


Contexto 

» Bike Anjo nasce entre participantes da Bicicletada de SP

» Em 2010 fazemos um blog para facilitar contato com iniciantes

» Em outubro/2011 conseguimos um crowdfunding e criamos uma plataforma

» No final de 2013 chegamos a quase 1.000 voluntários

» Nasce o projeto Mobilização da Rede Bike Anjo tendo o          como 1º parceiro

» Conhecer mais nossa rede, suas fragilidades e potenciais



Mapeamento Bike Anjo 

Objetivo geral:

» Entender quem faz a rede e quem está promovendo a bicicleta no Brasil

Objetivos específicos:

» Mapear grupos e organizações que promovem a bicicleta e como eles atuam

» Entender demandas e oportunidades na rede do Bike Anjo

» Formar e fortalecer parcerias para a promoção da bicicleta no Brasil

» Definir 10 regiões estratégicas para o Bike Anjo, além de dar suporte a demais cidades



1. Análise do sistema do Bike Anjo 
    »  Coleta de dados sobre os bike anjos: 

● perfil dos bike anjos: idade, identificação do gênero, experiência com bicicleta entre outros 
● movimentos/organizações que eles participam

     »  Levantamento do número de bike anjos e pedidos por cidade

 

2. Ranking das cidades
»  Onde estão os bike anjos? 
»  Onde tem necessidade de mais anjos? 

Metodologia (1/3)



Metodologia (2/3)

3. Análise das organizações/movimentos (527) citados:
   » listamos os grupos do qual os bike anjos participam, juntando eles com 
outras fontes* (*ver último slide Fontes)

   » os 46 movimentos mais citados foram convidados a preencherem um 
formulário com as seguintes perguntas:

● Qual o ano de nascimento da sua organização?
● Quantas pessoas estão envolvidas na gestão da sua organização?
● A organização/movimento tem CNPJ?
● Qual a abrangência da atuação da organização/movimento?
● Quais tipos de atuação abaixo sua organização realiza?
● Existem outras organizações/movimentos que fomentam o uso a bicicleta e que vocês trabalharam juntos? 
● Qual(is) organizações/movimentos vocês têm como referência no cicloativismo no Brasil?



3. Análise das organizações/movimentos (527) citados:

   » Analisamos  “a olho nu” (i.e. baseado em informações na internet) os grupos citados:

● Tipos de atuações: Pedalada recreativa, Pedalada como Ato político, Ações 
educativas, Ação direta, Campanha de promoção, Pesquisa, Incidência em 
Políticas Públicas, Comunicação, Outros

● Abrangência de atuações: Bairro/Comunidade, Cidade, Região Metropolitana, 
Estado, Vários Estados, Região, Nacional, Internacional

Metodologia (3/3)



Bike anjos

» Total de bike anjos: 1155

 » Isso são 1,6 novos anjos por dia, 11 anjos por semana e 48 bike anjos por mês desde 
o começo do nosso sistema

» Abrangência da Rede: estamos em 169 cidades em todos os estados e regiões do 
Brasil

» As 15 cidades com mais bike anjos são: 

São Paulo (391), Rio de Janeiro (70), Belo Horizonte (62), Curitiba (37), Recife (36), Brasília (35), Salvador (31), 
Florianópolis (29), Fortaleza (25), Porto Alegre (24), Niterói (24), São Bernardo do Campo (16), Vitória (16), Aracajú (16) e 
Belém (15).

Resultados
Números gerais dos bike anjos 
(1/2)



Resultados
Números gerais dos bike anjos (2/2)

Pedidos 

» Número de pedidos recibidos: 3625. Conseguimos atender 35% deles (1260)

» Recebemos em média 150 pedidos por mês em nosso sistema

» Temos pedidos em 172 cidades

» 79 cidades que houveram pedidos não tinham bike anjos / 76 cidades têm bike anjo, 
mas não tiveram pedidos

» As 15 cidades com mais pedidos são: 

São Paulo (1533), Belo Horizonte (333), Rio de Janeiro (305), Recife (172), Brasília (122), Curitiba (109), Fortaleza (94), 
Salvador (73), Niterói (45), São Bernardo do Campo (43), Vitória (42), Porto Alegre (38), Guarulhos (36), Santo André (34) 
e Campinas (34).

→ Temos uma média de 3 pedidos por bike anjo em todo o Brasil



Resultados
Perfil geral dos bike anjos (1/2)

Os bike anjos identificam seu 
gênero como:         

A média de idade dos bike anjos é 33,6 anos



Resultados
Perfil geral dos bike anjos (2/2)

Usa bike como meio de 
transporte          

Tempo que os bike anjos 
pedalam           



Pedidos  por bike anjo

» 5 capitais com mais pedidos por bike anjo: Natal (11), Belo Horizonte (5), Recife (5), Rio de Janeiro (4), São Paulo (4) 

» 5 cidades (não capitais) com mais pedidos por bike anjo: Santos (12,5), Guarulhos (7), Diadema (7), Campinas (7), 

Bauru/Carapicuiba/Osasco/ Paulista/Piracicaba (5)

» 5 capitais com menos pedidos por bike anjo: Boa Vista (0), Porto Velho (0), Cuiabá (0), Campo Grande (0,4), 

Florianópolis (0,6)

» 5 cidades (não capitais) com menos pedidos por bike anjo (>0): Santa Bárbara D'Oeste (0,14), Joinville (0,2), São 

Carlos (0,25), Valparaíso De Goiás (0,33), Uberlândia (0,33)

Resultados
Como o Bike Anjo está nas cidades (1/2)



Habitantes por bike anjo

» Onde temos mais bike anjos por habitante (capitais): Florianópolis (6,4 anjos por 100 mil habitantes) > Vitória 
> São Paulo > Aracaju > Belo Horizonte (2,5) 

» Onde temos mais bike anjos por habitante (não capitais): Buritama (12,3) > Cordisburgo > Rincão > Fátima do 

Sul > Niterói (4,9)

» Onde temos menos bike anjos por habitante (capitais): Natal (0,1) < Cuiabá  = Manaus = Macapá (0,2) < Boa 
Vista (0,3)

» Onde temos menos bike anjos por habitante (outras cidades): Nova Iguaçu (0,1) < Feira de Santana = 
Ananindeua = Campo de Goytacazes = Caxias do Sul (0,2)

Resultados
Como o Bike Anjo está nas cidades (2/2)



35 dos 46 movimentos mais citados responderam nosso questionário e os 
resultados se encontram nos próximos 3 slides.

1. A organização tem CNPJ? 

Resultados
Quais grupos/movimentos promovem a bicicleta no Brasil? 



2. Qual a abrangência da atuação da organização/movimento?  

*as organizações/movimentos podiam marcar 
mais de uma opção

Resultados
Quais grupos/movimentos promovem a bicicleta no Brasil? 



3. Quais tipos de atuação a organização realiza? 

*as organizações/movimentos podiam marcar mais de uma opção

Resultados
Quais grupos/movimentos promovem a bicicleta no Brasil? 



3. Qual(is) organizações/movimentos vocês 
tem como referência no cicloativismo no 
Brasil?

Resultados
Quais grupos/movimentos 
promovem a bicicleta no Brasil? 

Organização / Movimento Número de citações 
em 35

Transporte Ativo 12

Ciclocidade 12

Bike Anjo 11

Cicloiguaçu 6

Vá de Bike 5

UCB 4

ABCiclovias  2

Bicicletada 2

Ciclo Urbano 1

Rodas da Paz  1

Pedal dos Doidos  1

Instituto CicloBr  1

Coletivas  1

Coletivo CRU  1

ACBC  1

BH em Ciclo  1

Pedale por uma causa 1

Clube do Cicloturismo do Brasil 1



Também levantamos 527 grupos citados pela rede do Bike Anjo e 

1. Tipo de atuação 

*as organizações/movimentos 
podiam marcar mais de uma opção

Resultados
Quais grupos/movimentos promovem a bicicleta no Brasil? 

por outras fontes (ver último slide) para entender como e onde atuam. 



2. Abrangência da atuação 

*as organizações/movimentos podiam marcar mais de uma 
opção

Resultados
Quais grupos/movimentos promovem a bicicleta no Brasil? 



Conclusões (1/2)
» Mapeamos mais de 500 movimentos/organizações que promovem a bicicleta no Brasil

» Descobrimos os tipos e abrangência da atuação destes grupos

» Compreendemos várias demandas e oportunidades para o Bike Anjo: 

» Cidades em que há uma grande demanda por bike anjos, mas ainda poucos 

voluntários

» Cidades que tem muitos bike anjos, mas poucos pedidos

» Cidades que tem muitos pedidos por bike anjos

» Conhecemos melhor nossa rede e um pouco mais dos movimentos/organizações que 

estão promovendo o uso da bicicleta no Brasil

» Formamos novas ligações e fortalecemos as parcerias existentes



Analisando mais detalhadamente as 35 das organizações e movimentos mais citados e o tipo e a 
abrangência de atuação das demais citadas, algumas observações surgiram:

» Diferença entre os  tipos de atuação dos movimentos mais citados e o total dos 

movimentos: 
● 35 dos mais citados: entre 14 e 17% cita “campanhas de promoção”, 

“comunicação”, “pedaladas recreativas” e “ações educativas” 
● 527 movimentos: 31% são grupos de pedaladas recreativas/esportivas

» Poucos fazem pesquisa: 9% dos 35 mais citados, 3% dos 527 grupos

» Menos ainda fazem ação direta: 7% dos 35 mais citados, 2% dos 527 grupos

» A maioria atua na cidade: 33% dos 35 mais citados e 70% dos 527 grupos

» 3 a 4% também atua ultrapassando fronteiras

Conclusões (2/2)



Confira: bit.ly/mapabikeanjo2014

Entre no link abaixo e veja muito mais sobre o 

Mapeamento Bike Anjo, com infográficos, dados 

completos das cidades e muito mais.

Ou entre em contato: contato@bikeanjo.com.br

http://bit.ly/mapabikeanjo2014
mailto:contato@bikeanjo.com.br


» Baptista, Y. (2014). AVALIAC ̧A ̃O DA CICLABILIDADE DAS CIDADES 

BRASILEIRAS PELA PERSPECTIVA DO USUA ́RIO E DO GESTOR.

» Sistema Bike Anjo: respostas entre 19/06/2012 e 03/06/2014.

» UCB (2013). LEVANTAMENTO DAS ORGANIZAÇÕES CICLOATIVISTAS 

BRASILEIRAS.

» Contatos por e-mail / Contato direto

Fontes


