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T E N D Ê N C I A

O 
trailer do canal no YouTube vai direto ao ponto: “Mostramos a 
ideia que mais acredito: a bicicleta muda o mundo em todas as 
vertentes. Mobilidade, esporte, lazer e cidadania”. Descontraída 
e cheia de energia, Renata Falzoni apresenta o Bike é Legal, por-
tal idealizado por ela, focado principalmente em ciclismo e mobi-

lidade urbana. Hoje, ele é uma referência entre os amantes do pedal.
 Esporte, lazer, sustentabilidade e legislação são alguns dos assuntos encon-

trados no Bike é Legal, que tem como objetivo incentivar e até convencer o 
leitor sobre o uso das “magrelas”. Desde o início, o portal também dá bastante 
destaque ao transporte urbano por bicicletas, uma pauta que, até alguns anos 
atrás, pouco aparecia na mídia e atualmente tem ganhado espaço na grande 
imprensa, em sites e blogs.

 Segundo Renata, abordar essa questão é imprescindível, pois é a solução 
mais óbvia para diminuir a quantidade de automóveis nas ruas. “A grande 
imprensa demorou muito para enxergar isso. Mas, apesar do salto que tivemos, 
ainda há alguns problemas: por mais que os meus colegas repórteres se ins-
truam bastante sobre o assunto, eles são subordinados a chefias, a editores 
que ficam em uma bolha dentro dos seus carros, que não andam de bicicleta e 
muito menos de transporte público. Pessoas que desconhecem a cidade como 
um todo. E isso acaba influenciando em uma chamada, na manchete, no esti-
lo das reportagens”, critica.

 No ar há quatro anos, o portal Bike é Legal foi criado em meio a várias mudan-
ças estruturais na ESPN Brasil, onde Renata trabalhou por mais de uma década 
no departamento de esportes radicais. No canal de televisão por assinatura, ela 
produziu e apresentou o programa “Aventuras com Renata Falzoni” até 2013. 
“Eu senti que precisava criar um negócio para que eu não dependesse somente 
de uma redação e que também tivesse um foco.”

 Jornalista há 40 anos, Renata começou a carreira trabalhando com fotojor-
nalismo em diversos veículos de comunicação. Passou pela Folha de S. Paulo e 
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