se à relação 
das coroas do pedivela combinado com 
as opções de pinhões do cassete, que 
oferece um alcance maior de marchas 
comparado à concorrência:

•Pedivelas X-Range: 50/37; 48/3; 
46/33

•Cassete: 10-26d; 10-28d; 10-33d 

Outro destaque 
“é o silêncio dos 
componentes que 
permitem o puro 
prazer de pedalar 
uma bicicleta sem 

ruídos incômodos e, assim, focar no tra-
jeto” – afirma Gonçalo. “São inúmeras 
inovações tecnológicas, como o estabili-
zador de corrente Orbit do câmbio tra-
seiro, corrente com perfil de borda plana 
para maior precisão e menos ruído, o mé-
todo de construção do cassete sem pinos 
ou aranhas que deixou o peso final mais 
leve, coroas x’sync, freios a disco com 
bordas arredondadas...” – complementa 
Rodrigo Braga, da empresa Proparts res-
ponsável pelo posicionamento da SRAM 
no Brasil, durante sua apresentação na 
sede da Specialized em São Paulo.

Por fim, destaque para a integração 
e a conectividade do grupo SRAM eTap 
AXS: “nós aprendemos através das in-
formações fornecidas pelas tecnologias” 
– diz Gonçalo. “O eTAP AXS oferece re-

cursos de conec-
tidade concebidos 
para simplificar a 
vida do ciclista, 
em que através do 
APP AXS é possível 
customizar os com-
ponentes da bike, 
desde por exemplo 
o conhecimento da 
carga das baterias, 
detalhes da trans-
missão eletrônica 
e até personalizar 
os comandos, seja 
dos câmbios, cano-
te retrátil e outros 
recursos” – adiciona 
Braga.

Venge
N ós não estamos satisfeitos com o segundo mais 

rápido. Por que você acha que temos nosso 
próprio túnel de vento “Win Tunnel”e o lema “Aero 
é tudo”? Nós vivemos e respiramos aerodinâmica, 
porque sabemos que a otimização aerodinâmica é 
a melhor coisa que podemos fazer para tornar o 
ciclista mais rápido. E essa filosofia nunca foi mais 
verdadeira com a nova Venge. A nova S-Works 
Venge é oito segundos mais rápida do que a ViAS, 
com isso não é apenas a bicicleta mais aerodinâmi-
ca na estrada, mas também perdeu 460 gramas. 
E agora com SRAM RED eTAP, você está definitiva-
mente olhando para a nova forma de velocidade.
•O quadro Rider-First Engineered ™, FACT 11r não 
só torna o Venge mais bicicleta de estrada aero-
dinâmica que já criamos, mas também é leve e 
rígida em todos os sentidos. Cada forma de tubo 
e detalhe do design foi influenciada por horas de 
testes em nosso Win Tunnel, CFD, protótipos im-
pressos em 3D e feedback de ciclistas reais. Fi-
nalmente, isso resultou na bike de estrada mais 
rápida que já fizemos.
•O grupo RED eTAP AXS da SRAM proporciona mu-
danças excepcionalmente precisas, frenagem com 
modulação suave e mantém o peso mínimo abso-
luto da Venge.
•As rodas Roval CLX 64 não são apenas as rodas 
mais rápidas que testamos, mas funcionam extre-
mamente bem em ventos cruzados, então eles são 
perfeitos para todas as condições.

O conjunto de freios da disco funcionam com as rodas Roval CLX 
64, que não são apenas as rodas mais rápidas já testadas, mas é 
perfeito para todas as condições

Destaque das S Works Specialized Tarmac e Venge para a 
integração e a conectividade do grupo SRAM eTap AXS
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legislação

Revisão do direito antidumping instituído 
pela Resolução CAMEX nº 5, de 18 de 
fevereiro de 2014
A Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais e Secretaria de Comércio Exterior 
publicaram circular Nº 9, de 18 de Fevereiro de 2019 sobre o tema

O Secretário de Comércio Ex-
terior da Secretaria Espe-
cial de Comércio Exterior E 
Assuntos Internacionais do 

Ministério da Economia, nos termos 
do Acordo sobre a Implementação do 
Artigo VI do Acordo Geral sobre Tari-
fas e Comércio - GATT 1994, aprovado 
pelo Decreto Legislativo no 30, de 15 
de dezembro de 1994, e promulgado 
pelo Decreto no 1.355, de 30 de de-
zembro de 1994, de acordo com o dis-
posto no art. 5o do Decreto no 8.058, 
de 26 de julho de 2013, e tendo em 
vista o que consta do Processo SE-
CEX52272.002250/2018-15 e do Do-
cumento no 5, de 18 de fevereiro de 
2019, elaborado pelo Departamento de 
Defesa Comercial e Interesse Público - 
DECOM desta Secretaria de Comércio 
Exterior - SECEX, considerando existi-
rem elementos suficientes que indicam 
que a extinção do direito antidumping 
aplicado às importações do produto 
objeto desta Circular levaria, muito 
provavelmente, à continuação ou reto-
mada do dumping e do dano à indús-
tria doméstica dele decorrente, decide:

1. Iniciar revisão do direito anti-
dumping instituído pela Resolução CA-
MEX nº 5, de 18 de fevereiro de 2014, 
publicada no Diário Oficial da União 
(D.O.U.) de 19 de fevereiro de2014, 
aplicado às importações brasileiras de 
pneus novos de borracha para bicicle-
tas, exceto pneus especiais produzidos 
à base de kevlar ou hiten, comumente 
classificadas no subitem

4011.50.00 da Nomenclatura Co-
mum do MERCOSUL - NCM, originárias 
da China, Índia e Vietnã.

1.1. Tornar públicos os fatos que 
justificaram a decisão de início da re-
visão, conforme o anexo à presente 

circular.
1.2. A data do início da revisão será 

a da publicação desta circular no Diário 
Oficial da União - D.O.U.

1.3. Tendo em vista que, para fins 
de procedimentos de defesa comercial, 
o Vietnã não é considerado um país de 
economia predominantemente de mer-
cado, o valor normal foi determinado 
com base no preço do produto similar 
em um terceiro país de economia de 
mercado. O país de economia de mer-
cado adotado foi a Índia, atendendo ao 
previsto no art.

15 do Decreto no 8.058, de 2013. 
Conforme o § 3o do mesmo artigo, 
dentro do prazo improrrogável de 70 
(setenta) dias contado da data de início 
da revisão, o produtor, o exportador ou 
o peticionário poderão se manifestar a 
respeito da escolha do terceiro país e, 
caso não concordem com ela, poderão 
sugerir terceiro país alternativo, desde 
que a sugestão seja devidamente justi-
ficada e acompanhada dos respectivos 
elementos de prova.

2. A análise da probabilidade de 
continuação ou retomada do dumping 
que antecedeu o início da revisão con-
siderou o período de julho de 2017 a 
junho de 2018. Já a análise da probabi-
lidade de continuação ou retomada do 
dano que antecedeu o início da revisão 
considerou o período de julho de 2013 
a junho de 2018.

3. A participação das partes interes-
sadas no curso desta revisão de medida 
de defesa comercial deverá realizar-se 
necessariamente por meio do Sistema 
DECOM Digital (SDD), de acordo com 
a Portaria SECEX nº 30, de 7 de junho 
de 2018. O endereço do SDD é http://
decomdigital.mdic.gov.br.

4. De acordo com o disposto no § 

3o do art. 45 do Decreto no 8.058, de 
2013, deverá ser respeitado o prazo 
de vinte dias, contado a partir da data 
da publicação desta circular no D.O.U., 
para que outras partes que se consi-
derem interessadas e seus respectivos 
representantes legais solicitem sua ha-
bilitação no referido processo.

5. A participação das partes interes-
sadas no curso desta revisão de me-
dida de defesa comercial deverá reali-
zar-se por meio de representante legal 
habilitado, por meio da apresentação 
da documentação pertinente no SDD. 
A intervenção em processos de defe-
sa comercial de representantes legais 
que não estejam habilitados somente 
será admitida nas hipóteses previstas 
na Portaria SECEX nº 30, de 2018. A 
regularização da habilitação dos repre-
sentantes que realizarem estes atos 
deverá ser feita em até 91 dias após 
o início da revisão, sem possibilidade 
de prorrogação. A ausência de regu-
larização da representação nos prazos 
e condições previstos fará com que os 
atos a que fazem referência este pará-
grafo sejam havidos por inexistentes.

6. A representação de governos es-
trangeiros dar-se-á por meio do chefe 
da representação oficial no Brasil ou 
por meio de representante por ele de-
signado. A designação de representan-
tes deverá ser protocolada, por meio 
do SDD, em comunicação oficial da re-
presentação correspondente.

7. Na forma do que dispõe o art. 50 
do Decreto no 8.058, de 2013, serão 
remetidos questionários aos produto-
res ou exportadores conhecidos, aos 
importadores conhecidos e aos demais 
produtores domésticos, conforme defi-
nidos no § 2o do art. 45, que disporão 
de trinta dias para restituí-los, por meio 

do SDD, contados da data de ciência. 
Presume-se que as partes interessadas 
terão ciência de documentos impres-
sos enviados 5 (cinco) dias após a data 
de seu envio ou transmissão, no caso 
de partes interessadas nacionais, e 10 
(dez) dias, caso sejam estrangeiras, 
conforme o art. 19 da Lei 12.995, de 
18 de junho de 2014.

8. Em virtude do grande número de 
produtores/exportadores da China e da 
Índia identificados nos dados detalha-
dos de importação brasileira, de acordo 
com o disposto no inciso II do art. 28 
do Decreto no 8.058, de 2013, serão 
selecionados, para o envio do questio-
nário, os produtores ou exportadores 
responsáveis pelo maior percentual ra-
zoavelmente investigável do volume de 
exportações do país exportador.

9. De acordo com o previsto nos 
arts. 49 e 58 do Decreto no 8.058, 
de 2013, as partes interessadas terão 
oportunidade de apresentar, por meio 
do SDD, os elementos de prova que 
considerem pertinentes. As audiências 
previstas no art. 55 do referido decreto 
deverão ser solicitadas no prazo de cin-
co meses, contado da data de início da 
revisão, e as solicitações deverão estar 
acompanhadas da relação dos temas 
específicos a serem nela tratados. Res-
salte-se que somente representantes 
devidamente habilitados poderão ter 
acesso ao recinto das audiências relati-
vas aos processos de defesa comercial 
e se manifestar em nome de partes in-

teressadas nessas ocasiões.
10. Na forma do que dispõem 

o § 3o do art. 50 e o parágrafo úni-
co do art. 179 do Decreto no 8.058, 
de 2013, caso uma parte interessada 
negue acesso às informações necessá-
rias, não as forneça tempestivamente 
ou crie obstáculos à revisão, o DECOM 
poderá elaborar suas determinações 
finais com base nos fatos disponíveis, 
incluídos aqueles disponíveis na peti-
ção de início da revisão, o que poderá 
resultar em determinação menos favo-
rável àquela parte do que seria caso a 
mesma tivesse cooperado.

11. Caso se verifique que uma par-
te interessada prestou informações fal-
sas ou errôneas, tais informações não 
serão consideradas e poderão ser utili-
zados os fatos disponíveis.

12. À luz do disposto no art. 112 do 
Decreto no 8.058, de 2013, a revisão 
deverá ser concluída no prazo de dez 
meses, contado de sua data de início, 
podendo esse prazo ser prorrogado por 
até dois meses, em circunstâncias ex-
cepcionais.

13. De acordo com o contido no § 
2º do art. 112 do Decreto no 8.058, 
de 2013, as medidas antidumping de 
que trata a Resolução CAMEX nº 5, de 
2014, permanecerão em vigor, no cur-
so desta revisão.

14. Esclarecimentos adicionais po-
dem ser obtidos pelo telefone +55 61 
2027-7733/7914 ou pelo endereço ele-
trônico pneusdebicicleta@mdic.gov.br.

LUCAS FERRAZ

ANEXO
1. DOS ANTECEDENTES
1.1. Da primeira investigação original
Em 5 de julho de 1996, por meio 

da publicação no Diário Oficial da União 
(D.O.U.) da Circular SECEX no 39, de 4 
de julho de 1996, foi aberta investiga-
ção original, a pedido do

Sindicato Nacional da Indústria de 
Pneumáticos e das Câmaras de Ar e 
Camelback - SINPEC. O objetivo era 
investigar a prática de dumping nas 
exportações para o Brasil de pneus no-
vos de borracha para bicicletas, exce-
to pneus especiais produzidos à base 
de kevlar ou hiten, originárias de cinco 
origens: da República Popular da China 
(China), de Hong Kong, da República 
da Índia (Índia), do Reino da Tailân-
dia (Tailândia) e de Taipé Chinês, bem 
como a existência de dano à indústria 
doméstica decorrente de tal prática.

Em 2 de janeiro de 1998, foi publi-
cada no D.O.U. a Portaria Interministe-
rial MICT/MF no 19, de 12 de dezem-
bro de 1997, encerrando a investiga-
ção sem aplicação de direito antidum-
ping às importações originárias de uma 
origem (Hong Kong) e com aplicação, 
por cinco anos, de direitos antidumping 
às importações originárias das outras 
quatro origens: China, Índia, Tailân-
dia e Taipé Chinês, com as alíquotas 
ad valorem discriminadas no quadro a 
seguir.

Direito Antidumping Original

Origem Empresa Direito Antidumping (%)

China Todas 66,5

Índia Deepak International Pvt. Ltd. 31,8

Goving Rubber Ltd. 119,5

Ralco Exports 107,3

Outras 119,5

Tailândia Hwa Fong Rubber Co. Ltd. 58,4

Vee Rubber International Co. Ltd. 37,5

Outras 37,5
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mobilidade urbana

A  startup de bicicletas elétricas Vela cap-
tou R$ 500 mil em apenas 16 dias por 
meio de um empréstimo coletivo realiza-

do via Rede Dinheiro Consciência, plataforma 
que conecta diretamente investidores a ne-
gócios de impacto socioambiental positivo. A 
RDC analisou 34 projetos e a Vela foi uma das 
três empresas aprovadas.

De acordo com o fundador e CEO da Vela 
Bikes, Victor Hugo Cruz, é uma honra entre os 
empreendimentos escolhidos pela instituição. 
“Trata-se de um grupo de pessoas determina-
das a encontrar meios e maneiras de se viver 
com mais qualidade e eficiência. A sensibili-
zação para o potencial da bicicleta elétrica da 
Vela como um veículo prático, sustentável, 
saudável e que pode ser o principal meio de 
transporte, sem dúvida, é muito gratificante”.

Quanto aos planos para o aporte, Victor 
afirma que o investimento será aplicado no 
fluxo produtivo da empresa, com foco em 
atender a demanda em franca expansão. “Va-
mos investir em estoque, capital de giro e ope-
ração. Só este ano inauguramos PocketShops 
em Curitiba, Rio de Janeiro e Brasília e amplia-
mos nossa fábrica, cujo potencial de produção 
saltou de 60 para 500 bikes por mês. Então 
esse capital vem para nos ajudar a sustentar 

esse crescimento”, de-
talha.

Para Marcos Pedo-
te, porta-voz da Rede 
Dinheiro Consciência, 
a Vela oferece uma 
alternativa inteligen-
te para a grave situ-
ação do trânsito e do 
transporte público nas 
grandes cidades. “Bi-
cicleta elétrica é uma 
tendência global e os 
brasileiros estão cada 
vez mais convencidos 
dessa ideia. E o mode-
lo de negócio proposto 
pela Vela está muito alinhado ao que enten-
demos ser o coerente, então estamos muito 
contentes por ajudar a fomentar e incentivar 
a empresa”.

A captação da Vela é mais um fruto da ten-
dência de empresas e investidores buscarem 
alternativas menos burocráticas para acessar 
capital e mais rentáveis. A captação por meio 
de empréstimos, conhecida como Peer to Peer 
Lending é uma das opções que vem ganhando 
força no mercado, já que se mostra benéfica 

tanto para o investidor como para a empresa.
Resumidamente, comparadas às taxas 

do mercado tradicional, quem investe recebe 
juros maiores, mas quem pega emprestado, 
paga juros menores. Há também as taxas das 
empresas envolvidas na intermediação – no 
caso, RDC – mas ainda assim a proposta é 
mais vantajosa para todos. A título de exem-
plo, quem investiu por empréstimo na Vela, 
deve receber uma taxa de juros de 198% do 
CDI. As maiores taxas do mercado não pas-
sam de 130%.

Startup de mobilidade urbana 
Vela capta R$500 mil por meio 
de empréstimo coletivo

Selecionada por seu impacto positivo na sociedade, 
aporte ocorreu em apenas 16 dias e será utilizado 
para aumentar o fluxo produtivo da empresa
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A  Uber é mais do que uma empresa de 
transporte de passageiros. Essa é a 
parte principal do discurso da compa-

nhia para os investidores em meio aos pre-
parativos para abrir o capital ainda neste 
ano. Na prática, algumas das novas linhas de 
negócios da Uber podem acabar dissuadindo 
as pessoas de chamar um de seus carros.

Rachel Holt, chefe da divisão New Mobi-
lity, diz que os clientes que usam scooters 
e bicicletas da Uber contratam 10% menos 
carros por meio do aplicativo. E em pelo me-

nos um mercado em determinados dias — 
na região central de Sacramento, Califórnia 
—, mais pessoas usaram as bicicletas elétri-
cas da Uber do que seus carros. Na sexta-
-feira, a companhia planeja liberar também 
100 patinetes elétricos na cidade.

A Uber afirma que a canibalização do ne-
gócio de transporte compartilhado faz parte 
de seu planejamento geral. Assim como a 
startup abalou o serviço de carros de luxo 
anos atrás ao oferecer corridas por meio do 
UberX, que gera margens menores, agora a 
empresa espera ajudar a dar forma à pró-
xima mudança no transporte. Ao mesmo 
tempo, o crescimento está perdendo força 
no negócio principal da Uber -- o que sig-
nifica que, com a proximidade de um IPO, 
os outros empreendimentos da empresa ga-
nharão mais importância.

Estratégia canibal: plano da Uber pode 
resultar em menos corridas por carro
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E specializada na pres-
tação de serviços e 
consultoria em En-

genharia Eletrônica, a 
startup Pullup está em-
pregando a tecnologia de 
IoT (Internet das Coisas) 
para vencer o desafio 
da mobilidade urbana. A 
empresa criou um siste-
ma de hardware e sof-
tware com o propósito 
de tornar mais seguro e 
eficiente o uso da bicicleta como meio de 
transporte nas grandes cidades.

O projeto foi um dos selecionados na 
chamada Cidades Inteligentes-Cidades 
Sustentáveis, lançada em 2016, no âm-
bito do programa PIPE/PAPPE Subvenção, 
resultado de acordo de cooperação entre 
a FAPESP e a Financiadora de Inovação e 
Pesquisa (Finep).

A expectativa, de acordo com o enge-
nheiro elétrico Conrado Leite de Vitor, co-
-fundador da empresa e pesquisador res-
ponsável pelo projeto, é colocar no merca-
do um dispositivo batizado de SmartBike 
até junho deste ano. Segundo Vitor, esse 
equipamento pode ser acoplado ao guidão 
de qualquer tipo de bicicleta para exercer 
três funções: registrar dados como velo-
cidade e quilômetros percorridos, atuando 

como um computador de bordo; identifi-
car a localização do veículo, funcionando 
assim como um sistema de rastreamento 
e, ainda, conectar o veículo a uma rede 
de internet sem fio para receber diversos 
tipos de informação.

Vitor explica que, à semelhança das re-
des indoor (como o Wi-Fi), também já estão 
se popularizando redes sem fio que permi-
tem a comunicação de longo alcance (entre 
2 a 15 km), com baixo consumo de energia.

“Tecnologias como a SigFox, por exem-
plo, já estão disponíveis em todas as ca-
pitais e têm sido muito usadas em solu-
ções de IoT voltadas às smart cities”, diz 
o pesquisador. “Utilizando essa tecnologia, 
os sensores instalados na bicicleta alimen-
tarão um sistema na nuvem, enviando da-
dos como nível de luminosidade, umidade 

e aceleração”, detalha Vitor.
O SmartBike poderá informar, por 

exemplo, se a ciclovia está muito escura, 
se tem poças d’água (pois há um sensor 
que capta umidade do solo) ou se está 
esburacada. Tudo isso graças ao acelerô-
metro, sensor que detecta trepidações da 
bicicleta. Outra funcionalidade prevista 
pelo projeto é o planejamento das melho-
res rotas a partir de sinais de GPS. “O es-
copo é flexível, novas funções podem ser 
acrescentadas conforme demanda”, diz o 
pesquisador.

A Pullup está submetendo a patente 
do projeto pela Agência USP de Inovação 
e pretende comercializar a tecnologia com 
empresas fornecedoras de bicicletas de 
aluguel. Atualmente, relata o engenheiro, 
diversas empresas de compartilhamento 
de bicicletas utilizam sistemas de rastre-
amento que são, basicamente, voltados 
à proteção do patrimônio: o propósito é 
só o de coibir furtos. “Mas não identifica-
mos, nem no Brasil nem no exterior, um 
dispositivo capaz de agregar tantas funcio-
nalidades quanto o nosso projeto”, afirma 
Vitor. Mas, para atingir esse mercado, a 
estratégia da empresa é começar a ven-
der o SmartBike diretamente para ciclis-
tas. “Pretendemos conquistar pessoas que 
tenham bicicleta e gostem de tecnologia”, 
define Vitor.

Startup utiliza IoT no monitoramento de ciclovias

Smartbike registra dados de velocidade e quilômetros 
percorridos, identifica a localização, funciona como sistema de 
rastreamento e conecta o veículo a uma rede de internet sem fio 
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A  estação mais quente do 
ano começou no último 
dia 21 de dezembro e a 

Movida aquece o mercado le-
vando aos seus clientes a Pro-
moção Verão em Movimento, 
uma ação que vai muito além 
do carro. Na promoção que du-
rou até o dia 25 de janeiro, a 
locadora sorteou duas bicicle-
tas e sete patinetes Bike - Mo-
vidaelétricos, entre os partici-
pantes elegíveis.

Para participar da promoção 
Verão em Movimento, basta-
va alugar um carro na Movida, 
acima do grupo C, por três ou 
mais diárias e cadastrar-se no 
site movidaveraoemmovimen-

to.com.br. O número da sorte chegaria 
por e-mail e as chances de ganhar acon-

teceriam semanalmente.
Oportunidade em dobro: o locatário 

que efetuava a reserva por meio do apli-
cativo da Movida, disponível para An-
droid, IOS e Windows Phone, recebiaá 
dois números da sorte para participar do 
respectivo sorteio semanal.

A Movida, além de ser a locadora que 
mais inova no País, está sempre atenta 
ao que querem os seus clientes. Além de 
contar com a comodidade do Wi-Fi 4G 
e a facilidade do aplicativo, quem usa o 
serviço de locadora tem a sua disposição 
o serviço de navegação por GPS, a Rá-
dio Movida, CD Player ou Entrada USB 
em todas as categorias e assistência 24 
horas por dia. A marca também oferece 
inúmeros diferenciais como a diária de 
27 horas no dia da devolução e a loca-
ção Carbon que neutraliza as emissões 
de CO2 geradas durante a locação.

Bicicleta e patinete são temas da Promoção de Verão da Movida

Na ação, a locadora sorteou duas bicicletas 
e sete patinetes Bike - Movidaelétricos, 
entre os participantes elegíveis
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Além de investimentos em áreas como entrega 
de alimentos e transporte rodoviário, a Uber 
está apostando alto em bicicletas e patinetes 

“Que venham as 
elétricas!”

R enata Falzoni, cicloativista que comanda o site 
Bike é Legal, testou no início do mês de março 

as bikes elétricas que passarão a circular em São 
Paulo em sistema de compartilhamento. Serviço 
será oferecido pelas empresas Tembici, Uber e 
Yellow. ‘Bicicletas elétricas deveriam estar figuran-
do como estratégia política para mudar paradig-
mas de mobilidade’. Como comentarista do Pro-
grama Nossa São Paulo, da rádio CBN, no dia 18 
de março, ela comentou sobre o que achou do ser-
viço. Acompanhe aqui o resultado do ‘test drive’.
(Acesse o link para áudio de reprodução do pod-
cast https://goo.gl/IffdUj)

Renata Falzoni, cicloativista do Bike é Legal 
faz comentários sobre o mundo da bicicleta, 
no programa Nossa São Paulo, da rádio CBN
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Atravessamos um 2018 cheio 
de altos e baixos, aonde dólar, 
expectativas de crescimento 
e PIB, somados ao período 

pré-eleição provocaram muitas duvi-
das que repercutiram em nosso setor; 
apesar disso tudo, tivemos um ano em 
que pouco a pouco  os níveis de per-
cepção foram melhorando,  repercu-
tindo no  comércio com sinais de uma 
sensível melhora.

O movimento de recuperação tam-
bém foi percebido no setor que aos 
poucos, e de forma muito tímida, 
passou a se recuperar das perdas de 
2016/17. O momento positivo reper-
cutiu entre muitos de nossos asso-
ciados que abriram novos postos de 
trabalho ou investiram em novas tec-
nologias e sistemas para colocar seus 
produtos no mercado e garantindo as-
sim o abastecimento e as novidades 
ao consumidor.

Mais uma vez tivemos um ano de-
safiador que exigiu de todos grandes 
esforços, porém  foi possível verificar 
que a bicicleta e as peças de reposição  
tiveram importante demanda, muito 
disso motivado pelo crescente aumen-
to de pessoas que passaram a utiliza-
-la em seus deslocamentos diários. A 
mobilidade urbana, seja em grandes, 
médias ou pequenas cidades é uma 
realidade e esta precisa de constante 

atenção das autoridades para 
que se mantenha, se  crie ou 
amplie a infraestrutura neces-
sária para que todos possam 
se deslocar com segurança. 

A ABRADIBI, única enti-
dade de classe no Brasil, que 
abrange toda a cadeia do 
mercado, desde o fabrican-
te, importador até o comércio, atra-
vés da significativa representatividade 
no canal de distribuição, ao longo de 
2018, manteve e aprimorou o desen-
volvimento de ações, junto aos órgãos 
governamentais, primando, sempre, 
pelo desenvolvimento do setor. 

Assim, como vem atuando des-
de a sua  fundação em 1995, parti-
cipando como entidade colaborativa 
e de apoio, visando a elaboração ou 
revisão de legislações específicas ao 
segmento, com muito foco nas áreas 
de normatização e regulamentação 
técnica, tanto em âmbito nacional ou 
internacional, como nos acordos do 
Mercosul, buscando a primazia pelo 
desenvolvimento e segurança, além 
de  diversas ações de que venham a 
inibir eventuais práticas desleais de 
comércio, junto aos órgãos competen-
tes, vislumbrando um mercado com 
isonomia competitiva e leal.

Em 2019, a ABRADIBI começa o 
ano com a reeleição de sua diretoria 

para o próximo quadriênio, em um 
processo que e confirma a união de 
empresários que mantém a certeza 
de que a bicicleta é a solução para 
a questão da mobilidade urbana,  e 
que é uma ferramenta essencial para 
a saúde dos cidadãos seja através da 
pratica esportiva ou por lazer. 

Como Associação, continuamos 
acreditando que os nossos governan-
tes dedicarão a merecida atenção à bi-
cicleta e a todas as empresas envolvi-
das no processo desde a produção até 
o consumidor final.  E aí, mais uma 
vez colocamos as questões que nos 
norteiam: como tornar a bicicleta e os 
componentes mais acessíveis; como 
garantir a melhor competitividade que 
possibilite melhor atendimento aos 
usuários; como tratar a equação dos 
incentivos à grande indústria nacional, 
mas dando as mesmas condições a 
pequenos e médios empresários, para 
que estes possam manter suas ativi-
dades, crescer e gerar novos postos 
de trabalho.

Superar desafios em busca da primazia 
pelo desenvolvimento e segurança

associação novidades

SELIM FIZIK LUCE R5 LARGE S-ALLOY PRETO 

(ROYAL PRO)
 
Projetado para oferecer máximo desempenho e comodidade, o selim feminino Fizik 

Luce foi desenvolvido para conseguir uma melhor distribuição de peso e menos fric-

ção na coxa na hora de pedalar. 

Dimensões 281x155mm

Trilho: S-alloy

Base: Carbono reforçado com Nylon

Peso: 240g

Feito na Itália

Para mais informações: (47) 

3521-0206 ou  https://royalpro.

meuspedidos.com.br/

Aliança Bike lança o livro O Brasil que pedala

C omo é a vida nas cidades onde 
mais se pedala no Brasil? Quais os 

motivos que as fazem ter tantos ci-
clistas e quais são os hábitos e perfis 
destes ciclistas?

Foi com interesse em responder a 
essas questões que a Aliança Bike, a 
União de Ciclistas do Brasil (UCB), a 
rede Bike Anjo, a associação Bicicleta 
para Todos e mais de uma dezena de 
pesquisadores se debruçaram sobre 
11 cidades brasileiras de pequeno por-
te - com até 100 mil habitantes. Com 
o mesmo entusiasmo com que pedalam 
no dia a dia e pensam a ciclomobilidade, 
apresentam, no livro, um retrato eluci-
dativo e estimulante sobre o tema.

Temperadas com dados estatísticos 
atualizados, as narrativas apresentadas 
em cada capítulo são saborosas, pois con-
tam causos locais, revelam motivações 
pessoais e, também, mostram um Brasil 
onde a cultura da bicicleta segue viva.

O livro contou com apoio do Itaú 
Unibanco. As cidades retratadas são: 
Afuá (PA), Antonina (PR), Cáceres 
(MT), Gurupi (TO), Ilha Solteira (SP), 
Mambaí (GO), Pedro Leopoldo (MG), 
Pomerode (SC), São Fidelis (RJ), Ta-
mandaré (PE) e Tarauacá (AC).

Livro retrata a cultura da bicicleta nas 
cidades pequenas

SUPORTE DE SMARTPHONE PARA 

BICICLETA PRO 12.500 (I2GO)

 
Peça que tem se destacado por sua funcionalidade é o Supor-

te de Smartphone para Bicicleta. “Este modelo aceita disposi-

tivos com telas entre 4 e 6 polegadas e se conecta facilmente 

ao guidão da bike sem a necessidade de qualquer instalação. 

O material feito com silicone tech ainda facilita o uso do smar-

tphone mesmo quando o usuário estiver pedalando.

Para mais informações: www.i2go.com.br/

facebook.com/i2GObr/@i2go

SUPORTE PARA BICICLETA 

HORNIT CLUG  (ISAPA)

 
O suporte para bicicleta Hornit Clug é o menor e mais leve suporte de bicicle-

tas do mundo. Desde janeiro é distribuído oficialmente no Brasil, pela Isapa. 

Com menos de 40g, ele foi projetado para ter o melhor ajuste possível aos 

pneus de todas as bicicletas. 

É uma solução de engenharia que une design e funcionalidade. Basta ins-

talar o Clug em uma parede e, para guardar a bike, faça como se estivesse 

subindo sua bicicleta pela parede e clipe o pneu dianteiro no Clug.  São três 

modelos disponíveis pela Isapa no Brasil, todos em duas opções de cores: 

laranja/branco e preto/branco: 

- mountain bikes: pneus 

de 44mm a 57mm (1.73” 

a 2.25”)

- bikes de estrada: pneus 

de 23mm a 32mm (1.0” a 

1.25”)

Para mais informa-

ções: SAC 0800 702 

0801 ou www.isa-

pa.com.br

DETERGENTE MUDD OFF 1L 

MORGAN BLUE (ROYAL PRO)

 
Detergente de limpeza neutro, recomendado para 

utilização em todos os estilos de bicicletas. Pode ser 

aplicado também na corrente e relação.

Aplique sobre a superfície, deixe agir por 5min e en-

xágue com água. Caso tenham pontos com graxa ou 

manchas, utilize uma es-

ponja macia para esfre-

gar a superfície. Limpe-

za profunda sobre o seu 

equipamento. Não agride 

partes cromadas, em alu-

mínio, carbono, borracha, 

plástico e aço. 

Para mais informa-

ções: (47) 3521-0206 

ou  https://royalpro.

meuspedidos.com.br/
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Avancini e Jaqueline Mourão vencem 
XCO na CIMTB na estreia em Petrópolis
Pela primeira vez a cidade fluminense recebe a etapa da competição, que teve a pista construída por Henrique 
Avancini. Cocuzzi e Letícia Cândido são vice-campeões, enquanto Raiza e Guilherme Muller ficam em terceiro

A cidade que respira moun-
tain biking foi ao delírio 
com a 1º etapa da Copa 
Internacional de Mountain 

Bike (CIMTB) 2019. O dono da casa, 
Henrique Avancini (Cannondale Fac-
tory Racing), venceu também no 
XCO na tarde do dia 10 de março, 
em Petrópolis (RJ). No Feminino, 
Jaqueline Mourão (Sense Factory 
Racing) levou a experiência e a for-
ça para garantir a segunda vitória 

no Estado fluminense, após vencer 
também no XCC. Os dois atletas 

somaram 60 pon-
tos no ranking 
da União Ciclísti-
ca Internacional 
(UCI) com a pro-
va de XCO que é 
classificada como 
Classe 3 pela ins-
tituição.

Luiz Henri-
que Cocuzzi (Lar 
– Scott) foi vice-

-campeão, segui-
do de Guilherme 
Muller (Cannon-
dale Brasil Ra-
cing). Confira o 
resultado com-
pleto masculi-
no. No feminino, 
Letícia Cândido 
( C o r i n t h i a n s -
-Audax) subiu no 
segundo lugar do 

pódio ao da companheira de equipe 
Raiza Goulão, que garantiu a 3º co-
locação.

No masculino, a prova começou 
disputada com pelotão. A partir da 
terceira volta, Henrique Avancini 
e Luiz Henrique Cocuzzi ditaram o 
ritmo. O dono da casa abriu uma 
vantagem a partir da terceira vol-
ta e finalizou com 1h23min06seg. 
O vice-campeão chegou com 1min-
04seg de diferença. Avancini res-

saltou que competir em casa é um 
desafio. “Eu vi muita gente cur-
tindo, feliz, pessoas do meu dia a 
dia que me conhecem, o ambiente 
acaba me relaxando. Virar a chave 
para competir bem, disputar bem, é 
difícil. Foi desafiador mas consegui 
contornar razoavelmente bem, es-
tou em um momento bom e em boa 
forma. Agora é hora de focar em 

outras competições e isso 
aqui foi um combustível a 
mais para viajar com a mo-
tivação alta”, disse.

Cocuzzi já esperava 
uma prova dura. “Eu já sa-
bia que não seria fácil, com 
seis voltas e muita subida. 
A prova foi forte desde o 
início, o Avancini deu um 
ataque na terceira volta e 
eu não consegui acompa-
nhar. Vim forçando para 
não deixar abrir muita dife-
rença”, comentou. O atleta 
da equipe Lar – Scott com-
pletou “Assim como eu, todos os 
atletas de Elite vieram muito bem 
preparados e treinados para a pro-
va”, finalizou.

Elite Feminino
Na Elite Feminino, Jaqueline 

Mourão, Letícia e Raiza andaram 
juntos nas primeiras voltas, mas a 
campeã desenvolveu e conseguiu 
abrir vantagem. “Eu cheguei com 
muita vontade, tinha três meses 
que eu não via terra. Foi muito bom 
hoje, o carinho das pessoas. Larguei 
com o coração, tentei manter a cal-
ma até encontrar meu ritmo e abrir 
na última volta. Mas Graças a Deus 
deu tudo certo”, disse. Jaqueline fi-
nalizou agradecendo. “Eu estou vi-

vendo cada segundo como se fosse 
o último, agradecendo a Deus pela 
oportunidade de ter voltado, a toda 
esse energia e todas as pessoas”, 
comentou.

A vice-campeã completou a pro-

va com 1h24min10seg, 21 segun-
dos de diferença da 1º colocada. 

“Desde que eu cheguei aqui 
eu senti a oportunidade de 
dar meu melhor. Essa pista 
é muito técnica, me sen-
ti em um mundial, curti a 
energia do público, de todo 
mundo presente, da har-
monia e graças a Deus eu 
cheguei aqui e consegui dar 
meu melhor. Tive um óti-
mo rendimento”, finalizou. 

Avancini vence em casa 
e Jaqueline Mourão es-
treia com vitória no XCC 
da CIMTB

O Short Track (XCC) da Super Eli-
te abriu a temporada da CIMTB 2019 
no Vale do Cuiabá em Petrópolis. Em 
casa, Henrique Avancini (Cannonda-
le Factory Racing) levou a melhor e 
foi campeão do XCC. Luiz Henrique 
Cocuzzi (Equipe Lar-Scott) foi o vice, 
seguido de Daniel Grossi (Groove Bi-
kes/Chaoyang/Shimano/ASW).

No feminino, a estreia de Jaque-
line Mourão (Sense Factory Racing)  
no XCC veio acompanhada da vitó-
ria. A segunda colocação ficou para 
Letícia Cândido (Corinthians Au-
dax), seguida de Danilas Ferreira da 
Silva (Tropix).

No masculino, Henrique Avancini 
e Cocuzzi ditaram o ritmo durante 
os 37 minutos de prova. Avancini 
conseguiu abrir uma vantagem na 
última volta e chegar com 27 segun-
dos de diferença do vice-campeão.

“Foi uma boa disputa com o Co-
cuzzi porque ele segura bastante. 
Pra mim, competir assim é bastante 
desafiador. Eu gosto mais de uma 
prova mais ativa, um atacando o 
outro. Pra mim, competir com Co-
cuzzi é sempre desafiador, mas foi 
uma boa primeira prova. Um short 
track longo, consegui fazer um bom 

Cenário da 1a etapa da CIMTB, em Petrópolis, foi o ponto de partida 
da principal competição brasileira de mountain biking este ano

A veterana Jaqueline Mourão, em seu 
retorno ao MTB, já mostrou as garras e 
venceu o short track petropolitano

A etapa inaugural da CIMTB desta vez ocorreu em terras cariocas, e 
desfrutou do prestígio do atual campeão brasileiro e 2o no ranking 
mundial de MTB, Henrique Avancini

A banda do Exército mostrou afinação na 
execução do hino nacional brasileiro

Henrique Avancini faz vídeo da pista onde aconteceu a CIMTB

N a reta final de inscrições para a 1a 
etapa da CIMTB, Henrique Avan-
cini, o atual segundo colocado no 

ranking mundial da União Ciclística In-
ternacional (UCI) , para quem ainda es-
tava com dúvidas sobre a pista. Ele não 
só pedalou no circuito, como também 
disponibilizou um vídeo do percurso e 
assinou a pista que foi batizada com o 
nome Circuito Henrique Avancini.

A inauguração foi no Vale do Cuia-
bá, em Itaipava, nos dias 3 e 4 de mar-
ço. A 1a etapa do campeonato aconte-
ceu nos dias 9 e 10 de março.

Câmera on-board do criador da pista de 
Petrópolis da CIMTB, registrou a emoção 
da pilotagem antes da corrida

A pista do Vale do Cuiabá, em Itaipava, em Petrópolis (RJ) foi feita 
especialmente para receber a Copa Internaional de Mountain Bike

Junto aos seus conterrâneos, Avancini 
comemora a primeira vitória em Petrópolis 
no XCC, ainda no sábado
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impressão de ser divertida, dura nas 
subidas, mas eu consegui me diver-
tir. Hoje a percepção mudou total-
mente, eu senti bastante na subida 
e de repente um super downhill e 
o Rock Garden que aparentemente 
era uma coisa fácil, com o desgaste 
do esforço físico ele se torna muito 
difícil. Me senti em um mundial, deu 
pra sentir o nível técnico das atletas 
e foi muito importante. Estou  con-
tente com o resultado”, finalizou.

Primeiro dia reúne Short Track, XCO 
e Night Run na CIMTB, em Petrópolis

O primeiro dia de competições 
foi cheio na 1a etapa da CIMTB. O 
evento aconteceu no fim de sema-
na, entre 9 e 10 
de março no Vale 
do Cuiabá, Petró-
polis. O dia come-
çou com o Short 
Track e vitória de 
Henrique Avan-
cini e Jaqueline 
Mourão. O even-
to deu sequência 
e completou as 
largadas da Copa 
Sense Bike e Fe-
mininas CIMTB. 
Durante a noite, 
a Night Run en-
cerrou as competições.

Uma das largadas foi com a E-bi-

ke e Cyclocross. Os pilotos 
das bicicletas de pedal as-
sistido deram três voltas na 
pista de XCO e os atletas da 
Cyclocross duas. “Foi mara-
vilhoso e sensacional termos 
três voltas na E-bike”, disse 
o campeão da categoria Al-
bert Morgen e completou 
“Pode liberar obstáculos. Por 
ser uma bicicleta de pedal 
assistido chegamos menos 
cansados nos obstáculos, 
além de ser full suspension”, 
disse.

Logo após, invadiram a pista as 
categorias Segurança Pública, Ve-
terano, Peso Pesado e as femininas 

CIMTB entraram em cena seguida 
de Expert, Cadete e Master. Em se-

guida, as premiações finalizaram o 
dia para os competidores do moun-
tain biking.

A corrida a pé largou às 19h e 
reuniu amantes da modalidade. O 
vencedor subiu no pódio pela se-
gunda vez no dia. Ernani de Souza 
foi campeão na categoria Master da 
Copa Sense Bike e terminou o dia 
como vencedor também da Night 
Run. “Eu já fui campeão brasileiro 
de duatlon na categoria Elite. É uma 
modalidade que eu gosto bastan-
te porque engloba corrida e pedal. 
Hoje não faço mais com tanta fre-
quência provas de duathlon, mas 
continuo correndo e pedalando. Es-
sas duas modalidades fazem parte 
da minha rotina de treinamento. 
Corri na máster e me dei bem e eu 
não poderia perder a oportunidade 
de estrear na Night Run em Petró-
polis”, disse.

ataque na penúltima volta e na últi-
ma, resolvi bater o martelo em um 
lugar decisivo”, explicou Avancini. 
O campeão também afirmou que o 
circuito dá uma fluidez para o atle-
ta. “Não é difícil de andar. Quanto 
mais força você coloca, mais a bike 
anda. É tudo muito conectado”.

Cocuzzi contou que um erro na 
última volta fez diferença para o re-
sultado. “Eu sabia que ia ser dispu-
tada e dura. Fiz uma estratégia até 
a última volta que deu certo, conse-
gui poupar. Infelizmente eu tive um 

erro na última 
subida que cus-
tou a prova. Mas 
estou feliz com o 
resultado e va-
mos para a pró-
xima”, comentou.

Elite Feminino
No feminino, 

a atleta Jaqueline 
Mourão reviveu 
lembranças do 
início do moun-
tain biking para 
ela. De volta à 

CIMTB após mais de dez anos, a ve-
terana se emocionou com o 
resultado. “Eu estou muito 
feliz de estar aqui e de rever 
tantas pessoas amadas, está 
sendo uma experiência incrí-
vel. Eu comecei junto com o 
Rogério com a Copa Ametur 
e estou muito feliz de ver a 
CIMTB tão grande e por es-
tar representando uma equi-
pe brasileira”, disse.

Apesar de experiente, a 

atleta Sense Factory Racing fez a 
primeira prova de Short Track na 
carreira e finalizou com uma dife-
rença de quase 1min30segs. “Esse 
foi meu primeiro Short Track na 
vida. Tenho experiência, mas não de 
XCC e eu não sabia como eu ia me 
comportar. Às vezes eu estava lide-
rando, não sabia se eu forçava mais 
ou não. Foi um grande aprendiza-
do. Agora, vamos recuperar porque 
amanhã tem mais”, comentou.

A vice-campeã Letícia Cândido 
comentou que pedalou no circuito 
no dia anterior e que teve uma outra 
impressão durante a prova. “Ontem 
quando eu rodava na pista eu tive a 

esporte

CATEGORIA SUPER ELITE MASCULINO - XCC - 1A ETAPA 
PETRÓPOLIS/RJ

1o Henrique Avancini Cannondale Factory Racing 1:23:06

2o Luiz Henrique Cocuzzi Equipe Lar/Scott 1:24:10

3o Guilherme Gotardelo Muller Cannondale Brasil Racing 1:25:41

4o Rubens Donizete Valeriano Sense Factory Racing 1:26:01

5o Daniel Grossi Soares de Souza Groovebikes/Chaoyang/Shimano/Asw 1:26:09

CATEGORIA  SUPER ELITE FEMININO - XCC - 1A ETAPA PETRÓPOLIS/RJ

1o Jaqueline Mourão Sense Factory Racing 0:16:57

2o Leticia Jaqueline Soares Cândido Corinthians Audax 0:17:18

3o Raiza Goulao Henrique Corinthians Audax 0:17:15

4o Hercilia Najara Ferreira de Souza Tripp 0:18:26

5o Viviane Favery Costa Cannondale Brasil Racing 0:18:10

CATEGORIA JÚNIOR FEMININO - 1A ETAPA PETRÓPOLIS/RJ

1o Sabrina Oliveira Da Silva Equipe Lar- Scott 1:03:12

2o Geovanna Guedes Avulso 1:16:19

3o Tamires De Assis Cecote Alto Rendimento 1:28:44

4o Julia Leite Braga Fb Info.net /Set MG / Mtb Ja 1:03:19 + 1 VOLTA

5o Laurien Miranda Barbosa Groove/Shimano/Chaoyang/Asw 1:09:40 + 1 VOLTA

CATEGORIA JÚNIOR MASCULINO - 1A ETAPA PETRÓPOLIS/
RJ

1o Gustavo Xavier de Oliveira Pereira Corinthians/Audax 1:00:47

2o Ygor Oliveira Fernandes Cabral Bike Shop/Lorena-SP 1:01:16

3o Thiago Freitas Souza Oggi Squadra 1:02:15

4o Luiz Eduardo Gouvea Naves Groove/Chaoyang/Asw/Shimano 1:04:55

5º Pedro Coradini Goulart Soul Cycles 1:04:56

CATEGORIA SHORT-TRACK ELITE MASCULINO - 1A ETAPA 
PETRÓPOLIS/RJ

1o Henrique Avancini Cannondale Factory Racing 0:37:43

2o Luiz Henrique Cocuzzi Equipe Lar/Scott 0:38:10

3o Daniel Grossi Soares de Souza Groovebikes/Chaoyang/Shimano/Asw 0:38:19

4o Pedro Hilo De Almeida Bertallo Avulso 0:38:30

5º Guilherme Gotardelo Muller Cannondale Brasil Racing 0:38:46

CATEGORIA  SHORT-TRACK ELITE FEMININO - 1A ETAPA PETRÓPOLIS/RJ

1o Jaqueline Mourão Sense Factory Racing 0:34:46

2o Leticia Jaqueline Soares Cândido Corinthians Audax 0:36:14

3o Danilas Ferreira da Silva Tropix 0:37:19

4o Hercilia Najara Ferreira de Souza Tripp 0:37:59

5o Viviane Favery Costa Cannondale Brasil Racing 0:38:53

Copa Internacional de Mountain Bike agora é Michelin

A Copa Internacional de Mountain 
Bike agora é Michelin. A marca 
entra no evento para crescer e 

alavancar o esporte. A Michelin che-
gou no segmento de bike no último 
ano e viu a oportunidade de trabalhar 
os produtos junto com a CIMTB.  De 
acordo com o gerente de marketing, 
Daniel D’Almeida, após a aquisição da 
Levorin, a marca percebeu que traba-
lhar em conjunto com a CIMTB seria 
uma ótima oportunidade para divul-
gar os produtos e oferecer alta per-
formance e segurança para os atletas 
em uma competição que é referência 
na América Latina e no mundo.

“A Michelin tem produtos de per-
formance que atendem os atletas que 
competem na CIMTB e, apesar da 
marca já ter os produtos em outros 

países, no Brasil, os pneus MICHELIN 
para bicicletas foram lançados em 
2018. Nosso objetivo é levar um pneu 
de alta performance, oferecendo se-
gurança para o atleta tanto em uma 
curva, em uma descida ou subida, 
como também completar uma prova 
tranquilo”, afirma D’Almeida.

A Copa Internacional de Mountain 
Bike acontece há 24 anos e já pas-
sou por diversos estados brasileiros, 
desde Minas Gerais, São Paulo, Bahia 
e outros. Para o organizador da CI-
MTB, Rogério Bernardes, a parceria 
é mais uma consolidação do trabalho 
feito ao longo dos anos. “Para nós é 
uma grande honra ter a Michelin, uma 
marca mundial e sinônimo de qualida-
de em todos os segmentos que atua, 
como nossa parceira. Tenho certeza 

que os bikers terão produtos de alta 
performance para encarar os desafios 
mais extremos nas competições, nos 
treinos e nos dias off com foco na di-
versão”, finalizou.

A marca francesa Michelin entra no evento 
para crescer e alavancar o esporte.

O público se concentrou para ver de perto a performance dos bikers 
no rocky mountain construído na pista do Vale do Cuiabá, em Itaipava

Henrique Avancini saúda com orgulho o seu público na consagração 
do seu título de campeão de mountain biking em sua terra natal

A principal competição de MTB do Brasil reuniu os 
melhores ciclistas na etapa inaugural em Petrópolis

As disputas foram acirradas logo nas primeiras voltas 
da categoria Super Elite Masculino
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Recebi o Guia do Bicicleteiro, 
edição 2019 e agradeço muito, 
pois ele é um anuário muito es-
perado aqui em nossa loja, já 
que tem muitas informações 
úteis sobre os fornecedores, 
para nós.

Luiza Castro
Palmas - TO
via e-mail

Agradeço e parabenizo 
matéria “Pneus”, pois é in-
teressante e oportuno informar.
Observei os comentários citados por minha 
pessoa, enfatizando a Maxxis /CST. Muito obrigado!
Grato Di Cicco

José Roberto Di Cicco
São Paulo - SP
e-mail: dicicco@calypsonet.com.br

Gostei muito da reportagem sobre “Pneus de bicicletas”, 
da edição 242 da Revista Bicycle, pois é muito eluci-
dativa para a gente que é do ramo . Sempre temos de 
aprender mais um pouquinho.

Mauricio Cabral
Guaratinguetá - SP
via e-mail

NOTA
A Federação Paulista de 

Ciclismo tem novo logo. 
Mais moderna e com novas 
fontes, a marca apresenta 
uma visão diferente, mas sem fugir demais de um logo-
tipo existente desde 1925. Estava lançado o desafio de 
redesenhar o logo sem acabar com a imagem gravada 
na mente de milhares de pessoas há tantos anos.

Após uma longa escolha das fontes, modificações de 
alguns traços e vários esboços, nasceu o novo logotipo 
da FPCiclismo. O símbolo existente e usado ao longo dos 
anos, que lembrava a parte da frente de uma bicicle-
ta, cuja roda faz menção ao formato do Estado de São 
Paulo, sofreu leves alterações  para se encaixar a nova 
comunicação visual.

“Foi retirado o retângulo que havia em volta, deixan-
do o símbolo mais ‘limpo’; a ‘bicicleta’ está mais incli-
nada para transmitir a ideia de velocidade. O símbolo 
escolhido também lembra um ciclista de capacete; além 
disso, todas as fontes foram inclinadas para acompanhar 
o símbolo”, explica o designer gráfico Tiago Cassiano, 
colaborador da entidade, que desenvolveu o projeto.x

O novo logo já estará presente nas grandes provas 
realizadas ou supervisionadas pela  FPCiclismo, como o 
Torneio de Verão, em fevereiro,  a 13a Volta Ciclística do 
Futuro – 2019, e a 8a Volta Ciclística Feminina do Brasil, 
ambas em março.
Mais informações no site: www.fpciclismo.org.br
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perfil

Mulheres ciclistas empreendedoras

O número de mulheres em-
preendedoras no Brasil 
cresceu 15,4% – saltando 
de 6,9 milhões para 8 mi-

lhões – segundo pesquisa publicada 
pelo Sebrae no final de  2018. No 
mundo dos esportes não foi dife-
rente.  Enquanto a maioria das pes-
soas usa roupa social e trabalha no 
escritório, elas pedalam, discutem 
táticas, treinam nas ruas e nas es-
tradas. Mas não se engane. A vida 
de empreendedor e a de atleta não 
diferem tanto assim.

As esportistas que resolvem en-
trar no mundo do empreendedoris-
mo usam as lições que aprendem 
durante os treinos e competições, 
e as aplicam no mundo do negó-
cio. A dedicação, e a capacidade 
de planejamento são aliadas nessa 
nova empreitada. A ciclista Gabrie-

la Monteiro, que assina o GF Rio de 
Janeiro - nona etapa oficial da UCI 
– União Internacional de Ciclismo – 
vê o exercício de empreender como 
um novo desafio. “Ciclista que é 
ciclista adora desafios, visuais des-
lumbrantes e testar limites desco-
nhecidos só pelo prazer de superá-
-los. Empreender no esporte é um 
constante desafio para mim”, afir-
ma a produtora. 

Gabi Monteiro, como é conhecida 
no mundo do ciclismo, é a respon-
sável pela produtora DNA Sports & 
Events. Sediada no Rio de Janeiro, a 
DNA promove grandes eventos es-
portivos por todo pais. No primeiro 
final de semana de fevereiro, Gabi 
esteve em São Paulo para a promo-
ção do Gran Fondo Blitz São Paulo, 
um treinão pré-prova que prepara 
os atletas para o GF Rio 2019.
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o

Atualmente Gabi Monteiro é responsável pelo evento GF Rio de Janeiro e se divide entre os pedais e a mesa de negócios

De ciclistas a empresárias, a trilha das empreendedoras cariocas no mercado do ciclismo nacional

A ciclista tem sua própria produtora de 
eventos esportivos, a DNA Sports & Events 
que inclusive realizou, em fevereiro, a Blitz 
Gran Fondo São Paulo.




