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DA UM CONFERE
NAS NOSSAS HISTÓRIAS



Nome: Aline Oliveira

Idade: 42 anos

Local: São Paulo/SP

Bairro: República 

Escolaridade: Superior 
Completo em Artes 
Plásticas/Mestrado em 
Poéticas Visuais

Negócio: Señoritas Courier

Segmento: Bike Entrega

Tempo de atuação: 3 anos

Investimento: bicicleta, alforje, 
mochila e celular

Expectativas: desenvolver um 
aplicativo para atuar no mercado 
de entregas com equipe formada 
por mulheres e público LGBTQ, 
valorizando o trabalho dx 
entregadorx.
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Se há um meio de 
locomoção democrático, 
é a bicicleta. Logo, ela 
não tem preconceito. 
Mais ainda: não tolera 
preconceito. É essa 
mensagem que a Aline 
Riera, 42 anos, de São 
Paulo (SP), quer passar 
com o seu mais novo 
empreendimento: 
Señoritas Courier, 
desenvolvido durante o 
Bike Negócio.

Conforme Aline, a ideia 
de uma empresa de 
courier (em português, 
“correio expresso”, 
serviço postal de 
entregas que valoriza a 
rapidez, segurança e 
qualidade das 
encomendas) composta 
só por mulheres surgiu 
quando ela percebeu que 
há, sim, a valorização da 
mulher nesta área, por 
conta de fatores como o 
tratamento ao cliente. 
“Quando iniciei o curso, 
pensava em uma 
empresa comum de 
courier. Lá pelas tantas, 
alguém sugeriu que seria 
legal um app como o 
Uber”, conta.

Por ser sua segunda 
ocupação, às vezes ela 
não dá conta dos 
pedidos que chegam. 
Quando isso acontece, 
ela aciona outras 
mulheres que pedalam, 
como amigas e 
conhecidas, cisgêneros 
(pessoas cujo gênero é o 
mesmo que o designado 
em seu nascimento) e 
transgêneros (pessoas 
que têm uma identidade 
de gênero diferente de 

seu sexo atribuído).

Na maioria das vezes, 
transportam pequenos 
volumes (envelopes, 
documentos e coisas de 
escritório). “Eu trabalho 
na Vila Leopoldina. Não 
tenho raio de entrega 
limitando a distância, 
então às vezes as 
entregas passam de 10 
km. Mas diria que a 
média de distância 
percorrida para uma 
entrega é entre oito e 15 
km”, relata. A 
comunicação com os 
clientes (fixo e 
ocasionais) se dá pelo 
WhatsApp.

Outro fator essecial que 
para Aline é ofertar um 
pagamento justo às 
entregadoras. “A 
importância de valorizar 
financeiramente e, assim, 
ter cada vez mais 
mulheres usando a bike. 
Não é minha ideia o 
lucro pelo lucro ao 
pensar no negócio. A 
ideia é mostrar que é a 
bicicleta é uma 

alternativa atraente para 
quem tem escalas de 
trabalho diferentes, 
quem pensa em ter um 
extra e quem quer 
cuidar da saúde 
enquanto trabalha”, 
ressalta.

Em relação ao curso, a 
aluna conta que a 
ajudou principalmente 
por mostrar que o 
negócio pode ir muito 
além do que imaginava. 
“A ideia do app surgiu e 
na mesma hora as 
pessoas mostraram 
várias outras 
possibilidades. Vi que 
posso encaminhar o 
projeto para 
aceleradoras de viés 
social, devido às frentes 
que trago no projeto: 
empreendedorismo 
feminino, tecnológico, 
sustentável”, destaca.

Segundo ela, o curso 
serviu com uma 
motivação a mais. “A 
maioria ali compactua 
com a ideia de que a 
bike veio pra ficar e 
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para mudar a questão 
da mobilidade urbana”, 
acrescenta. Porém, 
Aline reconhece que 
empreender não é 
tarefa fácil, sendo a 
relação com o dinheiro 
um dos maiores 
empecilhos. 

“Ao fazer planilhas de 
custos e ganhos, ficou 
mais fácil visualizar 
porque temos que 
cobrar determinada 
quantia pelo serviço. 
Durante todo o tempo 
que estivemos em aula 
recebemos estímulos 
sobre como pensar e 
abordar as questões 
financeiras”, salienta.

Desse modo, a 
empreendedora passou 
a ver as cifras de um 
negócio como algo a 
ser levado a sério. 
Quando foi questionada 
sobre a viabilidade 
econômica do Señoritas 
Courier, Aline resgatou 
um relatório da 
associação Aliança Bike 
que apresenta números 
da bicicleta no Brasil, 
incluindo sobre 
faturamento com bike 
entrega. “Ali eu vi que 
meu negócio é viável”, 
diz.

Já faz tempo que a bike 
faz parte da vida de 
Aline. Primeiro, virou 
meio de transporte. Em 
2010, passou a ser uma 
aliada para perder peso 
e levar uma vida mais 
saudável. Em 2015, para 
encarar o fim do 
casamento, também 

contou com a ajuda da 
bike. “Já estava bem 
ativa, correndo e 
pedalando pela cidade 
com grupos”, relembra.

Para também ganhar 
uma grana extra, já que 
o emprego não a 
satisfazia nem pessoal 
nem financeiramente, 
decidiu trabalhar de 
courier. “Aquilo me 
deixou feliz e talvez, se 
a remuneração fosse 
melhor, eu exerceria 
somente essa função até 
hoje, pedalando em 
média 80 km por dia”, 
conta.

Mesmo assim, a magrela 
é parte fundamental da 
rotina de Aline. “Hoje 
pedalo em média 40 km 
por dia vindo para o 
trabalho e fazendo 
entregas, além de me 
deslocar em mais de 
90% dos meus 
compromissos”, pontua. 
Além disso, ela participa 
do Selim Cultural, 

projeto que envolve arte 
e bike, levando grupos 
para fazer passeios 
culturais a bordo das 
bicicletas. 

E não para por aí: pelo 
menos duas vezes por 
ano faz viagens de bike, 
no Brasil e no exterior, 
sozinha ou com amigas. 
“A última foi com um 
amigo pelo deserto de 
Salar de Uyuni, na 
Bolívia. A próxima vai 
ser na virada do ano 
pelo litoral da Bahia, 
sozinha”, planeja.

A meta de Aline é 
viabilizar o aplicativo e 
ter clientes por toda a 
capital paulista, para no 
futuro expandir a 
atuação. “Inicialmente, 
sei que tenho que olhar 
o mercado de São Paulo, 
que é um dos melhores 
para o meu negócio. Mas 
sei que onde houver 
bicicleta, celulares e 
empresas ele pode 
existir”, completa.



Nome: Cezar Libreron

Idade: 61 anos

Local: São Paulo/SP

Bairro: Vila Santa Catarina 

Escolaridade: Superior 
Completo em 
Engenharia Mecânica

Negócio: Bike Rosa

Segmento: Treinamento

Tempo de atuação: 2 anos

Investimento: R$ 20 mil

RH: 2 parceiros

Expectativas: ensinar mobilidade 
"destemida" a mulheres através da 
bicicleta, partindo do aprendizado 
básico (aprender a pedalar) até o 
nível de cicloviagens e a utilização 
da bike como meio de transporte.
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Site e redes sociais:
bikeanjo.org
instagram.com/bike.rosa
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Lugar de mulher é 
também andando de 
bicicleta. Cezar Libreron, 
61 anos, de São Paulo 
(SP), não só defende 
essa ideia, como 
resolveu colocar o pé no 
pedal e ajudar a 
disseminá-la. Assim, 
nasceu o Bike Rosa, 
impulsionado agora pelo 
Bike Negócio.

Tudo começou na ONG 
Bike Anjo, onde Cezar é 
voluntário há dois anos. 
Patrocinado pelo Itaú, o 
projeto ensina pessoas 
de todas as idades a 
pedalar. No voluntariado, 
ele percebeu que 
diversas mulheres 
apresentavam traumas 
ou bloqueios em relação 
ao uso da bicicleta. 

“Tem casos de quem 
tentou aprender e caiu 
ou de pais que impediam 
a mulher de andar de 
bicicleta, dizendo frases 
como ‘isso é coisa de 
homem’, uma cultura 
antiga aonde mulher e 
montaria não combinam. 
Hoje eu vejo que esse 
público pode ser 
atendido de uma forma 
oficial. Assim nasceu o 
Bike Rosa”, destaca. O 
seu objetivo principal é 
ensinar a utilizar a 
bicicleta de uma forma 
segura na cidade e na 
estrada.

O Bike Rosa não tem 
uma faixa etária 
estipulada, mas ela se 
enquadra principalmente 
entre mulheres de 40 e 
60 anos. “Já tive alunas 
de 70 anos, 30 anos, é 

aberto para qualquer 
idade”, conta. As aulas 
ocorrem nos horários 
escolhidos pelas alunas. 

Antes, os briefings 
iniciais são feitos 
presencialmente. “Eu 
faço o roteiro a partir do 
nível da aluna. Podemos 
ir pelas ciclovias, onde é 
mais seguro, ou com as 
mais avançadas nós 
vamos pela estrada. 
Fazemos passeios curtos 
aqui por perto de São 
Paulo”, acrescenta. 

Alguns dos locais já 
visitados são Embu das 
Artes e Riacho Grande. 
Com uma aluna, eles 
chegaram a ir ao Parque 
Estadual Serra do Mar e 
ao Guarajá. Tem aquelas 

que optam por 
pedaladas pelos mais de 
70 quilômetros de 
ciclovias no litoral 
paulista. Sempre com as 
bikes em ordem, claro! 
Cezar também tem 
conhecimento em 
primeiros socorros, para 
dar segurança à aluna. 

Ao longo dos anos, 
Cezar usou a bicicleta 
revezando com o carro e 
transporte público. “Ela 
sempre fez parte da 
minha mobilidade. Hoje, 
eu só uso a bicicleta, 
porque todas as minhas 
atividades, incluindo o 
meu trabalho, são no 
mesmo bairro que eu 
moro, então consigo só 
usar a bike”, revela. Em 
emergências, dias de 
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chuva ou longas 
distâncias, ele opta pelo 
veículo próprio ou 
ônibus.

Uma das metas para o 
futuro é ter um espaço 
físico que funcione 
como uma sala de aula, 
onde Cezar possa dar 
um treinamento 
completo, incluindo a 
parte teórica, mecânica, 
manutenção e o 
desempenho físico, que 
é a pedalada em si. O 
know-how vem da 
aviação, área em que o 
ciclista trabalhou por 
anos. 

A divulgação do Bike 
Rosa é feita em grupos 
de ciclistas que Cezar 
participa e também no 
Instagram. “Pretendo 
em breve confeccionar 
cartões de visita”, 
planeja. Outro projeto 
que Cezar quer 
desenvolver em futuro 
próximo é o Bike Azul, 
voltado ao público 
masculino.

Conhecimento sobre 
empreendedorismo ele 
já tem de sobra. “Eu 
não tinha nenhuma 
noção de administração, 
de como montar um 
negócio, porque a 
minha vida inteira eu fui 
funcionário. Então, está 
me ajudando como uma 
forma de me alertar 
sobre ter organização, 
fazer fluxo de caixa, 
essas coisas. Me ajudou 
a organizar minhas 
ideias, para fazer tudo 
da maneira certa e com 
ordem”, completa.



Nome: Daniel Dias

Idade: 43 anos

Local: São Paulo/SP

Bairro: Jardim Jaraguá 

Escolaridade: Superior 
Completo em Jornalismo

Negócio: Dias Pedalando

Segmento: Bicicletaria

Tempo de atuação: Em breve

Investimento: Em análise

RH: Filhos

Expectativas: largar o emprego 
atual e ter uma bike shop como 
principal fonte de renda.
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Nunca é tarde para 
mudar de vida. E se há 
uma coisa que combina 
com mudança é 
bicicleta. Prova disso é o 
jornalista Daniel Dias, 43 
anos, de São Paulo (SP). 
Primeiro, a bicicleta 
melhorou sua saúde. 
Agora, quer mudar de 
carreira. Com o Bike 
Negócio, organizou a 
Dias Pedalando, sua mais 
nova aposta.

Daniel conta que o 
primeiro contato com a 
magrela surgiu devido a 
uma questão de saúde. 
“Resolvi andar de 
bicicleta porque eu tinha 
que fazer uma cirurgia 
nas costas por conta do 
excesso de peso. Mas 
decidi que não queria 
fazer. Então, resolvi fazer 
exercício para 
emagrecer. E aí a 
bicicleta acabou se 
tornando parte da minha 
vida. Hoje, eu amo a 
bicicleta. Ela está 
comigo sempre”, conta. 

Depois de 30 anos 
trabalhando em rádio, 
televisão e assessoria de 
imprensa, Daniel quer 
fazer algo menos 
estressante e que lhe dê 
mais prazer. “Estou 
pensando em largar 
minha atual profissão 
para poder montar a 
minha bicicletaria e viver 
disso. Mudar totalmente 
de vida, pra melhor. 
Nada mais do que unir o 
útil ao agradável”, 
destaca. 

A Dias Pedalando será 
uma loja física, que 
contemplará uma oficina 

para manutenção de 
bicicletas, bike service, e 
futuramente uma bike 
shop. “A princípio, quero 
montar algo pequeno, no 
meu bairro, e depois 
pensar em expandir para 
outros lugares”, planeja.
Para Daniel, o curso foi 
sensacional. “Abriu a 
minha cabeça em 
relação ao que é um 
negócio, como montar, 
como investir, como 
fazer dar certo... Eu não 
tinha a mínima ideia de 
por onde começar. 
Aprendi coisas que eu 
nunca tinha imaginado 
na vida. Por exemplo, 
como fazer pesquisa de 
mercado, como calcular 
o quanto que eu tenho 
que produzir pra poder 
manter as contas em 

dia... Pra mim, que 
nunca fui muito bom em 
questões financeiras, me 
ajudou bastante”, 
salienta. 
Para colocar em prática 
a Dias Pedalando, Daniel 
busca uma parceria para 
conseguir o 
financiamento para 
comprar as ferramentas 
e conseguir abrir o 
empreendimento. Para 
isso, precisa de R$ 20 
mil a R$ 30 mil. 
“Acredito que a maior 
dificuldade é conseguir 
dinheiro para realizar o 
meu sonho. Mas eu sei 
também que eu não 
posso meter a cara e 
abrir as portas sem 
planejar direitinho e me 
organizar. Tenho que 
fazer as coisas com 
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muito cuidado”, diz.
Para começar com tudo, 
Daniel realiza cursos 
profissionalizantes na 
área. A meta é instalar a 
bicicletaria em um 
período de seis meses a 
um ano. Ele até pensou 
em partir para o litoral, 
porém voltou atrás. 
“Depois de fazer 
pesquisas, durante as 
aulas, percebi que o 
melhor lugar no 
momento para mim é o 
interior de São Paulo. 
Então, nas minhas 
próximas férias, em 
janeiro, farei uma visita 

por lá para ver onde eu 
consigo me adequar 
melhor para montar o 
negócio”, destaca.
Daniel conta ainda que 
sempre teve vontade de 
ser o próprio patrão. “A 
vida inteira, desde os 
meus 14 anos, eu 
trabalho como 
empregado. Então, 
tenho essa vontade de 
poder ter o meu próprio 
negócio, poder trabalhar 
em família com os meus 
filhos, ensinando para 
eles um pouquinho 
sobre o que é trabalhar 
duro”, pontua. 

O futuro empreendedor 
acredita que a bicicleta 
é fundamental para a 
mobilidade urbana e 
para diminuir o trânsito 
nas cidades. “Em 
locomoções até 10 km, 
acho que a bicicleta 
resolve muito a vida das 
pessoas. Qualquer 
cidade do Brasil é capaz 
de comportar isso. Acho 
que falta um pouco mais 
de respeito dos 
motoristas, uma 
campanha educativa 
para que passassem a 
nos enxergar de uma 
forma diferente. Com 
certeza, é o veículo do 
futuro”, completa. 



Nome: Pedro Guerra

Idade: 42 anos

Local: São Paulo/SP

Bairro: Pinheiros

Escolaridade: Superior 
Incompleto

Negócio: Coletivo Quebrada

Segmento: Courier e Galpão Cultural

Tempo de atuação: Iniciando

Investimento: Financiamento

RH: Espaço colaborativo/cooperativo

Expectativas: Geração de 
micropolíticas para jovens de 
comunidades de baixa renda
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Enganam-se aqueles que 
acham que a bicicleta é 
apenas mais um meio de 
locomoção. Ela vai além. 
Quem acredita no 
potencial da magrela é 
Pedro Guerra, 42 anos, 
de São Paulo (SP), 
idealizador do Coletivo 
Quebrada. Com o Bike 
Negócio, ele quer tirar a 
ideia do papel.

Pedro já é próximo da 
bike por ter trabalhado 
como bike courier. Desde 
que começou a atuar em 
um Centro de Atenção 
Psicossocial (CAPS), 
local para tratamento de 
pacientes de saúde 
mental, pensou em 
ampliar o uso da 
bicicleta. “Muitos 
meninos atendidos têm e 
andam de bicicleta, 
então pode ser uma 
potente ferramenta de 
ampliação dos cenários 
cotidianos, a partir do 
desenvolvimento de 
ações comunitárias”, 
explica.

Com suas bicicletas 
próprias, os jovens 
atuariam como bike 
courier, serviço de 
entregas ágeis de 
pequeno monte, 
prestando serviço à 
Secretaria de Saúde e às 
universidades que 
mantém estagiários no 
local. Porém, não para 
por aí. A ideia é utilizar 
um galpão da 
comunidade para alocar 
ações sociais como 
mecânica de bike, 
cozinha consciente e 
coletiva, terapia 
comunitária, serigrafia, 

customização de bikes e 
permacultura urbana.

A partir do projeto, 
Pedro deseja produzir 
micropolíticas que 
ampliem o repertório 
restrito e precário da 
periferia. “A ideia é a 
transferência de 
conhecimento para 
ampliação de repertório 
de vida. Como futuros 
mecânicos de bicicleta, 
por exemplo. 
Entendendo que a 
bicicleta, além do 
serviço de mobilidade 
urbana, envolve a 
sustentabilidade e o 
entendimento do 
ecossistema em que 
vivemos. Que possamos 
pensar coletivamente”, 
ressalta. 

Para a locação do 
galpão, segundo Pedro, 

não haverá custos, visto 
que ele pertence à 
comunidade. Os 
recursos para equipá-lo 
e deixá-lo pronto para 
as atividades serão 
arrecadados na 
comunidade, em uma 
espécie de 
crownfunding, um 
financiamento coletivo.

Pedro convive com a 
bike há bastante tempo. 
“Sou um grande ativista 
pró-bicicleta. Acredito 
muito do poder de 
transformação social 
dela. Então, quando eu 
passo a trabalhar no 
serviço de saúde, num 
local de extrema 
periferia, e entendo que 
as bicicletas de São 
Paulo estão na sua 
maioria esmagadora na 
periferia e todos os 
fomentos para o 
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ciclismo estão no 
Centro, surge a ideia de 
potencializar esses 
meninos”, explica.

Nesse sentido, a maior 
dificuldade é criar uma 
mentalidade coletiva. 
“Entender que existem 
outras formas de 
produção de vida que 
não são só voltadas ao 
capital, onde a 
produção do coletivo é 
tão importante quanto. 
Hoje o desejo do 
oprimido é ser opressor 
e nós trabalhamos 
sempre contra isso, 
entendendo que uma 
sociedade mais 
igualitária precisa de 
outros valores”, 
salienta.

Nesse sentido, Pedro 
acredita que mexer com 
o emocional do ser 
humano é o mais difícil. 
“Tentar trazer um pouco 
de esperança e um 
senso de equidade em 
lugares tão 
desfavorecidos quanto 
as periferias é o mais 
difícil. Quando se 
amplia o mundo de um 
desses meninos se 
produz uma onda de 
energia positiva que se 
propaga nos ambientes 
onde ele mora e afeta 
positivamente muitas 
pessoas”, pontua. 

 Segundo Pedro, a 
capacitação de 
empreendedorismo está 
ajudando-o a fazer 
contas, pensar 
financeiramente as 
ações, calcular custos 
fixos e variáveis e 
pensar estratégias para 

mídias digitais. “Sou 
muito prático e pouco 
planejador. Ou era...”, 
conta, aos risos.

Por funcionar como uma 
cooperativa terapêutica 
de serviços, a ideia é que 
todos ganhem a mesma 
coisa. “Do que for 
produzido, o montante 
será dividido igual a 
todos que fazem algum 
tipo de serviço ou 
colaboração nesse 
espaço. Uma tentativa de 
não produção de lucro 
exorbitante pra ninguém. 
Um conceito justo e 
sustentável de se viver 
coletivamente”, destaca. 

Conforme o aluno, a 
ideia é começar a 
trabalhar até o final do 
ano. Para isso, ele tem 

marcado duas reuniões 
com lideranças 
comunitárias dos Jardins 
Guarany e Paulistano. 
Além disso, agendou 
uma reunião com a 
Coordenadoria de Saúde 
da Zona Norte, por ser o 
acesso mais rápido à 
Prefeitura e Secretaria 
de Saúde.

O conceito de 
empreendedor para 
Pedro é diferente do 
convencional. “Eu 
entendo que 
empreender tem muitas 
maneiras de acontecer. 
Eu me sinto mais como 
um ampliador do que um 
empreendedor. A 
reabilitação psicossocial 
tem esse papel”, 
completa.



Nome: Regina Rodrigues

Idade: 44 anos

Local: São Paulo/SP

Bairro: Jardim Capelinha

Escolaridade: Superior 
Completo em 
Administração/ 
Especialista em 
Marketing

Negócio: Sinhá Cotinha Panificação

Segmento: Alimentício

Tempo de atuação: 2 anos

Investimento: R$ 10 mil

RH: Marido

Expectativas: viabilizar a venda de 
pães para ciclistas em pontos de 
encontro.

15

Site e redes sociais:
sinhacotinha.com.br
facebook.com/sinha.cotinha
instagram.com/sinhacotinha
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Andar de bicicleta pode 
ser o primeiro passo 
para uma vida mais 
saudável. O segundo 
pode ser a busca por 
uma alimentação mais 
natural. Unir os dois é a 
proposta de Regina 
Rodrigues, 44 anos, de 
São Paulo (SP), 
empreendedora à frente 
da Sinhá Cotinha 
Panificação e aluna do 
Bike Negócio.

A ideia do negócio 
surgiu como uma 
homenagem à sua avó 
Maria. Nascida em 
Erechim, no Rio Grande 
do Sul, ela fez parte da 
segunda geração de 
imigrantes italianos que 
vieram ao Brasil. “Tinha 
mãos delicadas para 
doces, bolos e biscoitos 
e um paladar apurado 
para fabricar manteiga, 
queijo, salame e 
macarrão. Esse 
conhecimento e 
sensibilidade é o que 
reproduzimos aqui na 
Sinhá Cotinha”, conta.

Assim, em março de 
2016 decidiu abrir um 
pequeno negócio de 
quitutes sob encomenda, 
resgatando as receitas 
de família, adotando 
outras e criando novas. 
“Sempre brincamos lá 
em casa que a farinha 
está em nosso DNA, que 
pôr a mão na massa vem 
desde o berço”, destaca. 
Com ingredientes 
orgânicos e sem 
conservantes, oferecem 
alimentos com qualidade 
e com gosto de “casa da 
avó”. 

“Buscamos apresentar 
produtos especiais 
trabalhando sempre em 
busca de melhorias nos 
processos de fabricação, 
como a substituição do 
sal comum por sal 
marinho e do óleo de 
soja por óleo de 
algodão”, salienta.

Para Regina, o trabalho 
vai muito além do 
retorno financeiro. “A 
alegria vem da alma 
quando falo que sou 
padeira. Encontrei minha 
missão de vida e o meu 
propósito é possibilitar 
às pessoas comerem 
alimentos mais 
saudáveis sem 
necessariamente serem 
light, diet, sem glúten... 
Esse é o meu 
combustível, que me faz 

acordar todos os dias e, 
mesmo diante de todas 
as dificuldades, persistir 
no meu sonho”, revela.

Atualmente, a venda é 
feita em feiras e em 
parceria com um 
delivery de hortifrúti 
orgânicos. Antes de 
participar da 
capacitação, a aluna já 
pensava em aliar a 
bicicleta ao negócio.

Agora, ela quer fazer 
acontecer. “A ideia é 
desenvolver uma linha 
de lanches rápidos para 
os ciclistas e ofertar nos 
pontos de encontro 
ajudando-os a matar 
aquela fominha de um 
jeito saudável e 
saboroso, com o 
máximo de ingredientes 
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orgânicos. Essa é a 
nossa proposta”, 
explica. No cardápio: 
pães recheados de 80g 
sendo 35g de recheio. 
Inicialmente, serão 
quatro opções com 
farinha branca (dois 
salgados e dois doces) 
e duas com farinha de 
trigo integral (um doce 
e outro salgado).

A bicicleta vai compor o 
visual no ponto de 
venda, destacando-se 
no ponto de encontro 
dos bikers. “Estudo a 
viabilidade da bicicleta 
elétrica para chegar até 
lá com os produtos. Se 
o projeto decolar, o 
piloto começará no 
Morumbi que é um 
bairro próximo mim”, 
acrescenta.

A principal dificuldade, 
segundo ela, é 
econômica. “Acredito 
que em 2019 teremos 
um ano muito instável, 
com retração do 
mercado. As pessoas 
estão se sentindo muito 
inseguras. Isso reflete 
diretamente no 
consumo”, pontua.

A divulgação da Sinhá 
Cotinha é feita 
principalmente pelo 
boca a boca. Para o 
negócio com a bicicleta, 
planejam uma 
comunicação diferente.
 
“Para criar um vínculo 
com o ciclista, vamos 
traçar um perfil bem 
detalhado. Assim, terá 
uma comunicação 
própria”, esclarece.
Conforme Regina, o 
Bike Negócio valeu 

muito a pena por 
possibilitar a ela saber 
por onde começar a 
estruturar o novo 
empreendimento. “Me 
ajudou a pensar em uma 
nova frente de negócio 
com a bicicleta e o pão.

Foi uma semana intensa, 
aprendi bastante, 
conheci gente nova com 
experiências 
profissionais e de vida 
muito enriquecedoras”, 
completa.

PAO E BIKE:
TEM TUDO A VER �



Nome: Silvia Ballan

Idade: 43 anos

Local: São Paulo/SP

Bairro: Latin Bibi

Escolaridade: Superior 
Completo em Comunicação

Negócio: Cheguei de Bike

Segmento: Canal de Vídeos

Tempo de atuação: 4 anos

Investimento: Buscando Patrocínio

Expectativas: Capacitar jovens e 
formar uma rede de ciclistas 
videorrepórteres que incentivem as 
pessoas a pedalar na cidade.
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Site e redes sociais:
youtube.com/chegueidebike
facebook.com/chegueidebike
instagram.com/chegueidebicicleta



LUZ,
CAMERA E BIKE! �
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De bicicleta, pode-se 
chegar a qualquer lugar. 
Até ao Youtube. É lá que 
Silvia Ballan, 43 anos, de 
São Paulo (SP), está com 
o seu canal Cheguei de 
Bike. Com o Bike 
Negócio, quer incluir no 
mundo dos vídeos mais e 
mais pessoas.
Isso porque, além de 
manter o canal com 
dicas para pedalar na 
capital paulista, Silvia 
quer promover a 
capacitação de jovens da 
periferia para que eles e 
elas possam fazer os 
vídeos, aprender a 
editá-los e, então, 
passarem a editar 
sozinhos.
Segundo a 
empreendedora, a 
escolha por esse 
público-alvo não se deu 
à toa. “Eles têm poucas 
oportunidades e têm a 
experiência de pedalar 
nos piores trechos da 
cidade. A conexão deles 
com o Cheguei de Bike 
vai enriquecer essa 
troca”, destaca.
No momento, ela está 
em contato com um 
grupo da Zona Norte de 
São Paulo chamado 
CicloZN, formado por 
amigos que são 
apaixonados por 
bicicleta e que lutam 
para melhorar as 
condições dos ciclistas 
nas periferias de Sampa.
O canal foi idealizado 
por Silvia a partir do 
desejo de compartilhar 
tudo o que já viu e viveu 
no comando de uma 
bicicleta. “Como eu 
pedalo desde os 14 nas 

ruas, senti necessidade 
de dividir esta vivência e 
todos os benefícios que 
a bike traz”, conta.
Por trabalhar com 
edição de vídeos, Silvia 
será a responsável pelo 
ensino. Será um trabalho 
voluntário e as aulas 
serão gratuitas. Para 
isso, ela precisa de 
patrocínio para financiar 
o projeto e comprar um 
computador. Os vídeos 
serão disponibilizados 
no canal, que já conta 
com quase 400 inscritos.
Sobre o curso, ela 
destaca que foi 
fundamental para 
colocar os seus objetivos 
em ordem. “Organizou 
meus pensamentos, 

clareou as ideias e me 
motivou. O curso me 
ensinou toda a parte 
financeira, a organizar o 
pró-labore, dividir 
custos, tudo”, explica.
Silvia acrescenta ainda 
que outro ponto do Bike 
Negócio que merece 
destaque é a marca feita 
exclusivamente para o 
seu negócio. “Gostei 
muito também de 
aprender sobre central 
de custos, fluxo de 
caixa, plano de ação... 
Foi muito 
enriquecedor”, 
completa.


