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Resumo 
 

A pesquisa teve como objetivo geral o interesse de conhecer os perfis 

psicográficos dos ciclistas que interagem nas redes de relacionamento, blogs e 

microblogs. Tendo como objetivos específicos: Identificar quais as principais 

marcas desejadas por esses consumidores, conhecer os discursos publicitários 

dessas marcas e por fim, identificar e descrever quais fatores influenciam o 

processo de consumo dos ciclistas. Metodologicamente constituiu-se em um 

estudo exploratório, descritivo e de natureza qualitativa para entender os hábitos 

e atitudes de compras dos ciclistas, no qual foi utilizado o método netnografico 

para a coleta de dados e como análise dos dados foi utilizada a análise de 

conteúdo. Como conclusão, observou-se que existem três padrões específicos de 

ciclistas que utilizam as redes sociais como espaços de debates, que foram 

denominados pela pesquisa de “ciclo-mauricinho”, “ciclo-esportista” e “ciclo- 

ativista”, é que termos utilizados por esses perfis como saúde, vida simples, 

sustentabilidade e segurança nas cidades, são efetivamente utilizados pelas 

campanhas de marketing das empresas mais desejadas por esses grupos. 
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Introdução 

 

Buscava-se saber nesse trabalho, não apenas traçar um estereótipo padrão de 

comportamento dos ciclistas e dos seus desejos, gostos e necessidades, mas 

sim fazer um traço comparativo entre os discursos dos ciclistas e as campanhas 

na internet das principais marcas citadas durante o trabalho de investigação 

netnografico. A ideia era verificar se existia uma relação entre os discursos, 

embora seja extremamente complexo afirmar se o discurso do individuo surge da 

estratégia da marca, ou se a estratégia da marca surge com o discurso do 

individuo. 

 

Observa-se nos últimos anos, que as principais referências na discussão do 

consumo, buscam fazer uma (re) leitura dos aspectos teóricos e práticos do 

consumo digital, e voltam  seus  esforços  para  uma  reavaliação  dos  preceitos  

básicos  do  consumo,  e escrevem capítulos para discutir os hábitos dos 

consumidores virtuais, eis que surge uma dúvida. Estamos falando de um 

formato de consumo diferenciado? Existe uma diferenciação entre o consumo 

virtual e as práticas off-line? Ainda é possível separar o mundo off-line do mundo 

on-line? Ainda precisamos adentrar na rede? Ou já acordamos conectados? 

 

A utilização da Netnografia, surgiu da necessidade de captação de conversas no 

ambiente digital, a partir da reconstrução de cenários de debates que de alguma 

maneira, traduzem os perfis de determinado nicho de mercado e 

consequentemente seus anseios a respeito de determinado produto, nesse 

mosaico de redes sociais, blogs, microblogs e sites, o compartilhamento de 



 

hábitos, questionamentos, elogios, criticas e demais sentimentos é bastante 

influenciador para o consumo. 

 

Sendo assim, o presente trabalho é fruto de uma pesquisa conduzida com o intuito 

de inicialmente observar o comportamento do consumo dos ciclistas que são 

atuantes nos principais fóruns, blogs e redes sociais e avaliando as marcas que 

são referência para esses  grupos. Tratando-se de uma pesquisa empírica e 

exploratória, de caráter qualitativo com  a utilização da “Netnografia” chegou-se  

a um total de 1105 interpelações no período de Novembro de 2013 até fevereiro  

de  2014. Para fins didáticos e de análise, dos diversos espaços observados, 

filtrou-se 25 discussões abertas nesses espaços cibernéticos citados, com 

enfoque em especial em temas que versavam sobre três aspectos relacionados 

com o objetivo geral e específicos: Estilo de Vida, motivação para o consumo e 

marcas mais valorizadas 

 

Referencial teórico 

 

O simbolismo do consumo 

 

O ciclista, que adentra ao mundo das redes sociais, independente do seu perfil 

ideológico, tem uma conotação que Canevacci (2007) chama de multivíduo, pois 

para esse autor existem várias identidades, algo muito parecido com a visão de 

Touraine (1977, 2003) e Melluci (1989 2001). Como o individuo é inconstante em 

seus ideais e questionamentos, o seu consumo também tende a ser difuso a 

depender das suas motivações. 

 

Na ótica de Bauman (2008), o autor apresenta dois perfis de consumidores, de um 

lado, aqueles consumidores que buscam bens de consumo duráveis e 

teoricamente estáticos, que tem forte apelo comercial e geram status na mente 



 

dos consumidores, como carros, imóveis, etc. Esses bens geram em seus 

consumidores uma sensação de prazer devido ao poder, conforto e 

principalmente segurança que podem proporcionar. Sendo, assim no que 

Bauman (2008), chama de sociedade dos produtores, na verdade ele alerta para o 

fato do consumidor estar disposto a esperar muitos anos e até mesmo nunca 

usufruir dos bens, pois mais importante do que o ato de consumir, estava a 

segurança que ele proporcionava a quem possuísse. Então nesse período 

histórico, era muito comum, grandes mansões e pessoas de uma classe social 

menos abastada, com vários imóveis para  garantir  a  sua  sustentabilidade,  

mesmo  que  nunca  efetivamente  necessitassem desses bens. 

 

No atual estágio, que Bauman (2008), chama de sociedade dos consumidores, o 

ato de consumir é mais importante que o consumo, pois na pós-modernidade, o 

consumidor que agora possui características líquidas, não prorroga mais o 

consumo, sendo assim, ele acaba agindo em função dos seus desejos imediatos, 

pois a partir de todos os apelos de marketing, esses consumidores, se sentem na 

obrigação de buscar sempre novas “experiências de compras”, assim eles 

mantêm sua estima em alta e sentem-se participando de suas diversas redes. 

 

Observa-se em diversos autores, a emergência do consumo, associada as 

próprias angústias do homem moderno. O filosofo Lipovetsky (2004) traz a sua 

visão de hipermodernidade, que teria traços comuns ao que Giddens (1991) 

chama de pós- modernidade ou mesmo o que Baumann (2008) chama de 

modernidade líquida, pois em todos esses espaços, a angústia da própria 

existência tênue, de relações sociais e trabalhistas frágeis, dos processos de 

terceirização, da ausência da influência do estado em sociedades capitalistas. Na 

ótica dos três autores citados, existe um ponto em comum em todas as análises 

que é a profunda associação do individuo com aquilo que ele pode e tem 

interesse em comprar. Torna-se fundamental avaliar, que na ótica dos autores 



 

supracitados, o ato de consumir tende a uma constância, pois o indivíduo não 

deve possuir apenas bens que garantam independência e tranqüilidade, mas ele 

precisa continuar consumindo para participar do fetiche dos diversos grupos 

sociais. 

 

Na ótica de autores como Douglas e Isherwood (2004), os produtos não tem 

meramente uma  utilidade,  como  uma  bicicleta  que  teoricamente  seria  

apenas  um  meio  de transporte, mas também possuem fortes significados 

sociais, sendo que ainda na visão desses  autores,  os  objetos  de  desejo  

possuem  forte  conotação  cultural  e  com  isso ganham relevância, status, 

estabilidade e finalmente materialidade, sendo assim as mercadorias têm o poder 

de comunicação inerente ao próprio objetivo de compra, e cada ato de compra 

distingue o individuo de outros grupos sociais, sendo assim, o ato do consumo 

recria os hábitos e cria as identidades. Os ciclistas, utilizam-se do consumo para 

justificarem o seu ponto de vista sobre assuntos do cotidiano, então a atitude 

de andar de bicicleta em grandes cidades, seria uma afronta ao próprio modelo 

“consumista” da sociedade, embora eles não percebam que suas atitudes também 

geram o consumo. 

 

Grupos de Referência e Sub-culturas 

 

Na ótica de Karsaklian (2000) a formação dos grupos e sua associação de 

consumo, é um importante aspecto para o marketing, pois quando se busca 

compreender o uso e o desuso dos produtos e o pertencimento ou filiação a um 

grupo especifico, fica obvio perceber verdadeiramente quem é o consumidor e 

quais os seus grupos de aspiração. Dentro desses grupos, ainda existem os sub-

grupos, ou sub-culturas, na ótica de Gade (1998) cada sub-cultura, tem um 

contexto especifico, um estilo de  compra, uma ideologia e comportamentos 

aceitos para o grupo. Da  mesma maneira, um  grupo também rejeita certas 



 

marcas, comportamentos e atitudes de seus membros, que são conduzidos a 

consumir o que é “aceito” pelos seus membros. Evidentemente, que cada 

consumidor de alguma maneira pertence a várias sub-culturas simultaneamente. 

 

Outro ponto importante para a discussão é a possibilidade de algumas sub-

culturas pautarem o comportamento de compra de determinada pessoa, na 

ótica de Blackwell, Miniard e Engel (2005), um grupo de referencia além de 

influenciar o comportamento de compra do individuo, também influencia outros 

aspectos da personalidade e atitudes do sujeito, e que essas mudanças de 

hábitos também trazem reflexo para a vida consumista. No ciclismo, essa questão 

é de fácil percepção, pois como avaliam Blackwell, Miniard e Engel (2005) essa 

influencia pode ser também ser individualizada em pessoas que não fazem 

necessariamente parte de uma sub-cultura, mas que devido ao  seu  destaque  

em determinada área, consegue influenciar o consumo de várias pessoas, para 

essas pessoas damos o nome de “líderes de opinião”. 

 

Interessante a abordagem dos autores, Engel, Blackwell e Miniard (2000) que 

associam a cultura ao conjunto de valores que possuem significados simbólicos 

com os grupos específicos da sociedade e que acabam identificando o perfil 

especifico dos grupos de um grupo especifico. Algo também considerado por 

Karsaklian (2000), que interpreta a análise cultural a partir de uma percepção que 

talvez de todos os aspectos que influenciam o consumo, é o mais visível. Mas 

como foi bem lembrado por McCracken (2003), muitas vezes sub-culturas, como 

os ciclistas, não tem força nem lobby para reformar as mudanças que  gostariam, 

então ficam frustrados pela sua própria impotência e diminuem ainda mais as 

suas  experimentações de compras. Tendo algumas marcas como celebres e 

cultuadas, esses grupos são fieis a essas marcas. O próprio McCracken (2003) 

observa os protestos desses consumidores, em ter suas causas atendidas. Sendo 

que esses atos trazem uma série de reflexões, que são bem trabalhadas pelas 



 

equipes de marketing das grandes empresas. Na ótica de Slater (2002), o que 

possuímos é mais importante do que o que nós somos. 

 

A partir da percepção cultural do grupo, o autor Thompson (2002), observa um 

fascínio pelo contato simbólico, pelas manifestações verbais e textuais que 

compõem a própria forma de encarar as responsabilidade ou mesmo 

responsabilização do consumo, o ato de consumir ganha um “status mais 

consciente”, entretanto sem notar esses grupos são manipulados pela 

segmentação de mercado, que adentra em seu Modus operandi de pensar e 

preparar produtos e serviços que estão de acordo com os seus anseios e 

interesses. 

 

Simbologias são criadas pelos usuários, com “likes”, “favoritos”, “hashtags” e 

“emoticons” e juntamente com os diálogos que formam o pensamento do individuo 

ou do seu avatar, são avaliados pela Netnografia, que consiste em um método de 

pesquisa qualitativo que tem forte aproximação com os princípios da etnografia 

virtual, que evidentemente são derivados da etnografia convencional. 

 

Essa emergência da perspectiva cultural associada aos grupamentos específicos, 

já havia sido observada por McCracken (2003), quando o autor reforça que a área 

das ciências sociais, aparentemente não percebeu a ligação entre o consumo, 

pois são as significações culturais que permitem criar uma associação entre os 

produtos e os grupos sociais, cultivando e reforçando a ideologia dos 

consumidores e sustentando estilos de vida próprios. 

 

Netnografia 

 

A Netnografia foi utilizada como método, pelo seu caráter qualitativo, descritivo e 

também interpretativo, que seria fundamental para descrever o fenômeno do 



 

comportamento de compra dos ciclistas, a opção veio em função da proposta do 

autor Kozinets (1998,2010) que desde a década de 1990 iniciou sua nova 

abordagem da etnografia, trazendo a antropologia mais próxima da área de 

consumo e consequentemente do marketing. 

 

A etnografia é utilizada pela ciência da mercadologia, desde a década de 

1960, com força principalmente no estudo de sub-culturas, para avaliar os 

objetos de desejos dos diversos grupos, avaliando o perfil dos consumidores. 

Torna-se importante observar, que como a partir de 1995 a internet comercial 

atingiu diversos grupos e sub-grupos e que a partir da década de 2000 as redes 

sociais, blogs e microblogs ganharam força no mercado, sendo assim torna-se 

fundamental perceber que nesse novo micro-ambiente, é possível compreender 

os novos formatos de consumo. No caso específico dos ciclistas, é ainda mais 

interessante avaliar a percepção de Kozinets (1998), quando o autor demonstra a 

importância de estudar grupos emergentes, pois embora o ciclismo seja realidade 

há mais de dois séculos, novos grupos de ciclistas que andam em conjunto nas 

grandes cidades e que fazem reivindicações políticas, sociais e culturais, é algo 

bem recente na realidade brasileira, o autor ainda completa que esse método 

ganha força a partir da própria complexidade do mundo moderno e ainda alerta 

que o método pode ser usado para investigar ciberculturas e comunidades 

derivadas, que é o caso do ciclismo, pois esses grupos evidentemente tem 

encontros “presenciais”. 

 

A justificativa da perspectiva da etnografia virtual na ótica de Hine (2000, 2004), 

surge do próprio lócus da internet, por ser um espaço de comunicação e forte 

interação e permitir o acesso ao posicionamento dos indivíduos, mesmo que não 

exista o contato físico real. Portanto é preciso afirmar que nos 22 blogs 

investigados,  16 perfis no Twitter, 4 grupos fechados e 5 grupos abertos no 

Facebook e 8 Fan Pages, foi possível identificar os personagens que compunham 



 

a amostra, independente de serem ou não Avatares (Cibercorpos Digitais), essa 

dificuldade de saber ao certo quem são as pessoas e quais os reais interesses na 

mensagem, gerou a necessidade de imersão do autor nas experiências e diálogos 

dos consumidores, embora de maneira simbólica. Após a observação durante os 

três meses de pesquisa, chegou-se a identificação de 25 tópicos que  tiveram  

relevância na pesquisa, sendo que no geral eles versavam sobre: Precificação 

dos produtos, melhores marcas no Brasil e no Exterior, assessórios para ciclistas. 

 

No processo de monitoramento dos públicos, buscou-se certo afastamento da 

concepção de consumidor ou de mero espectador, pois muito mais importante do 

que saber o que eles consomem, seria importante identificar , quem são e o que 

falam. E principalmente tentar interpretar seu significado. Enquanto questão de 

pesquisa, buscava-se identificar “qual a real conhecimento das fabricantes de 

bicicletas em relação ao perfil dos seus consumidores?”, para conseguir 

responder essa questão, investigou-se primeiramente quais as principais marcas 

citadas, para depois traçar um quadro de apelos comunicacionais dessas 

empresas e fazer uma associação com o discurso na internet. 

 

Para a identificação das fontes, buscou-se no primeiro momento, trabalhar com a 

visão de espaços onde os ciclistas trocassem informações na rede, após essa 

fase, analisou-se os principais comentários e observou-se quais são as menções 

as marcas, para que fosse possível identificar como as campanhas publicitárias 

preferencialmente on-line retratassem o comportamento dos seus consumidores. 

 

 
 
 
 
 



 

Análise dos dados 

 

Introdução 

 

Observou-se que os adeptos do ciclismo, dividem-se em três grupos, os amantes 

das bicicletas de alta potência, os envaidecidos por uma nova possibilidade de 

participação em grupos e um terceiro grupo de pessoas que usam a causa dos 

“ciclistas” para buscar um novo modelo de sociedade. 

 

Quando surge a discussão do grupo a respeito do preço praticado pelo mercado 

de bicicletas no Brasil, uma afirmação no blog www.paraquempedala.com é 

emblemática “... tem muito cara com carrão aí que não troca nem a câmara da 

bike, e gasta horrores com carro, ou seja, quem é amante de bike compra mesmo 

e paga mesmo, comparar não adianta é caro, é, mas é pra quem pode, como 

exatamente tudo…..”. 

 

Observa-se no discurso do integrante do grupo, a profunda noção do status 

relacionado ao valor do produto, algo explicitado por outro usuário do blog 

“Conheço gente que tem bike de 20.000, mas não tem carro por amor ao esporte 

em contrapartida, deixa a esposa e os filhos andando de ônibus/trem/metrô pra 

cima e pra baixo…”. 

 

Nesse mesmo blog, em uma enquete que identificava “qual a marca de bikes 

preferida”, em primeiro lugar a marca Specialized com 26 % e 511 votos e em 

segundo lugar a marca Scott com 13% e com 260 votos. Essas duas marcas 

também receberam citações em mais duas outras pesquisas observadas. 

Fazendo-se uma análise das duas marcas citadas, pode-se observar 

primeiramente um argumento de venda, bastante interessante da marca 

Specialized, em relação a comunicação do modelo E-Bike “Você gosta de ver 



 

todas aquelas pessoas olhando para você ir trabalhar sentindo o vento refrescante 

no rosto achando que é uma moto, mas é uma bike. “ 

 

Novamente observa-se o forte apelo enfocado na percepção da força do status 

associado ao poder da marca, sendo que a marca é facilmente encontrada em 

lojas especializadas do setor, e também em grandes cadeias do grande varejo 

esportivo no Brasil e no mundo.  

 

Logo depois surge o anuncio que evidencia a procura pelo “Ciclo- Ativista”, que 

seria individuo focado em produtos menos estilizados, com forte apelo para o meio 

ambiente. Para esse grupo de ciclistas, a marca Specialized criou uma bicicleta 

especial “Criadas para ciclistas urbanos, para se locomover para o trabalho ou 

explorar todos os cantos da cidade, essas são as bikes de quem pensa pra frente 

e tem consciência ecológica. “As bikes Globe são mais do que um equipamento - 

são uma extensão do seu estilo de vida”. Esse modelo de bicicleta tornou-se o 

sonho de consumo de um grande grupo de pessoas, que se adéquam ao modelo 

ativista. 

 

A consultoria econômica Tendências, em pesquisa denominada “Análise 

econômica do setor de bicicletas e suas regras tributárias” em outubro de 2013, 

identificou através de informações repassadas pela Abraciclo, que do total das 

bicicletas vendidas no Brasil, aproximadamente 50% são adquiridas para 

transporte, 32% no segmento infantil, 17% são voltadas a recreação e lazer e, 

apenas, 1% para competição. 

 

A Partir de um cruzamento com pesquisa citada e a Pesquisa de Orçamentos 

Familiares (POF-IBGE-2008 e 2009), demonstra que o valor real médio gasto com 

bicicletas pelas famílias brasileiras em 2008/2009, foi de R$ 219,42 e que o valor 

médio despendido é crescente com a renda, segundo texto “...para famílias com 



 

renda de até R$ 600, o valor médio gasto com a aquisição de bicicletas foi de R$ 

152,18; para famílias com renda de R$ 6.000 ou mais, foi de R$ 414,49, cerca de 

2,7 vezes maior”. 

 

Optou-se na investigação em tela, de criar três perfis diferentes de ciclistas, essa 

modelagem foi fundamental para identificar as características que traduzem o 

comportamento de compra desses dois indivíduos, evidentemente que nessa 

observação, propositalmente não buscou-se comparação no estilo de ida 

voltado para o transporte propriamente dito, pois embora essa categoria seja a 

mais numerosa, em nenhum dos ambientes investigados, esse sujeito se 

apresenta nas discussões.  Em relação aos três perfis, de um lado os 

especialistas e seus debates técnicos com vários dados dos produtos,  com  

localização dos principais pontos de venda, precificação média, chamados no 

trabalho de “Ciclo- Esportista”, os ciclistas menos técnicos e mais preocupados 

com os espaços de interação, com a promoção de segurança e construção de 

mais ciclovias e com um enfoque mais político de discussão e com um perfil 

relativamente agressivo quando a temática era voltada para assuntos mais 

técnicos, denominados de “Ciclo-Ativistas” e os observadores ou amadores, que 

adentram pela primeira vez no mundo dos ciclistas e buscam informações para 

adquirir seus equipamentos versando muito mais pelo status de ser ciclista, do 

que propriamente pelo prazer de andar de bicicleta, denominados na pesquisa de 

“Ciclo-Mauricinhos”. 

 

Os três perfis indicam potenciais consumidores das bicicletas, foi perceptível que 

alguns assuntos como “Qual a melhor bike”, “Qual a marca mais confiável de 

bicicletas” ou algo parecido gerava mais aceitação e comentários nos blogs e nas 

redes sociais, embora a política de alguns espaços seja impedir comentários 

elogiosos de alguma marca em especificidade. 

 



 

Os perfis de Ciclistas 

 

Perfil Ciclo- Esportista 

 

Chamou-se de perfil “Ciclo-Esportista”, o perfil preocupado, com o ciclismo, 

enquanto modalidade esportiva, voltados para os treinos e provas com curtas e 

longas durações e sempre focados em variações de graus de dificuldade e 

intensidade, esse grupo está preocupado com o desempenho físico e nutricional 

e muitos adentraram no esporte, após mudarem de hábitos sedentários a 

procura de uma melhor qualidade de vida. Compra produtos com ótima qualidade 

e desempenho e anda normalmente em grupos esportivos e as marcas que mais 

chamam atenção para esse ciclista nos diversos espaços analisados, são: 

Fondriest, Gitane, Goka, Grisley, GT dentre outras. 

 

Algumas frases colhidas 

 

“A bicicleta é a que melhor proporciona velocidade no meu 

treino” 

 

“Eu preciso fazer um treino rápido, pois anda de bicicleta na 

hora do almoço em locais apertados, então a bike é a melhor 

opção” 

 

“Acho que andar de bike apenas, não gera um melhor 

rendimento, eu gosto de correr, nadar e fazer musculação 

para aumentar minha potência” 

 

“Depois que comecei a participar de campeonatos de bikes, 

minha vida mudou, meus amigos mudaram, minhas viagens 



 

tem outro formato, meu desempenho em todas as áreas 

melhorou” 

 

Perfil Ciclo – Ativista 

 

Chamou-se de perfil “Ciclo-Ativista”, o ciclista que se usa a bicicleta como meio de 

transporte até mesmo para desafiar ou criticar o sistema, tem forte apelo 

político em suas postagens, não costuma aparecer associado de produtos 

elitizados e prefere as bicicletas mais simples e com ares de “retrô” ou do 

modelo Fixed Gear de marcas como Abici.   O estilo de vida dos ciclistas-ativistas, 

remete a questões ligadas com a simplicidade, o ambientalismo, a vida 

descomplicada, qualidade de vida, e outras palavras, essas questões são 

fortemente observadas nos discursos. 

 

Em relação  a marca Abici, com seu  perfil de bicicletas simples que não 

possuem marchas e que chegam  a custar até 10 mil reais, o conceito das 

bicicletas reforça “ABICI é nostalgia e futuro, uma bicicleta no seu conceito mais 

puro. Uma combinação perfeita e equilibrada do passado e futuro, para pedalar no 

presente”, com forte conotação da modernidade associada a tendência de pedalar 

na cidade. O reforço faz sentido, pois embora o “ciclo-ativista”, tenha uma 

identidade muito associada ao retorno a  vida  campestre  ou  mesmo  ao  

discurso  ambientalista,  ele  normalmente  vive  nas cidades, outra marca com 

bastante força para esse grupo é Felt. 

 

Algumas frases citadas 

 

“O consumo em excesso de bicicletas, é positivo, pior é o 

consumo de carros” “Ando de Bike, pois penso na vida dos 

meus filhos e dos meus netos...” 



 

 

“Na minha ótica, andar de bicicleta, me trouxe mais perto 

do esporte e da natureza, me sinto melhor hoje” 

 

“Continuo andando de bike, mas não acredito no apoio dos 

governantes” 

 

“Eu acho uma bobagem, gastar tanto com Bikes, eu tenho 

a minha e vejo como é possível ter equilíbrio, por um preço 

bom” 

 

“Andar de bike, também pode ser uma forma de protesto, 

contra essa sociedade ridícula, que só promove condição 

para carros” 

 

“Duvido que entre os "descolados" que participaram dessa 

bobeira tinha algum dos verdadeiros ciclistas que 

dependem da mesma para trabalhar e que de fato correm 

risco de vida.Todos ou quase todos que estavam nessa 

baderna são mauricinhos e patricinhas que só andam de 

carro e pedalam de vez em quando em parques ou 

condomínio fechado. HIPÓCRITAS” 

 

Perfil Ciclo Mauricinho 

 

Esse perfil, é bastante voltado para pessoas que moram em capitais ou grandes 

cidades do interior. São consumidores que procuram marcas caras, e trouxeram o 

status dos carros e motos para o mundo das bikes. 

 



 

“Bicicleta no Brasil é muito cara, é melhor compras no EUA, 

você paga sua viagem para Miami, só com a diferença do 

valor da Bike” 

 

“Entendo que as melhores bikes são caras por um motivo 

óbvio, a alta qualidade do produto final. Tudo que é bom 

custa caro, e ponto final”. 

 

“As melhores grifes  do  mundo, estão adentrando no mundo 

das bikes, eu adoro passear de bike com algo que tem estilo 

e é leve” 

 

“Minha bicicleta, foi a melhor compra que eu fiz na vida, é 

muito mais interessante hoje em dia andar de bike do que 

ter carrões, minha bicicleta é bonita e também chama a 

atençãooo” 

 

“Um peugeot 206 com ar e direção é o preço de um celta 1.0 

praticamente básico.como isso é possível? Enfim.hoje 

pagamos pela marca e por seu status no mercado, assim, 

acabamos cometendo alguns erros. ...não quer ser hipócrita 

criticando e depois dizendo que quero comprar, apenas acho 

que como início devemos ser humildes para depois sim 

podermos crescer.” 



 

Quadro da análise de conteúdo 

 
 

Perfil Palavras 
mais 
importantes 

Modo de Consumo Principais   Marcas   citadas 
na análise 

Principais  apelos publicitários 

Ciclo- 
Mauricinh 
o 

Estilo 
Marcas 
Luxo 
Conforto 
Grifes 
Inovação 

Normalmente, os 
especialistas na área são os 
principais influenciadores, 
buscam também produtos 
importados e com forte 
apelo comercial de marcas 
consolidadas 

Bianchi, Bottecchia,  
Colnago 
Eddy, Merckx,   Litespeed, 
Look, Peugeot, Pinarello 
Specialized 

Bianchi,   apelos:   inovação,   exclusividade, 
qualidade, design e paixão 
Bottecchia, com estilo inconfundível você 
pode encontrar cada bicicleta,um Lazer 
elegante e emocionante. 

Ciclo- 
Ativista 

Liberdade 
Atividade 
Igualdade 
Respeito 
Mobilização 

Escolhem  bicicletas  muito 
simples, sem nenhum  tipo 
de assessório  mais  caro, 
preferem bicicletas no estilo 
“retro” e com forte  apelo 
para bicicletas dobráveis 

Banshee, BH Bikes, 
Brompton, Cannondale, 
MRossi, Schwinn, Trek 

Cannondale 
Não  só  apaixonado  sobre  a  construção  de 
produtos melhores, mais inovadores e de alta 
performance, mas apaixonado por fazer tudo 
o que pudermos para criar a melhor 
experiência possível andar de bicicleta. Faça 
a viagem. 
BH Bikes 
Empresa que continua fiel aos valores que a 
iluminaram: inovação, investigação e 
desenvolvimento tecnológico; 
responsabilidade social e meio ambiental; 
dinamismo, compromisso, confiança e 
fiabilidade e, sobretudo, paixão pelas 
bicicletas. 
Treck 
A bicicleta é a forma mais eficiente de 
transporte humano. Ela pode combater as 
mudanças climáticas, reduzir os 
congestionamentos urbanos e ajudar as 
pessoas a manter a boa forma. Ela nos une e 
nos permite escapar. E nos leva a lugares que 
jamais veríamos de outra maneira. 
Trek. Acreditamos em bicicletas. 

Ciclo- Performance Escolhem as  bicicletas  das Scott, Wilier, Zero 9, Marin, Scott 
Esportista Velocidade 

Atitude 
Desempenho 
Resistência 

melhores       escolas       de 
ciclistas do mundo, estão 
preocupados com a 
velocidade  e  a  resistência 
das bicicletas, economizam 
muito para conseguir comprar
as bicicletas. 

Racelite TK3 Em   estreita   colaboração   com   a   gigante 
eletrônica Bosch, Scott é a primeira empresa 
que oferecer um sistema de
 E-Bike estilisticamente orientado e 
fácil de operar.  
Marin 
Estas máquinas são incrivelmente resistentes 
e  construídos para conquistar 
alturas escarpadas, quer se trate de batalhas de 
tirar o fôlego contra o relógio, as aventuras de 
cross- country, ou descidas loucas. Basta 
escolher a sua arma. 



 

 

 
Observou-se na análise das centenas de manifestações, que existe uma 

tendência natural que as pessoas sigam conceitos, pré-conceitos e ideologias a 

partir da efemeridade dos desejos e das pseudo necessidades de consumir novos 

produtos. O produto mais atual, normalmente ganha status de força absoluta, 

enquanto que o “velho” ganha status de produto para liquidação. O ato de 

observar os comentários das pessoas na net, observar dicas, marcas mais 

citadas, associações diretas e outras ações é um fator importante para a indústria 

e responsabilidade da área de marketing ou de pesquisa das corporações. 

 

Os  ciclistas  independente  do  seu  perfil  de  compra,  acabam  sendo  

formadores  de opinião, devido a sua forte penetração nas diversas redes de 

relacionamento. E de posicionamentos contundentes. 
 

Considerações finais 
 

Após uma abordagem qualitativa e exploratória do comportamento do consumidor, 

essa pesquisa teve o interesse de descrever o perfil dos ciclistas brasileiros, 

identificando e descrevendo quais fatores influenciam o processo de consumo das 

bicicletas e dos seus assessórios. Identificou-se que os próprios ciclistas, são os 

principais influenciadores do consumo de novos praticantes. Além disso, 

observou-se que o consumo de bicicletas e a opção pela vida em “duas rodas”, 

tem ligação com questões ética relacionadas com a visão ambientalista da 

sociedade, frente ao estilo de vida tipicamente capitalista de acumulação de 

capital e dos automóveis como símbolo de sucesso profissional. 

 

Sendo que o aumento evidente de novos grupos de ciclistas nas grandes cidades, 

tornou- se um mercado extremamente interessante para a industria. 

Evidentemente como a opção das bicicletas, tem um fundo ético e de 

posicionamento ideológico, essa compra tem ligação direta com o ambiente 



 

político e legal que influencia a construção de ciclovias e a adaptação das grandes 

cidades a esse novo nicho de mercado. Mesmo sabendo-se que os três grupos 

identificados, possuam comportamentos de compra e estilos de vida 

completamente diferenciados, alguns traços em comum são observados: 

comportamento esportista, preocupação com a qualidade de vida, saúde como 

foco de vida, etc. 

 

Interessante observar, que vários ciclistas, tinham características demográficas e 

econômicas que colocariam esses atores como classe A ou B, morando em 

regiões mais elitizadas das grandes cidades, mas mesmo assim esse grupos, não 

se sentem como pertencedores das culturas e classes dominantes. Isso tem forte 

relação com a identidade dos indivíduos que são motivados ao pertencimento de 

movimentos sociais de contracultura com forte apelo para os excessos no 

consumo de bens. 

 

Outro ponto interessante, é o alto preço das bicicletas, com valores muito maiores 

que carros e motos, esses equipamentos fazem parte do desejo de jovens dos 

três perfis investigados, embora eles façam questão de demonstrar o seu 

desprezo pela “sociedade de consumo” e de não perceberem que as 

empresas já entenderam o seu perfil de compra, e desenvolveram produtos 

para esses “ativistas”. 

 

Após esse trabalho de pesquisa, observou-se a necessidade de diversas outras 

pesquisas: Estudar a recepção dos consumidores de bicicletas, avaliar o 

discurso ambientalista a partir da visão dos ciclistas, observar o discurso políticos 

dos grupos de ciclistas, avaliar o composto de marketing das fabricantes de 

bicicletas, analisar a construção da identidade social dos ciclistas a partir da visão 

do publico em geral e tantas outras possibilidades que podem produzir um 

conhecimento ainda mais aprofundado do consumo de bicicletas no Brasil. 
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