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Rio de Janeiro, abril de 2022. 
 

 

 

 Este relatório descreve o processo das atividades incluídas no projeto patrocinado 
pelo Banco Itaú, no período de 08 de Abril de 2021 a 8 de Abril de 2022, conforme 
descrito no contrato de patrocínio. 
 
 
 

Atividades 

 

1 Prêmio A Promoção da Mobilidade por Bicicleta no Brasil – Edição Especial; 

2 Pesquisa Perfil do Ciclista 3ª Edição; 

3 Vistorias Bike Rio; 

4 Vistorias Bike Rio Elétricas; 

5 Administração Geral, Comunicação e Contabilidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notas: Durante o período de vigência deste contrato, a Transporte Ativo participou dos Conselhos da 
Cidade, de Transporte e GT Cicloviário do Município do Rio de Janeiro, do Conselho da WCA – World 
Cycling Alliance, participou da elaboração dos planos Estratégico e Diretor da Cidade do Rio de Janeiro, 
integrou, pela oitava vez, o comitê de avaliação de trabalhos para a conferência Velo-city 2022 a convite 
da ECF European Cyclists Federation que também nos convidou para coordenar o Projeto SCAP Safer 
Cycling Advocate Program - Cargo Bikes no Brasil. 
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1. Prêmio Promovendo a Mobilidade por Bicicleta no Brasil - Edição Especial 

Bicicletas no enfrentamento ao Covid-19 

Introdução: 

Descrição do processo da atividade “Prêmio Promovendo a Mobilidade por Bicicleta no 
Brasil” conforme descrito no contrato.  

Principal objetivo: 

A Transporte Ativo realiza desde 2014, em parceria com o banco Itaú o Prêmio 
Promovendo a Mobilidade por Bicicletas no Brasil, que busca premiar e motivar ações e 
projetos realizados, assim como incentivar um maior envolvimento em atividades que 
promovam o uso de bicicletas.  
 
O objetivo desta atividade financiada pelo Itaú é: premiar inciativas que promovam o uso 
das bicicletas no ambiente urbano, em três categorias: Ação Educativa e de 
Sensibilização; Levantamento de Dados e Pesquisa; Empreendedorismo. Promover 
entre organizações da sociedade civil voltadas à promoção do uso de bicicletas maior 
conhecimento visando uma atuação mais eficiente, através de intercâmbio entre as 
organizações e participação na Conferência Velo-City. 
 
Em sua oitava edição, desta vez em formato especial, o prêmio “Promovendo a 
Mobilidade por Bicicleta no Brasil” novamente selecionou as melhores iniciativas 
brasileiras em prol da mobilidade por bicicletas. Boas ideias merecem e precisam ser 
reconhecidas e homenageadas. 

Atividade: 
O Prêmio Promovendo a Mobilidade por Bicicletas no Brasil chega a sua oitava edição, 
desta vez em condições um pouco diferentes das edições anteriores. A pandemia teve 
um grande impacto na atuação das organizações da Sociedade Civil brasileiras, 
segundo o Estudo Impacto da Covid-19 nas OSCs Brasileiras – da resposta imediata a 

http://transporteativo.org.br/ta/?page_id=9592
http://transporteativo.org.br/ta/?page_id=9592
https://nossacausa.com/impacto-da-covid-19-nas-oscs/
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resiliência, 87% delas tiveram atividades suspensas ou interrompidas, mas mesmo 
assim, o mesmo percentual delas seguiu realizando atividades para combater os efeitos 
da COVID-19. Nesse contexto, optamos por mudar o regulamento excluindo a chamada 
para envio de trabalhos e focando em trabalhos que se destacaram na utilização das 
bicicletas para o enfrentamento à pandemia. 

 
Sobre a atividade: 
A ideia foi premiar projetos realizados em 2020 dedicados a reduzir os problemas 
relacionados à pandemia. Entramos em contato com as 38 pessoas que já participaram 
de um dos comitês de avaliação do prêmio, ao longo de suas 7 edições anteriores, e 
pedimos que indicassem os projetos que conheciam, envolvendo a temática. A lista feita 
por eles contou com 26 projetos, sendo que seis dentre estes foram citados diversas 
vezes e se tornaram finalistas. Um segundo comitê formado por 4 pessoas, selecionou 
os 3 vencedores baseados nas seguintes prerrogativas: 

• Agilidade: Quão rápida foi a resposta para implantação do projeto? 
• Abrangência / Alcance: Quantas pessoas foram e/ou podem ser impactadas pelo 
projeto? 
• Eficiência: É um projeto com resultados práticos ou apenas teórico? 
• Originalidade: É um projeto original, pensado para o momento ou um projeto já 
existente adaptado para a situação? 

Não houve primeiro segundo ou terceiro lugar, apenas 3 prêmios iguais e simbólicos, 
com entrega de troféus e divulgação. A divulgação foi feita em fevereiro sem que 
nenhum dos vencedores soubesse que estava concorrendo ao prêmio. 
 
Os três projetos vencedores foram: 
• Aliança Bike – Mecânica de Bicicleta como serviço essencial 
• Instituto Aromeiazero – Pedal Contra o Corona 
• BH Trans – Rotas temporárias 
 

Detalhes sobre as iniciativas podem ser vistos neste link: 
http://transporteativo.org.br/ta/?p=14631  
 
Descrição da atividade: 

Iniciativas de diferentes setores, Mercado, Sociedade Civil e Poder Público se 
destacaram. A premiação simbólica, do já conhecido troféu feito em madeira de 
demolição, foi entregue por correio e além do Troféu constava um kit de adesivos e um 
patch bordado exclusivo.  
 
O Prêmio desta vez não foi aberto a quem quisesse participar, como nas edições 
anteriores, mas foram contemplados dentre os indicados pelo comitê, organizações da 
sociedade civil voltadas à promoção do uso de bicicletas, governos, universidades, 
indivíduos e empresas do ramo. 

Iniciativas como estas nos mostram que as bicicletas estão sempre prontas para 
enfrentar qualquer situação que se apresente! 

https://nossacausa.com/impacto-da-covid-19-nas-oscs/
http://transporteativo.org.br/ta/?p=14631
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Relatos & Depoimentos: 
Abaixo um breve relato sobre a experiência de ganhar o prêmio em 2021 e o que isso 
representou para suas organizações.  
 
Eveline Trevisan – Coordenadora de Sustentabilidade e Meio Ambiente da BH Trans: Em 
2021, recebemos com muita alegria o Prêmio Promovendo a Mobilidade por Bicicleta em 
função da viabilização das ciclofaixas implementadas durante a pandemia como 
importante alternativa de deslocamento para a população. Em uma cidade, onde ainda 
enfrentamos muitas dificuldades para avançarmos na implementação de infraestrutura 
segura para a bicicleta, uma premiação nos ajuda a manter esse tema na pauta, reforça 
e reconhece nossas ações e dá um recado para a cidade. Sabemos que ainda estamos 
muito aquém do que sonhamos para Belo Horizonte, mas seguimos acreditando que 
cada avanço, por menor que possa parecer, tem significado e nos ajuda a dar mais um 
passo na direção da mudança cultural que tanto desejamos. Agradecemos a premiação 
e o trabalho do Transporte Ativo na valorização da bicicleta como meio de transporte em 
nossas cidades.  

Murilo Casagrande – ARO Meia Zero: Esse reconhecimento para o Pedal Contra o 

Corona foi muito simbólico para toda a equipe do Aro. Nos ajudou a manter o ânimo e a 
sanidade nessa pandemia; lembrou que não estamos sozinhos nessa, já que foram 
muitas iniciativas que concorreram e principalmente para reconhecer todo o potencial da 
ciclologística, que apesar de nem sempre valorizada, se fortalece a bicicleta como 
símbolo de esperança nessa crise sanitária. 
 
Daniel Guth - Aliança Bike: O Prêmio de 2021 representou um estímulo e 
reconhecimento importantes sobre o trabalho da Associação frente às dificuldades que a 
pandemia impôs e a necessidade de sobrevivência das lojas de bicicletas. Muitos 
sentem os resultados positivos, mas poucos conhecem (ou reconhecem) o trabalho 
despendido para se alcançar tais resultados. Por esta razão o Prêmio é tão importante. 
Portanto, nós, da Aliança Bike, agradecemos imensamente a liderança da TA e do Itaú 
Unibanco na criação e manutenção do Prêmio Promovendo a Mobilidade por Bicicletas. 
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Divulgação e mídia: 

A divulgação dos resultados foi feita através de página exclusiva sobre o evento no site 
Transporte Ativo, sites parceiros, redes sociais e fóruns / grupos de discussão. 
Foi grande também, o número de postagens divulgando os resultados nas redes sociais, 
abaixo alguns exemplos, postados pelos premiados, no Instagram. 
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Comentários: 
O momento inesperado nos levou a modificar o modelo do Prêmio e sua premiação. Os 
resultados planejados para a atividade tiveram que ser alterados, mas mesmo assim 
conseguimos manter a tradição anual do Prêmio. Mudamos o modelo para nos 
adaptarmos à nova realidade. Acreditamos que a premiação seguiu sendo de grande 
valia, estímulo e conhecimento para os premiados, contribuindo para a promoção das 
atividades premiadas e do uso da bicicleta no Brasil.  
 
Isso nos traz um sentimento de missão cumprida: Motivar e divulgar boas iniciativas.  

Em 2022 pretendemos voltar com a IX edição do Prêmio, se a situação permitir, em 
condições normais, como acontece desde 2014, promovendo, qualificando e motivando 
iniciativas pró bicicletas em nosso país, que possam ainda servir de exemplos para 
comunidades ciclísticas ao redor do mundo. 
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2.  Pesquisa Perfil do Ciclista 2021 - 3ª Edição. 

Introdução: 

Descrição do processo da atividade Perfil do Ciclista 2021, como descrito no contrato. 

Principal objetivo: 

O objetivo deste projeto financiado pelo Itaú foi a realização de uma terceira rodada da 
Pesquisa Perfil do Ciclista Brasileiro, envolvendo diversas cidades, buscando uma série 
histórica de dados sobre as motivações do ciclista brasileiro para algumas e iniciando a 
coleta destas informações para outras. Levando a uma melhor compreensão da 
realidade destas cidades norteando novos projetos voltados para o uso de bicicletas, 
tanto por parte do poder público, quanto da sociedade civil e promover uma aproximação 
entre estes. 

Atividade: 

Realizado de Fevereiro 2021 a Janeiro 2022. 
Período de aplicação dos questionários: de setembro a dezembro 2021. 
 
Dados sobre a atividade: 

A atividade teve início em fevereiro de 2021, com a chamada para participação na 
pesquisa em diferentes cidades. Esta convocação se estendeu até junho, quando se 
iniciaram os treinamentos e preparativos para a fase de campo. Neste meio tempo, 
desenvolvemos com uma equipe interna formada por membro das TA, Observatório das 
Metrópoles e LabMob, os novos parâmetros para a pesquisa. Como a definição de áreas 
de pesquisa em campo e número de questionários a serem aplicados em cada cidade. 
Nesta rodada contamos também com um Conselho Consultivo formado por especialistas 
das cinco regiões do país, Barbara Barbosa – Ameciclo – Pernambuco; Gheysa Caroline 
Prado - UFPR – Paraná; Gisele Valle - Coletivo de Ciclistas São José dos Campos - São 
Paulo; Jéssica Lima - UFAL – Alagoas; Juliana DeCastro - UFRJ - Rio de Janeiro; Paulo 
Aguiar - Pedala Manaus – Manaus e Renata Florentino - Codeplan - Distrito Federal, que 

http://transporteativo.org.br/ta/?page_id=14692
http://transporteativo.org.br/ta/?p=14689
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nos ajudaram a elaborar o Termo de Referência, ajustar o Questionário às novas 
necessidades e o Guia de Aplicação do Questionário em campo. 
 

 
Convocação e Divulgação. 

 
Em 31 de maio, oficialmente as inscrições online se encerraram, mas permaneceram 
abertas para cidades interessadas até o último momento possível em novembro. No 
total, foram 101 inscrições vindas de 74 cidades, 55 confirmaram na primeira fase, mas 
apenas 19 cidades, das 5 regiões, sendo 9 capitais, conseguiram chegar até o final. 
Problemas surgidos ao longo do caminho devido a variação do impacto da pandemia 
nas diferentes cidades, levaram a este alto número de desistências, muitas geradas por 
dificuldade de voluntários para ir a campo ou dificuldade em encontrar parceiros para a 
empreitada local. Das 24 cidades cujos parceiros na pesquisa eram universidades, 
nenhuma conseguiu seguir, devido à demora na volta às aulas. Mesmo assim, 
consideramos o número de cidades que chegou ao final muito bom dentro das 
perspectivas encontradas no ano de 2021. Uma curiosidade, enquanto anos anteriores 
organizações da Sociedade Civil comandavam a pesquisa localmente, desta vez 
tivemos a presença de quatro Prefeituras capitaneando a pesquisa em suas cidades, 
Botucatu – SP; Cabo Frio – RJ, Campos dos Goytacazes – RJ e Salvador – BA. Ainda 
em outras duas cidades a prefeituras foi parceira da organização local, Campo Grande – 
MS e Niterói – RJ, o que demonstra um interesse crescente na aplicação desta pesquisa 
e conhecimento de seus resultados. 
 

 
Registros de Campo. 

 
No final de agosto, as cidades começaram a Fase de Campo, que se estendeu até 
meados de dezembro, com janela de 90 dias para cada cidade. Algumas cidades como 
Ilhabela – SP, entraram no último minuto, mas seguiram o prazo limite para coleta de 
dados em campo. As seguintes cidades participaram: Belém - PA, Botucatu - SP, 
Brasília - DF, Cabo Frio - RJ, Campinas - SP, Campo Grande -MS, Campos dos 
Goytacazes - RJ, Ilhabela - SP, Maceió - AL, Manaus - AM, Mogi das Cruzes - SP, Natal 
- RN, Niterói - RJ, Petrópolis - RJ, Porto Alegre - RS, Recife - PE, Rio de Janeiro - RJ, 
Salvador - BA, São Paulo - SP. Representado 10 cidades do Sudeste, 4 do Nordeste, 2 
do Norte, 2 do Centro Oeste e 1 do Sul. Dentre estas 19 cidades, Campinas, Manaus e 

http://transporteativo.org.br/temp/2021/TERMO_REFERENCIA_2021.pdf
http://transporteativo.org.br/temp/2021/Questionario_PC_2021A.pdf
http://transporteativo.org.br/temp/2021/Guia_de_Aplicacao_Questionario_2021.pdf
http://transporteativo.org.br/ta/?p=14941
http://transporteativo.org.br/ta/?p=15115
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Natal, não entraram no livreto, por não terem alcançado o mínimo necessário de 
entrevistas para validar a pesquisa de forma comparativa com as outras cidades. Mesmo 
assim, seus dados foram compilados, tabulados e enviados para os representantes 
locais, pois mesmo com volume de dados menor que das outras 16 cidades, são dados 
importantes e relevantes sobre os ciclistas destas cidades. 
 

 
Registros de Campo. 

 
Durante as atividades de campo, foi feito um acompanhamento, através do grupo de 
comunicação e em contatos diretos. Devido ao atraso de diversas cidades em completar 
as pesquisas em campo e subir os dados para a plataforma digital, houve uma breve 
prorrogação nos prazos iniciais, mas que não impactaram em atraso no prazo final 
previsto no cronograma.  
 

 
 
Uma vez encerrada a coleta de dados, se iniciou a crítica, tabulação e validação dos 
dados coletados, que segui até meados de janeiro 2022. Quando então os resultados 
encontrados forma enviados para a equipe de design finalizar o livreto. Dentre estas 19 
cidades, Campinas, Manaus e Natal, não entraram no livreto, por não terem alcançado o 
mínimo necessário de entrevistas para validar a pesquisa de forma comparativa com as 
outras cidades, mesmo assim, seus dados foram compilados, tabulados e enviados para 
os representantes locais, pois mesmo com volume de dados menor que das outras 16 
cidades, são dados importantes e relevantes sobre os ciclistas destas cidades. 
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Resultados Planejados: 

Dados em comum levantados em diferentes cidades, intercâmbio de informações entre 
as organizações envolvidas, informação e sensibilização para técnicos do poder público, 
sociedade civil e mídia, para uma melhor compreensão da realidade sobre as bicicletas 
no mundo hoje, fatos, tendências e promoção de maior aproximação entre o poder 
público e os ciclistas locais. 

Resultados alcançados: 

Foram dezesseis cidades, de onze estados, das cinco regiões. Para cada cidade há uma 
média local e ainda uma média global dos resultados de todas as cidades homologadas. 
Esses dados estão disponíveis para todas as cidades e qualquer pessoa, empresa, 
administração pública, ou grupo que tenham interesse, podendo ser cruzados uma 
infinidade de vezes, de acordo com os interesses locais proporcionando muitas 
informações sobre o ciclista brasileiro.  

Participação e Presença: 

Foram mais de 10 mil entrevistas realizadas por mais de 200 guerreiros entrevistadores 
que foram ao campo buscar as informações que estão disponíveis nos links disponíveis 
abaixo. São dados valiosos que irão nos ajudar a compreender mais nossos ciclistas 
urbanos e suas necessidades, para melhor poder planejar para eles. 

Lançamento: 

O resultado da pesquisa foi lançado em uma Confraternização Online, no dia 10 de 
março, onde foram convidados todos os coordenadores locais e pessoas envolvidas 
com a pesquisa. Um encontro para celebrar a conclusão da fase de coleta e tabulação 
dos dados e se iniciar a fase de divulgação dos resultados encontrados. Todas as 
cidades participantes e alguns colaboradores em seguida receberam um pacote 
contendo, Livreto de Divulgação, Relatório completo, Relatório Técnico e Banco de 
Dados Brutos de sua cidade e nacional. Compareceram 28 pessoas dentre as 50 
convidadas, uma oportunidade de trocarmos ideias para aprimorar novas rodadas, 
conhecermos melhor uns aos outros, após um ano de trabalho com contatos apenas 
entre coordenações locais e coordenação geral, por e-mail ou whatsapp.  
 

 

http://www.ta.org.br/perfil/perfil21.pdf
http://www.ta.org.br/perfil/ciclista21.pdf
http://ta.org.br/temp/2022/relatorio01_Nacional.pdf
http://transporteativo.org.br/temp/2022/base_ppcb21_10_03_2022.xlsx
http://transporteativo.org.br/temp/2022/base_ppcb21_10_03_2022.xlsx
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Produtos: 

 Publicação Digital de livreto com uma compilação dos dados da pesquisa, a 

exemplo do realizado nas pesquisas anteriores 

 http://www.ta.org.br/perfil/perfil21.pdf  

 Publicação de relatório com os dados apurados, também a exemplo do realizado 

nas pesquisas anteriores http://www.ta.org.br/perfil/ciclista21.pdf  

 Banco de Dados completo com todos os dados coletados. 

 Relatório completo com evidências da realização das pesquisas e procedimentos 

adotados. 

 Página no Site TA com links para os resultados. 

 

Nota: Até o momento da finalização deste relatório, os resultados da Pesquisa já haviam 

sido baixados mais de 591 vezes. 

Divulgação e Mídia: 

A pesquisa gerou até o momento 33 mídias, que podem ser conferidas abaixo: 
· Observatório da Bicicleta – Convocatória Perfil Ciclista 2021. 
· Alegrete Tudo – Alegrete está inscrita na pesquisa perfil ciclista brasileiro 2021. 
· Observatório da Bicicleta – Realize a pesquisa “Perfil do ciclista” em sua cidade. 
· Rádio UFMG Educativa – Pedal no Ar – Pesquisa Perfil do Ciclista 2021. 
· Diário de Petrópolis – Petrópolis terá pesquisa para identificar perfil de quem usa bicicleta no município. 
· Foto e Bike – Associação convoca voluntários para realização da pesquisa nacional Perfil do Ciclista 2021 
· Tribuna de Petrópolis – Cadastramento de voluntários para a pesquisa nacional Perfil do Ciclista vai até hoje. 

· Diário de Petrópolis – Quase 400 ciclistas já foram ouvidos em pesquisa do Perfil do Ciclista Brasileiro. 

· Rádio Agenda News Petrópolis - Petrópolis participa, pela primeira vez, de pesquisa sobre o perfil do ciclista. 

· Câmara Municipal de Petrópolis - Pesquisa Perfil do Ciclista 2021. 
· Tribuna de Petrópolis - Pandemia faz aumentar em 36,9% os deslocamentos com bicicleta, indica pesquisa. 
· Coletivo Paráciclo - Pesquisa Perfil Ciclista 2021 – Resultados. 
· Prefeitura de Cabo Frio + Êxito Rio + Portal RC 24h - Pesquisa mostra que 67% dos ciclistas de Cabo Frio 
usam bicicleta como principal meio de transporte. 

· Revista Bicicleta – Em Belém, 94,8% das pessoas pedalam 5 ou mais vezes por semana – Perfil ciclista 2021. 

· TV Globo Bom Dia MS – Brasileiro busca alternativas para gastar menos com meio de transporte. 
· Planeta da Bike - Transporte Ativo e LABMOB-UFRJ lançam nova Pesquisa Nacional sobre o Perfil do 
Ciclista Brasileiro. 
· Mobilidade Sampa - Em tempos de guerra, crise climática e pandemia, mais de 70% dos ciclistas brasileiros 
usam a bicicleta cinco ou mais vezes na semana. 
· Prefeitura de Campos + TV Mega Brasil + Ururau +  Folha 1 + O Milênio + Terceira Via + Campos 24h - 
Pesquisa mostra o perfil do ciclista de Campos e de mais 15 cidades brasileiras.  

· Observatório das Metrópoles - Terceira edição da Pesquisa Nacional sobre o Perfil do Ciclista Brasileiro. 
· O Estado - Perfil do Ciclista: Campo Grande é uma das principais cidades aonde cresce o hábito de pedalar. 

· Plataforma subnacional para o CLIMA - Perfil Ciclista Brasileiro 2021. 
· Mobilidade Ativa e Saúde | Papo Ativo - Live · Perfil do Ciclista Brasileiro. 

 

Extras - Trabalhos já realizados utilizando os dados da pesquisa: 
· Artigo realizado por um Doutorando do programa de Engenharia de Transportes da UFRJ, traçando um 
diagnóstico dos padrões de deslocamento dos ciclistas brasileiros em um cenário de emergência sanitária 
poderá contribuir para o debate sobre o uso da bicicleta no Brasil no cenário pós-pandemia. 
· Dossiê Ciclovias da Zona Oeste do Rio (AP5) Vereador Willian Siri - Câmara Municipal do Rio de Janeiro 

 

http://www.ta.org.br/perfil/perfil21.pdf
http://www.ta.org.br/perfil/ciclista21.pdf
http://transporteativo.org.br/ta/?page_id=15561
https://observatoriodabicicleta.org.br/convocatoria-perfil-ciclista-2021/
https://www.alegretetudo.com.br/alegrete-esta-inscrita-na-pesquisa-perfil-ciclista-brasileiro-2021/
https://observatoriodabicicleta.org.br/perfil-21/
https://www.diariodepetropolis.com.br/integra/petropolis-tera-pesquisa-para-identificar-perfil-de-quem-usa-bicicleta-no-municipio-196515
https://www.fotoebike.com.br/2021/07/associacao-convoca-voluntarios-para-pesquisa-perfil-do-ciclista-2021.html#.YiqB8zVv_4Y
https://tribunadepetropolis.com.br/noticias/cadastramento-de-voluntarios-para-a-pesquisa-nacional-perfil-do-ciclista-vai-ate-hoje/
https://www.diariodepetropolis.com.br/integra/quase-400-ciclistas-ja-foram-ouvidos-no-mes-de-agosto-em-pesquisa-do-perfil-do-ciclista-brasileiro-198476
https://www.agendanews.com.br/artigo/petropolis-participa-pela-primeira-vez-de-pesquisa-sobre-o-perfil-do-ciclista
https://www.petropolis.rj.leg.br/institucional/noticias/pesquisa-perfil-do-ciclista-2021
https://tribunadepetropolis.com.br/noticias/pandemia-fez-aumentar-em-369-os-deslocamentos-com-bicicleta-indica-pesquisa/
https://coletivoparaciclo.org/2022/03/11/pesquisa-perfil-ciclista-2021-resultados/
https://cabofrio.rj.gov.br/pesquisa-mostra-que-67-dos-ciclistas-de-cabo-frio-usam-bicicleta-como-principal-meio-de-transporte/#:~:text=Pesquisa%20mostra%20que%2067%25%20dos%20ciclistas%20de%20Cabo,utilizam%20a%20bicicleta%20como%20principal%20meio%20de%20transporte.
https://www.exitorio.com.br/materia.php?post_id=3428
https://rc24h.com.br/pesquisa-mostra-que-67-dos-ciclistas-de-cabo-frio-usam-bicicleta-como-principal-meio-de-transporte/
https://revistabicicleta.com/mobilidade/em-belem-948-das-pessoas-pedalam-5-ou-mais-vezes-por-semana-perfil-ciclista-2021/
https://globoplay.globo.com/v/10390199/
https://www.planetadabike.com/single-post/transporte-ativo-e-labmob-ufrj-lançam-nova-pesquisa-nacional-sobre-o-perfil-do-ciclista-brasileiro
https://www.planetadabike.com/single-post/transporte-ativo-e-labmob-ufrj-lançam-nova-pesquisa-nacional-sobre-o-perfil-do-ciclista-brasileiro
https://mobilidadesampa.com.br/2022/03/ciclistas-brasileiros-uso-bicicleta/
https://mobilidadesampa.com.br/2022/03/ciclistas-brasileiros-uso-bicicleta/
https://tvmegabrasil.com.br/2022/03/16/pesquisa-mostra-o-perfil-do-ciclista-de-campos-e-de-mais-15-cidades-brasileiras/
https://www.ururau.com.br/noticias/cidades/pesquisa-mostra-o-perfil-do-ciclista-de-campos-e-de-mais-15-cidades-brasileiras/49111/
https://www.folha1.com.br/geral/2022/03/1280658-pesquisa-traca-perfil-dos-ciclistas-de-campos.html
https://omilenio.com.br/pesquisa-mostra-o-perfil-do-ciclista-de-campos-e-de-mais-15-cidades-brasileiras/
https://www.jornalterceiravia.com.br/2022/03/16/pesquisa-mostra-o-perfil-do-ciclista-de-campos-e-de-mais-15-cidades-brasileiras/
https://campos24horas.com.br/editoria/pesquisa-mostra-o-perfil-do-ciclista-de-campos-e-de-mais-15-cidades-brasileiras.html
https://campos.rj.gov.br/exibirNoticia.php?id_noticia=69712
https://www.observatoriodasmetropoles.net.br/terceira-edicao-da-pesquisa-nacional-sobre-o-perfil-do-ciclista-brasileiro/
https://oestadoonline.com.br/manchete/campo-grande-e-uma-das-principais-cidades-onde-cresce-o-habito-de-pedalar/
https://paraoclima.org.br/storage/library/studies/Perfil21.pdf
https://www.instagram.com/tv/CbfhKB_qyEv/?utm_medium=copy_link
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3.  Vistorias Bike Rio 

Introdução: 

Descrição do processo da atividade Vistorias especializadas Bike Rio, como 
especificado no contrato. 

Principal objetivo: 
O objetivo deste projeto é a avaliação da situação mecânica e higiênica do sistema de 
bicicletas compartilhadas Bike Rio, com indicações e sugestões para soluções viáveis. 

Atividade: 

Foram realizadas quatro rodadas ao longo do período do contrato, em julho, setembro e 
Novembro de 2021 e Fevereiro 2022. Estas se iniciaram com 3 meses de atraso em 
relação ao cronograma inicial devido às restrições e ao confinamento impostos pela 
Pandemia do Covid-19. Os relatórios com os dados levantados foram enviados após 
cada vistoria. 

Dados sobre a atividade: 
A cada rodada foram realizadas pesquisas de campo avaliando as condições mecânicas 
e de higiene de 800 bicicletas. Foram elaborados quatro relatórios completos sobre a 
situação encontrada em cada rodada, com sugestões de melhorias e prioridades. 
. 
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4.  Vistorias Bike Rio Elétricas 
Introdução: 

Descrição do processo da atividade Vistorias especializadas Bike Rio Elétricas, como 
especificado no contrato. 
. 

Principal objetivo:   

O objetivo deste projeto é a avaliação da situação mecânica e higiênica do sistema de 
bicicletas Elétricas compartilhadas Bike Rio, com indicações e sugestões para soluções 
viáveis.viáveis. 
. 

Atividade: 

Foram realizadas quatro rodadas ao longo do período do contrato, em julho, setembro e 
Novembro de 2021 e Fevereiro 2022. Estas se iniciaram com 3 meses de atraso em 
relação ao cronograma inicial devido às restrições e ao confinamento impostos pela 
Pandemia do Covid-19. Os relatórios com os dados levantados foram enviados após 
cada vistoria. 
. 
Dados sobre a atividade: 
A cada rodada foram realizadas pesquisas de campo avaliando as condições mecânicas 
e de higiene de 150 bicicletas elétricas. Foram elaborados quatro relatórios completos 
sobre a situação encontrada em cada rodada, com sugestões de melhorias e 
prioridades. 
. 
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5.  Administração, Comunicação & Contabilidade 

Descrição do processo da atividade Administração, Contabilidade e Comunicação, 
conforme registrado no contrato.  

Principal objetivo: 

Administrar e gerenciar todas as atividades em andamento, cuidar da comunicação 
buscar oportunidades, manter os projetos de acordo com os cronogramas e a 
contabilidade em dia, além de buscar oportunidades de promover o conhecimento para 
melhor uso da bicicleta nos âmbitos local, nacional e internacional. 

Atividade: 

Março de 2021 a Fevereiro 2022 
 

Resultados Planejados: 

Garantir a execução, no prazo e com a devida qualidade, de todos os projetos, assim 
como monitoramento de todas as atividades, incluindo comunicação e contabilidade 
realizada por contador externo, a cada passo. 
Ao longo do ano de 2021 foram publicados 26 posts, uma média de 2 por mês, sempre 
falando sobre as bicicletas, Plano Diretor e Estratégico da Cidade do Rio de Janeiro das 
atividades da TA e parceiros. 
 
Boletim Informativo: 

Os boletins mensais foram enviados para todos os associados, parceiros e amigos da 
Transporte Ativo, bem como aos cadastrados para recebê-lo, e estão disponíveis no site, 
nos links abaixo. Alcançando mais de mil pessoas por edição, foram distribuídos 
também nas redes sociais e grupos de discussão virtuais com temas relacionados.  
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nº 124 - Fevereiro:    http://transporteativo.org.br/ta/?page_id=14673  
nº 125 - Março:    http://transporteativo.org.br/ta/?page_id=14745  
nº 126 - Abril / Maio:    http://transporteativo.org.br/ta/?page_id=14855    
nº 127 - Junho:   http://transporteativo.org.br/ta/?page_id=14952  
nº 128 - Julho:   http://transporteativo.org.br/ta/?page_id=15047  
nº 129 - Agosto:   http://transporteativo.org.br/ta/?page_id=15091  
nº 130 - Setembro:    http://transporteativo.org.br/ta/?page_id=15140   
nº 131 - Outubro:   http://transporteativo.org.br/ta/?page_id=15299  
nº 132 - Novembro / Dezembro: http://transporteativo.org.br/ta/?page_id=15397  
nº 133 - Janeiro:   http://transporteativo.org.br/ta/?page_id=15494  
nº 134 - Fevereiro / Março:   http://transporteativo.org.br/ta/?page_id=15556  
 

 
Redes Sociais: 
Twitter: 7.465 seguidores: queda de 2.2% no período 
Facebook: 8.277 seguidores: queda de 1.4% no período 
Instagram: 3.850 seguidores: crescimento de 9,2% no período 
 

Na TA nós acreditamos em ações nas ruas, frente a frente, acreditamos também que 
mídias sociais consomem um tempo precioso com apenas “likes” e “popularidade“ como 
resultados. Acompanhamos as redes, mas não publicamos no Facebook ou no Twitter. 
Já no Instagram publicamos fotos sem texto, sem hashtags e sem marcações, fotos 
puras de bicicletas, sem esperar “likes” muitas vezes falsos buscados com ajuda de 
apps, hashtags e marcações. Podemos dizer, com orgulho, que nossos mais de 3.800 
seguidores, são autênticos sem qualquer tipo de aditivo. Seguidores orgânicos ;-) A cada 
15 fotos postadas no período do contrato, uma era com Bike Rio. O Instagram da TA 
pode ser acessado em https://www.instagram.com/transporteativo . 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultados alcançados: 

Após o forte impacto que a pandemia teve sobre os projetos 2020, em 2021 
conseguimos retomar uma certa normalidade e, apesar dos desafios, conseguimos 
completar com sucesso todos os projetos previstos.  
Dentre os projetos 2021 o destaque ficou para a Pesquisa Perfil do Ciclista, que 
envolveu mais de 200 pessoas de 16 cidades das cinco regiões e nos trouxe dados 
valiosos para promover o uso de bicicletas como meio de transporte em todo o país. 
Dados estes, que já começam a ser utilizados por cidades e pela academia. Existe ainda 
uma dedicação especial com a administração dos projetos, para que possamos ir além 
das metas, sempre buscando que as bicicletas, sejam cada vez mais uma solução fácil e 
segura para nossos deslocamentos no dia a dia das grandes cidades. 
 
 
 

http://transporteativo.org.br/ta/?page_id=14673
http://transporteativo.org.br/ta/?page_id=14745
http://transporteativo.org.br/ta/?page_id=14855
http://transporteativo.org.br/ta/?page_id=14952
http://transporteativo.org.br/ta/?page_id=15047
http://transporteativo.org.br/ta/?page_id=15091
http://transporteativo.org.br/ta/?page_id=15140
http://transporteativo.org.br/ta/?page_id=15299
http://transporteativo.org.br/ta/?page_id=15397
http://transporteativo.org.br/ta/?page_id=15494
http://transporteativo.org.br/ta/?page_id=15556
https://www.instagram.com/transporteativo
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Reflexões: 
 

Pelo décimo ano consecutivo concluímos mais uma rodada de sucesso. Ao longo destes 
anos, a parceria com o Itaú Unibanco tem sido muito valiosa na busca para alcançarmos 
nossos objetivos de promover a mobilidade por bicicletas e construir uma cultura 
cicloviária nas áreas urbanas brasileiras, por meio de capacitação, educação, 
sensibilização, levantamento de dados e conscientização de todos. 

Esta parceria tem também impacto direto sobre a Transporte Ativo. Os recursos 
provenientes do Itaú Unibanco tornam possível um envolvimento maior de pessoas, 
profissionalizando atividades e proporcionando resultados mais consistentes. Ao longo 
desses anos houve um avanço considerável em nossa organização em termos de 
capacitação, visão estratégica e continuidade, melhorando a relação com o cidadão, 
com o município, com as autarquias e com as concessionárias de transporte urbano. 

Esperamos que estes resultados sejam tão satisfatórios para o Itaú Unibanco, quanto 
tem sido para a Transporte Ativo e para a mobilidade por bicicletas em nosso país. 

Seguiremos nesta linha buscando tornar nossas cidades cada vez mais amigas das 
bicicletas e para que mais pessoas usem mais bicicletas, mais vezes. 
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Relatório Financeiro:  

 
Prestação de Contas Sintética 

 

 
 

 
 


