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Um site completo

HISTÓRIAS 
DOS 
LEITORES

CICLISMO

BMX, DOWNHILL, 
DOBRÁVEIS, FIXED 
GEAR…

BIKE NO 
TRÂNSITO

BIKE E ARTE

REVIEWS E TESTES 
DE PRODUTOS

DICAS PARA PEDALAR

CICLOTURISMO & 
MOUNTAIN BIKE

TREINAMENTO E 
ALIMENTAÇÃO

ATÉ ONDE DEU PRA IR DE 
BICICLETA

é um portal sobre bicicletas
e ciclismo no ar desde maio
de 2009. Trabalhamos com
produção de conteúdo em
diferentes formatos.

• 1158 artigos
• Canal de vídeos
• Ebooks e guias
• 250 histórias de leitores

*Dados de 01/12/2017



O autor
André Schetino é professor universitário. Graduado em Educação Física (registro no CREF–

MG nº 022010), Doutor em História e administrador.

André
Schetino
Proprietário e editor do 
Até Onde Deu pra Ir de 
Bicicleta

No ciclismo, acumula experiência de sua formação
acadêmica, de seu trabalho de 6 anos no site, e de muitos
kms rodados.

Experiência

“Nasci em Belo Horizonte no ano de 1980. Sou apaixonado  por 
viagens e bicicletas (de preferência juntas). No ano de 2009, criei o 
Até Onde Deu pra Ir de Bicicleta, que se tornou um espaço de troca 
de conhecimento e informação sobre bicicletas e ciclismo entre 
leitores de todo o mundo.”

Em poucas
palavras

Ciclista urbano desde 2000

Cicloturista desde 2009

Livros publicados

Palestras sobre bicicleta/ciclismo

Consultoria / assessoria



Principais trabalhos
O trabalho no Até Onde Deu pra Ir de Bicicleta ultrapassa as 
fronteiras da internet. Confira alguns dos trabalhos de André 
Schetino.

Palestras e cursos

Histórico da bicicleta e do cicloturismo no país –
10º Encontro Nacional de Cicloturismo (2011).
A bicicleta e as mídias digitais – Fórum Mundial da 
Bicicleta (2014)
A bicicleta e o ciclismo no Rio de Janeiro – V 
BICIRIO (2015)
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Rádio e tv

Justiça em Questão: ciclomotores (TV Justiça
2014)
Pedalar no Trânsito (MGTV – Rede Globo 2013)
Direto ao Ponto: bicicletas (Rádio Inconfidência
2013)
Café Controverso (Rádio UFMG 2014)
Bike Sonora (São Paulo 2013)
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Livros e revistas

Pedalando na Modernidade (Editora Apicuri –
2008).
Guia para Viajar de Bicicleta – Volume 1 e 2 
(Ebook)
Revista de História da Biblioteca Nacional
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NOSSOS leitores
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55+ 
anos
9%

faixa etáriaHábitos de consumo

98 % possuem bicicleta em casa
80% possui mais de uma bicicleta

76% pedalam entre 3 e 7 vezes
por semana

70% afirmaram já terem
comprado bicicletas e/ou
produtos para ciclismo pela 
internet

64% 36%



visitas mensais
Os dados são referentes ao período de 1 a 30 de janeiro de 2018. Entre em contato para dados 

atualizados.

39.855 
visualizações

de página
95% Brasil

2% Portugal
1% E.U.A.
2% Outros

27.215
sessões

No brasil

31% 
sp

19% 
pr, 

sc, rs
11% 

rj

12% 
mg

22% 
NE, DF, 
ES, GO



redes
sociais

Um importante canal de 
comunicação com os
leitores

Todo o nosso conteúdo é replicado
nas redes sociais. Utilizamos também
o impulsionamento de publicações-
chave ou projetos especiais.
*Números referentes a 01/12/2017.

56.043 pessoas na fanpage*

677 seguidores*

58.839 visualizações*

1298 seguidores*



Modelos de parceria
O Até Onde Deu pra Ir de Bicicleta desenvolve diversos projetos e oferece diferentes modelos de parceria. Escolha o 

melhor para sua empresa e junte-se a nós.

Apoie o nosso projeto colaborativo de 
histórias e experiências sobre a 

bicicleta.

Até Onde você foi

O posicionamento de sua marca ou
produto bem próximo de nossos

leitores.

publieditorial

Sua marca em todas as ações do site.

patrocínio

Seu produto analisado e avaliado
criteriosamente pelo site.

review

Patrocine ou apoie nossos ebooks, ou
contrate nossos cursos e palestras.

Conteúdo rico

Seu anúncio em nossos espaços para 
banners de publicidade.

banner



Conteúdo rico
Trabalhamos com diversos produtos como ebooks, whitepapers, vídeos, webinars e muito mais. Todos os materiais têm conteúdo aprofundado

sobre temas de interesse dos praticantes do ciclismo, e são entregues a uma ampla base de contatos.

8.623 downloads

Case : ebook guia para viajar de 
bicicleta vol. 1 e 2

Como anunciar
Disponibilizamos cotas de patrocínio, cotas de 
apoio e inserção publieditorial. Consulte-nos sobre
nossos planos e valores.

1

vantagens

O conteúdo rico é de alta penetração, sendo
consultado com frequência pelos leitores.
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A visão de especialistas

Trazemos autores especialistas que são referência
sobre o assunto abordado.
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Até onde você foi

Até Onde VOCÊ Foi é um banco de histórias e experiências sobre a bicicleta e o ciclismo
feito pelos leitores do Até Onde Deu pra Ir de Bicicleta. Clique aqui para conhecer o projeto.

A seção é uma das mais visitadas do site, e já conta
com 230 histórias enviadas por ciclistas de todo o 
Brasil. 

Alto nível de engajamento e participação1
Ao apoiar o projeto Até Onde VOCÊ Foi sua empresa
está em contato direto com ciclistas de todo o Brasil, 
incentivando suas histórias e experiências.

Sua marca em contato direto com os
ciclistas2

http://ateondedeuprairdebicicleta.com.br/ate-onde-voce-foi/


Tarifário 2018
Nossos banners tem tamanhos compatíveis com os praticados pelo Google. Consulte-nos sobre tamanhos personalizados.

Formato

Banner cabeçalho

Banner Sidebar

Banner Post

Email Marketing

Publieditorial

Até Onde VOCÊ Foi

Ebook

Tamanho

728x90

336x280

336x280

600px largura

Página

Ação personalizada

A combinar

Exibição

cabeçalho

sidebar

dentro dos posts

8037 emails

Site

Site + email

Download Gratuito

Preço

R$ 10 CPM

R$ 8 CPM

R$ 5 CPM

R$ 0,10 por usuário

R$ 800,00

A combinar

A combinar

Veja o retorno do seu 
investimento

• Banner, email e publieditorial: 
relatórios mensais com número de 
visualizações e cliques.

• Ebooks e materiais ricos: relatórios 
mensais de downloads e leads.  

Temos descontos para ações 
trimestrais, semestrais e anuais

andre@ateondedeuprairdebicicleta.com.br



Anuncie no site

andre@ateondedeuprairdebicicleta.com.brAndré Schetino andreschetino

Todas as fotos desse Midia Kit são de autoria de André Schetino


