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RESUMO DOS 
RESULTADOS

O mercado de bicicletas elétricas alcançou 40.891 unidades em 

2021, um crescimento de 27,3% em comparação com 2020. O 

maior crescimento se deu entre as e-bikes montadas no Bra-

sil, que saltaram 35% entre 2020 e 2021. O preço médio das bicicletas elé-

tricas foi calculado em R$ 7.075,71 e a movimentação das vendas foi de 

R$ 289,3 milhões ao longo de todo ano de 2021. As projeções para 2022 

são de crescimento da ordem de 22%, no cenário mais conservador, 

alcançando 49.800 unidades de bicicletas elétricas no país. No cenário 

otimista, o crescimento será de 50%, atingindo 61,3 mil unidades até o 

final de 2022.
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INTRODUÇÃO

Desde 2018 a Aliança Bike e seus associados vêm monitorando o 

mercado de bicicletas elétricas no Brasil. Em 2020, a Associação 

lançou a Revista Bicicletas Elétricas, onde apresentou sua me-

todologia para estimativa do mercado de bicicletas elétricas no país. 

Este boletim de 2022 se utiliza dos dados referentes ao ano de 2021 e 

estabelece uma projeção para estimar o mercado das elétricas durante 

o ano de 2022.

Importante destacar que os anos de 2020 e 2021, impactados pela pan-

demia de Covid-19, foram anos de importante oscilação nas vendas de 

bicicletas. Enquanto o consolidado do ano de 2020 apontou aumento 

expressivo nas vendas de bicicletas em geral - da ordem de 50% -, o ano 

de 2021 representou uma retração de 2% em relação a 2020. 

Porém, o que se observa é que o mercado de bicicletas elétricas não 

acompanhou a mesma oscilação do mercado de bicicletas em geral. Ou 

seja, não houve um aumento exagerado de procura por bicicletas elétri-

cas em 2020, assim como não houve retração deste mercado em 2021, 

como vimos nas bicicletas convencionais. A taxa de crescimento anual 

das bikes elétricas segue entre 25 e 30%, sem que este índice tenha 

sido alterado (para cima ou para baixo) pela pandemia.

Este boletim, portanto, apresenta a recapitulação da metodologia, a 

consolidação dos dados de 2021, a série histórica desde 2016, a movi-

mentação em vendas e as projeções e expectativas do mercado de 

bicicletas elétricas para esse ano de 2022. 
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METODOLOGIA

A metodologia utilizada pela Aliança Bike para determinar o ta-

manho do mercado de bicicletas elétricas se baseia nos dados 

de importação do produto, na estimativa de produção em re-

lação à importação e na produção no Polo Industrial de Manaus (PIM). 

Portanto: 

Mercado
elétricas

IMPORTAÇÃO
Elétricas % PRODUÇÃO IMPORTAÇÃO

Elétricas
PRODUÇÃO
Elétricas PIM+ x +=

Importação

% Produção nacional (fora do PIM)

Produção no PIM

SISCORI (Receita Federal)

Associados Aliança Bike

Abraciclo

VARIÁVEL FONTES
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CONSOLIDADO 
DO MERCADO 
DE BICICLETAS 
ELÉTRICAS EM 2021

Entre 18 de janeiro e 09 de fevereiro 

de 2022, a Aliança Bike realizou 

monitoramento com as principais 

empresas associadas sobre o 

mercado de bicicletas elétricas, 

levantando dados sobre vendas e 

faturamento em 2021 e também 

expectativas para 2022. Foram vinte

empresas respondentes, entre as 

maiores montadoras e importadoras 

de bicicletas elétricas do país. Um 

dos objetivos do levantamento é 

atualizar o percentual entre produção

e importação de bicicletas elétricas 

para compor o índice necessário na

metodologia. Em 2020 esta proporção

ficou em 92%. Ou seja, para cada 100 

bicicletas elétricas importadas, o 

Brasil produziu outras 92.

Estimativa da produção 

nacional (fora do PIM) 

em 2021 = 0,92*15.936 = 

14.661 unidades

Usando dados de importação da  base

SISCORI, da Receita Federal:

Bicicletas elétricas 

importadas em 2021 = 

15.936 unidades.

Usando dados dos informativos 

mensais da ABRACICLO:

Produção PIM 2021 = 

10.294 unidades.
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RESULTADO

Bicicletas elétricas 

importadas em 2021 = 

15.936 unidades.

Produção PIM 2021 = 

10.294 unidades.
+ +

Mercado de bicicletas 

elétricas em 2021 40.891 unidades=

Produção nacional 

(fora do PIM) 

14.661 unidades

Sendo 61% montadas no Brasil e 39% importadas inteiras. 

O Polo de Manaus (PIM) representa 25% de todas as bicicletas elétricas do país.

O montante de 2021 representa um crescimento de 27,3% de uni-

dades de bicicletas elétricas produzidas e importadas entre 

2020 e 2021. 

A previsão da Aliança Bike havia realizado, publicada no Boletim Técnico 

2021, foi de 39,5 mil unidades no cenário conservador e 43 mil unidades 

no otimista. Assim, os números de 2021 indicam que o mercado de bici-

cletas elétricas superou a previsão conservadora em 3,5%.
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MONTAGEM X
IMPORTAÇÃO

O crescimento do mercado de bicicletas elétricas foi mais ex-

pressivo para o setor de montagem em solo brasileiro. Isso é, 

empresas que importam os componentes e realizam a mon-

tagem da bicicleta elétrica no Brasil já representam 61% de todo esse 

mercado.

Entre 2020 e 2021, o crescimento no segmento de montagem de bicicle-

tas elétricas foi de 35%, enquanto a importação de bicicletas elétricas 

inteiras cresceu 11,8% no mesmo período.
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SÉRIE HISTÓRICA 
DO MERCADO 
DE BICICLETAS 
ELÉTRICAS 
(2016-2021)

O gráfico a seguir apresenta a série histórica do mercado de bi-

cicletas elétricas no Brasil desde 2016, já considerando os nú-

meros finais relativos a 2021.

7.600 7.200

22.500
25.000

32.110

40.891

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Figura 3 - Série 

histórica do mer-

cado de bicicletas 

elétricas (unida-

des)



Mercado de Bicicletas Elétricas 2022
Boletim de atualização Fevereiro de 2022

Aliança Bike - Associação Brasileira do Setor de Bicicletas 10

PREÇO MÉDIO 
DAS BICICLETAS 
ELÉTRICAS

Considerando o levantamento realizado com as empresas asso-

ciadas, o preço médio das bicicletas elétricas (preço consumi-

dor final) foi calculado em R$ 7.075,71. Uma elevação de 20% em 

comparação com o preço médio calculado em 2020.
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MOVIMENTAÇÃO 
FINANCEIRA 
(VENDAS) 
DURANTE 2021

Considerando o preço médio de venda das bikes elétricas, o to-

tal da movimentação financeira no país, com as vendas, foi de 

289,3 milhões de reais em 2021. Um crescimento de 52,2% em 

relação ao ano de 2020.
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PROJEÇÕES 
PARA 2022

Foram considerados dois cenários: um conservador e outro oti-

mista. Para o cenário conservador, considerou-se o crescimento 

orgânico observado nos últimos anos para o mercado de bicicle-

tas elétricas (importação de bikes elétricas inteiras + montagem no 

Brasil). Desta forma, o crescimento em 2022 seria de 22%, alcançando 

49.800 unidades de bicicletas elétricas produzidas e importadas no país.

Já no cenário otimista, considerou-se a estimativa de crescimento para 

2022 assumida pelas empresas participantes do sistema de monitora-

mento do mercado de bicicletas elétricas da Aliança Bike. Neste cená-

rio, o crescimento seria de 50%, somando 61.300 unidades de bicicletas 

elétricas para o ano de 2022.

O gráfico abaixo, portanto, consolida tanto a projeção de aumento or-

gânico de 22% (cenário conservador), baseada no comportamento dos 

números, e também a expectativa das empresas do mercado (cenário 

otimista), que projetam um crescimento de 50% para 2022.
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