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 José Eduardo Ramos Gonçalves  

É graduado em Comunicação Social e certificado 

em Gestão Avançada de Empresas pela Fundação 

Dom Cabral e a business school INSEAD, da França. 

 

Tem longa experiência no setor automotivo, com atuações 

na Scania Latin America (caminhões e ônibus) e Federação 

Nacional da Distribuição de Veículos Automotores – 

Fenabrave, além de gerente da Associação Brasileira 

dos Distribuidores Volvo – Abravo e da Associação 

Brasileira dos Concessionários Hyundai – Abrahy.  

 

Foi diretor de Redação da Gazeta Mercantil, empresa 

jornalística onde atuou por 10 anos, com funções editoriais 

e diretivas em São Paulo/SP, Fortaleza/CE e Curitiba/PR.  

 

Desde 2012, é diretor executivo da Associação Brasileira 

dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, 

Bicicletas e Similares – Abraciclo. 

 

É ciclista amador. 



40% do mercado nacional de Bicicletas e 98% de Motocicletas 



Indústria de Bicicletas no PIM 



Tecnologias 

Solda através de robô Solda de Alumínio 6061 
Rodas de carbono / 
montagem de rodas 

por robô 
Tratamento T4 Clear Coat 

Adesivagem de alta eficiência 

Linha de Pintura 
Tecnologia S.R.T (Smooth 

Ride Tech): Elastômero 
Transmissão Eletrônica Célula de Montagem 

Indústria de Bicicletas no PIM 



P&D - Pesquisa 

e Desenvolvimento 
R$ 3,4 milhões* - P&D na Zona Franca de Manaus 

R$ 7,6 milhões* - P&D em produtos 

*últimos 3 anos 

- Fabricantes do PIM com áreas próprias de engenharia 

e desenvolvimento de produtos 

- Investimento aplicado em universidades e instituições 

de pesquisa e inovação 

- As inovações globais são acompanhadas, estudadas 

e adaptadas para o mercado nacional 

 



Produtos competitivos 

Quadros em alumínio e carbono acompanhando 

tecnologias globais  
Bicicletas elétricas 

Indústria de Bicicletas no PIM 



Projeção 

 667.363  
 765.000  

2017 2018

15% 

 +97.637 unid. 

Fonte: Associados 

Indústria de Bicicletas no PIM 



Projeção - Faturamento 

R$ 
527.310.066  

R$ 
632.772.079  

2017 2018

20% 

+ R$ 105.462.013 

Fonte: Suframa / Associados 

Indústria de Bicicletas no PIM 



Projeção - Recuperação de Volumes 

Bicicletas brasileiras de alto valor agregado 
com preços mais competitivos 

Aumento da demanda em função da qualidade crescente 
das bicicletas fabricadas no Polo Industrial de Manaus 

Lançamentos de novos modelos alinhados em tempo 
com os internacionais 

Evolução constante da demanda estimulada pelo 
aumento das malhas cicloviárias nas cidades 

Opção pela bicicleta para esporte e lazer 

Indústria de Bicicletas no PIM 



269 

Atacadistas 
no Brasil 

3.203 

empregos 

5.689 

varejistas no 
Brasil 

13.783 

empregos  

Fonte: Ministério do Trabalho 

A economia da bicicleta além da indústria 

6.000 empregos de outras 
indústrias, principalmente 

pequenos estabelecimentos 



Faturamento no varejo de bicicleta no Brasil 

R$ 455.743,03 

R$ 1.010.905,21  

2013 2017

121,8% 

 + R$ 555.162,18 

Fonte: Receita Federal (DW SPED) 

(Por R$ 1.000,00) 



Cicloturismo 

e Economia:  

como evoluir com 

essa ideia no Brasil?  



Cicloturismo nos 

Estados Unidos: 
 

Ciclistas gastam US$ 83 bilhões 

(R$ 311,2 bilhões) por ano no 

comércio e serviços relacionados 

às viagens e, com isso, colaboram 

para a geração de 848 mil 

empregos nestes setores. 
 

Dólar cotado a R$ 3,7498 em 06/11/2018 

(Adventure Cycling Association / USA) 

Cicloturismo na Europa: 
 

Os custos de hospedagem e 

alimentação dos ciclistas totalizam  

€ 42,4 bilhões (R$ 181,4 bilhões) 

por ano. As atividades econômicas 

do cicloturismo europeu empregam 

quase 870 mil trabalhadores. 
 

Euro cotado a R$ 4,28 em 06/11/2018) 

(European Cyclists Federation – ECF) 

O faturamento das empresas brasileiras de turismo de aventura e ecoturismo, 

onde está o Cicloturismo, totalizou R$ 515,9 milhões em 2009. 
(Ministério do Turismo / “Economia da Bicicleta no Brasil”)  



• Busca lazer, conhecimento e aventura. 

• Está predominantemente na faixa de 35 a 55 

anos. 

• Percorre distâncias de 40 até 100 km/dia. 

• Desenvolve em média 70 pedaladas/minuto. 

• Leva carga, preferencialmente alforjes. 

• Bicicleta ideal: mais longa, estável, com aros 

grandes e pontos de fixação para bagageiros 

e acessórios / Preferência: Mountain Bike, 

devido à resistência, flexibilidade diante de 

diferentes tipos de pisos e maior oferta de 

peças de reposição durante a viagem. 

 
(Antonio Olinto e Rafaela Asprino/Clube de Cicloturismo/Revista Bicicleta) 

Perfil do cicloturista brasileiro: 

Foto: Reprodução de vídeo do Site Bike É Legal 



Produção de MTB em 2018 

Fonte: Suframa / Associados 

Indústria de Bicicletas no PIM 

 21.454   22.181  
 26.015   25.466   26.170   24.558   26.092  

 31.862   30.967  

 37.328  

jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18



Participação MTB em 2018 

Fonte: Suframa / Associados 

Indústria de Bicicletas no PIM 

62,9% 57,5% 

35,7% 41,7% 

1,4% 0,8% 

out/17 out/18

URBANA MTB ESTRADA

69.761 und. 89.609 und. 



Criação e implementação de política de desenvolvimento voltada 
à cadeia produtiva: poder público + iniciativa privada, incluindo 
basicamente empresas de serviços de cicloturismo, transportes 
(aéreo e rodoviário), hotelaria, alimentação e comércio. 

Linhas de financiamento para viabilizar e dar suporte 
às iniciativas dos agentes desta cadeia produtiva. 
 

Capacitação de gestores dos agentes e treinamento 
de seus colaboradores, ambas ações com foco nos 
clientes e, simultaneamente, na sustentabilidade dos negócios. 

Divulgação, incluindo produção de informação multimídia. 

Quais são as necessidades prioritárias para a evolução do Cicloturismo como setor econômico? 

Foto: Reprodução de vídeo do Site Bike É Legal 



Oportunidades para o desenvolvimento 

econômico do Cicloturismo 



Poder público 

• 2019: Início de novos governos federal e estaduais, com 

aberturas para propostas, criação de políticas setoriais e 

estabelecimento de objetivos para serem desenvolvidos 

até 2022. 

• “Mudança” é a palavra de ordem no poderes Executivo 

(Presidência da República/Ministérios e Governos 

Estaduais) e Legislativo (Senado Federal, Câmara dos 

Deputados e Assembleias Legislativas). 

• Independentemente de ideologias e posturas mais 

conservadoras ou progressistas, a bicicleta continua 

a trafegar como a “querida de todos”. 

Oportunidades para o desenvolvimento econômico do Cicloturismo 



Empreendedorismo / Iniciativa Privada 

• Nas esferas municipal e regional, buscar a ampliação de parcerias 

tanto com prefeituras, como comércio e serviços, considerando-se 

que deverá ocorrer melhora na economia brasileira, com impactos 

positivos na empregabilidade e “consumo de lazer”. 

• Investir em nichos de mercado: 

 - Cicloturismo para a 3ª idade – pensar nas necessidades e 

gostos típicos dos maiores de 60 anos, cada vez em maior 

número, com a saúde em dia e dinheiro no bolso! 

 - Cicloturismo urbano – organização de novos circuitos temáticos 

para as city tours. 

• Atrativos dos Bike Hotéis – onde os detalhes fazem a diferença! 

Bicicletários, câmeras de segurança, compressor para calibragem 

das bicicletas, aluguel de bikes, lanches para viagens etc. 

Oportunidades para o desenvolvimento econômico do Cicloturismo 

Imagens: 

https://bicycletouringpro.com/touring-bicycle-weigh/ 

https://www.cyclingabout.com/new-shimano-transit-explorer-technical-clothing-bicycle-touring/ 



Ciclovias nas capitais estaduais:  

 

3.291 km de extensão,  

ante 1.414 km em 2014,  

porém  correspondem a apenas 3,1%  

da malha viária total das cidades.  
 

(Fonte: G1/GloboNews – Agosto 2018) 

Oportunidades para o desenvolvimento econômico do Cicloturismo 

Cicloturismo urbano – 

Infraestrutura cicloviária 



Uso da tecnologia 

• “A maior parte dos serviços e produtos já existentes são passíveis 

de se tornarem mais eficientes com o uso da tecnologia. Exemplos: 

Uber, Airbnb e Spotify” – Prof. Marcus Salusse, coordenador do 

Centro de Empreendedorismo e Novos Negócios da Fundação 

Getulio Vargas (FGV). 

• Carona Verde: triciciclos que circulam pela ciclovia da Av. Paulista,  

em São Paulo/SP, dando carona gratuita para quem precisa cruzar 

o local e acessa o aplicativo para isso. 

• Como obtém lucro: publicidade móvel, estampada nos uniformes 

dos condutores, toldo do triciclo e anúncios de cupons de desconto 

de comerciantes da região, enviados pelo App.  

• Inspiração veio de Los Angeles/EUA. Começou há sete meses com 

dois triciclos; hoje opera com 12. Investiu R$ 300 mil e já está 

quase recuperando isso. Tem convites para montar o negócio 

também no Rio de Janeiro/RJ, Brasília/DF, Campo Grande/MS e 

Montevidéu/Uruguai. 

Oportunidades para o desenvolvimento econômico do Cicloturismo 



Observatório de Tendências, 

do Instituto Ipsos – 06/11/2018: 

 

• A crise econômica brasileira, a partir de 2015, 

modificou o comportamento do consumidor. 

• É preciso buscar um novo tipo de aproximação 

com o cliente. 

• Agora, o consumidor brasileiro procura 

isolamento da realidade.  
Exs.: “maratonas” de séries de TV e busca por corridas 

de longa distância, para esquecer da própria vida. 



Observatório de Tendências, 

do Instituto Ipsos – 06/11/2018: 

 

• Na era das selfies e dos posts, as pessoas se 

veem na obrigação de transformar os instantes 

mais banais em momentos especiais. 

• A aproximação afetiva descomplicada explica a 

febre dos pets e agora pode dar vazão à adoção 

de tecnologias como opção de companhia para 

os humanos. Exs.: cão-robô e caixa de som 

inteligente.  



Observatório de Tendências, 

do Instituto Ipsos – 06/11/2018: 

 

• Anseio por um conceito mais amplo de bem-

estar, que englobe corpo e mente. Ou seja, 

o consumidor não vai quer mais produtos só 

para melhorar o corpo e, sim, que contribuam 

para sua saúde mental. 

• Com menos dinheiro, o consumidor reivindica 

mais espaço e direitos e, por isso, busca 

um custo/benefício claro para os produtos 

e serviços, ou seja, não quer apenas saciar 

a vontade de consumo, como vinha fazendo. 
Imagem: CICLOTURISMO-01_09_17_carambei-Crédito_Lobi_Cicloturismo-MTur 



A receita de felicidade para este 

novo tipo de consumidor pode 

estar na pedalada ao ar livre, 

no convívio descontraído entre os 

demais viajantes, no atendimento 

eficaz de suas necessidades de 

conforto e prazer no campo ou na 

cidade e, ainda, na confiança que 

deposita em quem organiza e o 

acompanha pelos circuitos do 

Cicloturismo do nosso País. 



OBRIGADO! 



PATROCÍNIO REALIZAÇÃO LOCAL

Esta apresentação fez parte de um conjunto de palestras do 

II Encontro para o Desenvolvimento do Cicloturismo, 

realizado nos dias 12 e 13 de novembro de 2018 na cidade do Rio de Janeiro.

Veja mais em:

bit.ly/iiedesc

ou envie um e-mail para:

planett@pet.coppe.ufrj.br

http://bit.ly/iiedesc
mailto:planett@pet.coppe.ufrj.br
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