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Missão Editorial O Motozoo®  é um blog de opinião,
oferece artigos, comentários, testes,
fotografias, releases e tudo o que
interessa ao motociclista. Mário
Barreto  foi consultor do Rio GP, um dos
criadores do site oficial da prova e seu
principal articulista. Com o fim dos GP's
brasileiros e incentivado por seus
leitores fiéis, Mário criou o Motozoo®
em 2005 e desde então vem
celebrando a glória e a história das
motocicletas. Moto + Zoo de zoológico,
porque o motociclismo tem bichos de
todos os tipos. Motozoo® destaca a arte
e a atitude, a vida , os gostos e
sensações de todos os tipos de
motociclista.



Um mercado
poderoso 
Esteja em contato com motociclistas
altamente engajados.

Fique em contato com os motociclistas
ativos e dedicados do Motozoo®. Esses
leitores recorrem ao Motozoo® para saber
mais sobre motocicletas e comentários
das corridas do MotoGP, além de
informações sobre quais motos foram por
nós avaliadas. 



Mercado Aquecido
O número de motociclistas cresceu
54,3% entre 2009 e 2020

A pandemia fez crescer em 40% a
intenção de compra de
motocicletas em 2020

Nos últimos 10 anos a frota de
motocicletas praticamente dobrou
de tamanho

Falta de motos faz fila de espera de
até 4 meses. 

Número de motos é superior ao
número de carros em 45% das
cidades brasileiras



www.motozoo.com.br

O Motozoo® tem maisde 800
artigos, opiniões, releases e

comentários online, sobre os mais
diversos assuntos do motociclismo.

Mais de 600 artigos online

O Motozoo® tem quase 70 testes
de motocicletas online. 

Mais de 60 testes online

O Motozoo® tem já 16 anos online.
Sempre sem patrocínio eccom 

 reputação de ser absolutamente
livre para comentar.

São 16 anos de liberdade 



Conjunto de ativos Motozoo® na
Internet 

01

WebSite Blog

www.motozoo.com.br

02

Instagram

www.instagram.com/mo
to.zoo

03

Facebook

www.facebook.com/gro
ups/motozoo

04

Linkedin

www.linkedin.com/com
pany/motozoo/

05

Youtube

www.youtube.com/moto
zoo

06

Twitter

www.twitter/motozoo1



DA PÁGINA PARA A TELA PARA A ESTRADA!

FAÇA CONEXÕES REGULARES E
CONFIÁVEIS

Pacotes digitais, de vídeo e sociais 
Conteúdo personalizado
Concursos
Sorteios
Eventos virtuais
Podcasts
Produtos em destaque / Emails dedicados
Patrocínio
Product Placement

O Motozoo® é uma voz autorizada da crescente
comunidade de motociclistas do Brasil. 

O Motozoo® oferece uma grande caixa de ferramentas e de
plataformas a partir das quais você pode escolher ao
planejar sua estratégia de marketing.



Mário
Barreto
Mário começou no
motociclismo aos 14
anos de idade e desde
então possuí várias 
 motocicletas.
Dos 19 aos 23 foi piloto
de Motocross onde
disputou o Estadual,
Brasileiro e Hollywood
Motocross e
Supercross.



Mário Barreto
Consultor para os RioGPs, onde foi um dos
criadores e o articulista do website oficial. 

Palestrante, Piloto de Superbike e  Instrutor
formado pela California Superbike School. Autor
do livro "+ De 100 Dicas para Quem Vai Viajar de

Moto pela Primeira Vez", disponível na Apple e
Amazon stores. 

Presidente do Motoclube ForzaRio, ex-Ducati DOC
oficial no Rio de Janeiro.

Criador, Editor e Articulista  do Blog Motozoo
Comentarista de MotoGP na Fox Sports em 2020. 



Obrigado!
Vamos conversar mais sobre
como a Honda pode ser ainda
mais importante para fazer o
Motozoo® crescer? 

Conheça:
www.motozoo.com.br
mario@motozoo.com.br
+55 21 98066-8887 
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