
E como o 
Bike Anjo pode 
te ajudar?

Oficina #1
Como promover 

a bicicleta na 
sua cidade



Mas antes 
de começar…

Quem é o Bike Anjo 
e o que faz?



Acesse:
bit.ly/baorganograma

http://prezi.com/siatvf-sep8q/como-o-bike-anjo-funciona/#
http://prezi.com/siatvf-sep8q/como-o-bike-anjo-funciona/#
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Atualmente temos 1242 
bike anjos cadastrados 
em 212 cidades!!!

E em outros países:

6 cidades de Portugal,

Chicago nos Estados Unidos,

100 voluntários na Austrália

e em breve… Canadá!



Construção da 
nossa MISSÃO

Gerar demanda pelo uso 
de bicicleta e, com isso, mais 

atenção para este meio

Quebrar paradigmas do uso da bicicleta 
na cidade

Contagiar 
as pessoas 

com o poder 
transformador 

da bicicleta



Visão do Bike Anjo

Ser uma rede de referência 
em mobilização de pessoas 

por meio da bicicleta!



Projeto Mobilização 
da Rede Bike Anjo

Apoio: Itaú



Oficina #1 Como promover a bicicleta em sua cidade? E como o Bike Anjo pode ajudar?

Oficina #2 - Você sabe o que é um Plano Cicloviário?

Oficina #3 - CTB A bicicleta, o ciclista e a Lei.

Oficina #4 - Como incindir em Políticas Públicas para promover o uso da bicicleta?

Oficina #5 - Empreendedorismo. Como mobilizar recursos e parceiros?

Oficina #6 - Usando ferramentas de comunicação para promoção do uso da bicicleta.

Oficina #7 - Estratégias para criação de campanhas e mobilização.

Oficina #8 - Como mobilizar sua rede e voluntários?

Parceiros:Oficinas de Capacitação



Agenda

» Por que promover a bicicleta?

» Como você pode fazer isso?

» Como começar?

» Dicas para pedalar longe 



Por que 
promover a 

bicicleta?



Fonte: Ciclo Rotas - Centro - Transporte Ativo

http://ta.org.br/site/news/crc.pdf


Argumentos 
irresistíveis para 
promover a bicicleta



Argumentos 
irresistíveis para 
promover a bicicleta:
TEMPO e DISTÂNCIA

Fonte: 
A bicicleta 

e as cidades
IEMA e TC Urbes

Distância percorrida 
em 10 minutos

Até 5km, bicicleta 
é a mais rápida
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Argumentos 
irresistíveis para 
promover a bicicleta:
ENERGIA

Fonte: 
"The science 

of bicycle"
Explain that Stuff

Aproveita 90% 
da sua energia e pesa 6-7 

vezes menos que você

http://www.explainthatstuff.com/bicycles.html
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Argumentos 
irresistíveis para 
promover a bicicleta:
DEMANDA e 
OPORTUNIDADE

Fonte: 
"Four types of 

cyclists"
Roger Geller

Em Portland, apenas 8% 
pedalavam em 2006, mas 
60% gostaria de pedalar!

https://www.portlandoregon.gov/transportation/article/237507
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Argumentos 
irresistíveis para 
promover a bicicleta:
MUDANÇAS 
CLIMÁTICAS

Fonte: 
"The 

ADFC Transport 
Policy Programme"

Na Alemanha, se 50% das 
viagens urbanas de carro 

menores que 5km 
mudassem pra bicicleta, 
5 milhões de tons de CO2 

deixariam de ser 
emitidas
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Argumentos 
irresistíveis para 
promover a bicicleta:
ESPAÇO

Fonte: 
A bicicleta 

e as cidades
IEMA e TC Urbes

Carros precisam de 120m2 
por pessoa para se deslocar 

e em 95% do tempo eles 
estão estacionados (espaço 

inutilizado)

Nos grandes centros urbanos, 
as vias para automóveis 

ocupam em média 70% do 
espaço público e transportam 

apenas 20-40% dos habs.
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A cada quilômetro pedalado, a 
cidade de Copenhague

GANHA o equivalente a R$ 0,70, 
enquanto que a cada quilômetro 
percorrido por um carro, a cidade 

PERDE R$ 0,30

Argumentos 
irresistíveis para 
promover a bicicleta:
ECONOMIA

Fonte: 
Cidades 

Para Pessoas

http://cidadesparapessoas.com/2011/06/20/copenhagen-a-cidade-das-bicicletas/
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Argumentos 
irresistíveis para 
promover a bicicleta:
POLUIÇÃO DO AR

Fonte: 
"London air 

pollution"
The Guardian

Ciclistas respiram muito 
menos poluição (e claro, 

não emitem nenhum 
poluente do ar ou 

sonoro)

http://www.theguardian.com/environment/video/2014/aug/12/london-air-pollution-public-transport-video
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Argumentos 
irresistíveis para 
promover a bicicleta:
PRODUTIVIDADE

Fonte: 
"Cycle to 

work day"
Cycle Scheme

Estudo no Reino Unido mostrou 
que 82% dos ciclistas se 

sentem menos estressados no 
trabalho depois que começou a 

pedalar

62% das empresas disse que 
incentivar o uso da bicicleta 

melhorou o seu negócio

http://www.telegraph.co.uk/men/active/recreational-cycling/11073649/Has-cycling-overtaken-golf-as-the-way-to-get-a-promotion.html
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Argumentos 
irresistíveis para 
promover a bicicleta:
SEXY

Fonte: 
Mindlab

Estudo demonstra que ciclistas 
são vistos como pessoas mais 

atraentes, inteligentes e 
generosas

http://ciclovivo.com.br/noticia/ciclistas-sao-mais-inteligentes-legais-e-generosos-afirma-pesquisa
http://ciclovivo.com.br/noticia/ciclistas-sao-mais-inteligentes-legais-e-generosos-afirma-pesquisa


Como você pode fazer isso?



Pedais Recreativos ou Lazer 
Grupos de pedal geralmente voltado para iniciantes, 
incentivado quem quer começar a pedalar.
Uma forma segura de ter as primeiras experiências com a 
bicicleta nas ruas.
Dos 527 grupos citados pela rede do Bike Anjo, 245 fazem esse 
tipo de atividade (31%).
Fonte: Mapeamento da Rede Bike Anjo

Imagem: Bike Trip



Massa Crítica 
Massa Crítica ou Bicicletada é um evento que acontece 
tradicionalmente na última sexta-feira do mês em 
várias cidades do mundo, onde ciclistas, skatistas, 
patinadores e pessoas ocupam seus espaço nas ruas, 
com o objetivo de divulgar a bicicleta como meio de 
transporte reinvindicando condições favoráveis para o 
uso deste veículo
Fonte: Wikipédia

Imagem: Mariana Oliveira



Campanhas Educativas 
Campanha da ONG Cicloiguaçu, de Curitiba/PR, 
para respeito aos pedestres. 
Frase: "Você também é pedestre. Enxergue-se. 
Respeite"

Imagem: Cicloiguaçú



Pesquisas 
Segundo o Mapeamento da Rede Bike 
Anjo, apenas 3% dos grupos mapeados 
realizam pesquisas, o que são 
fundamentais para ter argumentos

Imagem: 



Pesquisas 
Ciclo Rotas Centro: Estudo realizado pela 
Transporte Ativo, ITDP e Studio-X para entender a 
demanda de uma malha cicloviária para o Centro do 
Rio de Janeiro.

Fonte: Ciclo Rotas - Centro - Transporte Ativo

http://ta.org.br/site/news/crc.pdf


Imagem: Ciclocidade

Contagem de Ciclistas 
Contagem de ciclistas realizada pela Ciclocidade, 
no cruzamento da Av. Faria Lima e Av. Rebouças.



Intervenções Urbanas 
Intervenção de ação direta em Vitória que buscou 
fingir que a prefeitura estava realizando uma ciclovia 
em uma das avenidas mais perigosas do centro da 
cidade. A reação foi enorme e a 
prefeitura teve que se desculpar depois.

Imagem: O Ciclista Capixaba



Intervenções Urbanas 
Sinalização feita por ciclistas em um cruzamento de 
ciclovia de São Paulo para mostrar a falta de 
sinalização

  



Intervenções Urbanas 
Placas que mostram como é muito mais fácil ir a pé 
pela cidade de Raleigh/EUA. 

Imagem: 



Intervenções Urbanas 
Pintura da “Ciclofaixa Popular”feita pela Massa 
Crítica Fortaleza, alertado aos governates sobre a 
demanda de ciclistas naquela região.

Imagem: Massa Crítica Fortaleza



Intervenções Urbanas 
"Bikeomóvel" que mostra a diferença entre o 
espaço ocupado por um carro e por uma bicicleta



Vaga Viva 
Tem como finalidade ocupar algumas vagas de 
carros transformando em espaço de lazer com o 
objetivo de pensar o espaço urbano, reservado 
mais aos carros do que ás pessoas.

Imagem: The City Fix Brasil



O que o Bike Anjo 
tem feito para isso?



EBA - Escola Bike Anjo 
(Foto Recife)

Imagem: Bike Anjo Recife



Quinta Coletiva 
(Manaus)



Pedal dos Roias
Belo Horizonte

Imagem: Bike Anjo BH



Passeios com 
Própositos

Imagem: Ivson Miranda



Campanha De Bike ao 
Trabalho



Campanha com 
Motoristas de Ônibus

(Florianópolis)

Imagem: Bike Anjo Floripa



Campanha com 
Motoristas de Ônibus

(Rio de Janeiro)

Imagem: Bike Anjo Floripa

http://youtu.be/9rNf5l-MteI


Campanha com 
Comerciantes

(Vitória)

Imagem: Bike Anjo Recife



pinterest.com/bikeanjo



Como 
começar?

» Se você chegou até aqui e se empolgou, você 

provavelmente já é UM BIKE ANJO!!

» Procure sua rede: fóruns de bicicleta, 
bicicletários, amigos com ideais próximos

» Ficou sozinho? Comece a falar sobre o 
assunto (talvez em um blog?) para engajar outras 

pessoas



Como 
começar?

» Escolha o que vocês 
vão fazer: pedaladas, intervenções, 

ações educativas ou TUDO

» Reveja as ações: 
quais foram os resultados e será que vale a 

pena continuar? O que pode melhorar?

» saiba o momento certo para 
crescer (ou mesmo se formalizar)



#1 Articule com outras "tribos" (ex: de bike 
ou outros - agricultura urbana, cidades etc)
#2 Converse com a imprensa (é chato, eu 
sei, mas necessário)
#3 Pense onde estão os novos ciclistas 
(ciclofaixa de lazer? bicicletarias?)

Dicas para 
pedalar 

longe!



#4 Ser positivo sempre agrega! 
(Pense em quem não te entenderia)
#5 Para o governo, informações e 
argumentos sempre ajudam (pesquisas, 
pressão política, campanhas bem 
embasadas com metas claras)
#6 E claro, dê o exemplo no trânsito!

Dicas para 
pedalar 

longe!



Reflexões Finais!
» Alguém tem que dar o gás inicial

» Aproximar e cuidar da sua rede

» Cicloativismo tem que somar 
coração+cabeça



Se você ainda não se cadastrou na 
plataforma do Bike Anjo, agora é a hora:

bikeanjo.org/novobikeanjo





Obrigado! 0=D

bikeanjo.org


