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Resumo

Este relatório é um detalhamento completo das atividades que o Bike Anjo realizou no
período de 2014 e início de 2015 dentro do âmbito do projeto “Mobilização da Rede
Bike Anjo”, que tem como objetivo geral fortalecer, promover e realizar a mobilização
de pessoas por meio da bicicleta junto com o Bike Anjo.
O projeto teve como primeiro parceiro o Itaú e contou com três principais eixos de
atuação: o fortalecimento local dos bike anjos em suas cidades, a promoção de uma
conexão melhor entre a rede do Bike Anjo no âmbito nacional e a realização de
campanhas e ferramentas para mobilizar mais pessoas por meio da bicicleta.
Todas as atividades do projeto foram completadas e muitas serão continuadas, dado os
resultados satisfatórios. Desde novembro de 2013, o Bike Anjo cresceu mais de 60% a
sua rede, passando a ter 1.450 bike anjos em 231 cidades do Brasil.
O Bike Anjo tem ainda diversos desafios em forma de oportunidades pela frente para
que mais pessoas sejam contagiadas pelo potencial trasnsformador da bicicleta.
Buscaremos dar sequência ao projeto "Mobilização da Rede Bike Anjo" com o apoio de
mais e mais pessoas, além da parceria com o Itaú, que têm se demonstrado como elos
importantes para o Bike Anjo continuar pedalando por vários e vários quilômetros rumo
a cidades mais sustentáveis e cheias de bicicleta.

Associação Bike Anjo

bikeanjo.org
2

Sumário

1. Descrição do projeto
2. Objetivos do projeto
3. Principais conquistas de 2014
4. Atividades realizadas e resultados
5. Desafios e lições aprendidas
6. Contrapartidas
7. Relatório financeiro

Associação Bike Anjo

bikeanjo.org
3

1.

Descrição do projeto

Este projeto, denominado “Mobilização da Rede Bike Anjo”, tem como objetivo geral
fortalecer, promover e realizar a mobilização de pessoas por meio da bicicleta junto com
o Bike Anjo. Portanto, trata-se de um trabalho com a Rede Bike Anjo para alcançarmos
nossa missão de trazer mais bicicletas às ruas de modo a mostrar o potencial
transformador da bicicleta nas pessoas e nas cidades.

2.

Objetivos do projeto

2.1. Fortalecer a atuação e articulação local dos bike anjos em 10 regiões
estratégicas
2.2. Promover a integração dos bike anjos em âmbito nacional e internacional
2.3. Realizar ações de mobilização da rede dos bike anjos em âmbito nacional
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3.

Principais conquistas de 2014

a) Bike Anjo selecionado no 9o Prêmio Outsiders 2014: o Bike Anjo foi selecionado
pela revista Go Outside, uma das principais revistas do mundo no segmento de
atividades outdoor para receber o 9o Prêmio Outsiders 2014. Foi uma grande conquista
ter recebido esse prêmio que, pela primeira vez, escolheu um projeto de estímulo à
mobilidade urbana sustentável.

Cofundadores do projeto Bike Anjo recebem prêmio
Foto: Carlos Aranha

b) Bike Anjo é modelo de gestão no II Workshop da Transporte Ativo: o Bike Anjo foi
escolhido como um dos modelos de gestão a serem apresentados no II Workshop “A
Promoção da Bicicleta no Brasil” entre os dias 28 e 30 de abril de 2014 no Rio de
Janeiro. Além disso, recebeu prêmio de menção honrosa na categoria ação educativa e
sensibilização.
c) Campanha nacional De bike ao Trabalho 2014: realizamos a 2a edição da campanha
no Brasil e conseguimos resultados fantásticos, os quais podem ser conferidos clicando
AQUI.
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d) Parceria com a Dutch Cycling Embassy: em maio de 2014 firmamos uma parceria
institucional com a Dutch Cycling Embassy, organização da Holanda que tem longa
experiência em projetos e programas de incentivo ao uso da bicicleta, de modo que
permitiu ao Bike Anjo contar com o expertise da organização para nossos projetos e
ainda poder realizar atividades e eventos juntos.
e) Bike Anjo é premiado no concurso cultural "Ideias que vão longe": o Bike Anjo
inscreveu a campanha #DeBikeaoTrabalho de 2014 (debikeaotrabalho.org) em um
concurso cultural do Social Good Brasil chamado "Ideias que vão longe" que premia
campanhas em meios digitais que tiveram grandes resultados. Foram 127 inscritos e o
Bike Anjo ficou em segundo lugar! Com isso, o Bike Anjo foi ao Social Good Brasil em
Florianópolis para acompanhar e apresentar o seu trabalho. Saiba mais:
http://bit.ly/1p5L4xi e http://bit.ly/1tlTRwZ

JP Amaral, articulador nacional do Bike Anjo, no Social Good Brasil

f) Encontro Nacional do Bike Anjo presencial: mesmo não estando previsto no
projeto, conseguimos viabilizar a presença de mais de 30 pessoas de 17 cidades do
Brasil para gerar um encontro de um fim de semana para integrar e discutir como
melhorar nossa rede. Confira fotos de como foi o encontro: http://bit.ly/fotosenba2014
g) Bike Anjo no 4o Fórum Mundial da Bicicleta: o Bike Anjo estará presente em
Medellín entre 25 de fevereiro e 1 de março de 2015 para o 4o Forum Mundial da
Bicicleta, participando de um painel sobre redes nacionais de ciclismo e fazendo o
pré-lançamento da plataforma do Bike Anjo em espanhol e inglês.
Associação Bike Anjo

bikeanjo.org
6

4.

Atividades realizadas e resultados

4.1. OBJETIVO #1 – Fortalecer a atuação e articulação local dos bike anjos em 10
regiões estratégicas

4.1.1. Mapear movimentos e grupos locais e formar parcerias em 10 regiões
estratégicas
O mapeamento se iniciou em maio de 2014 com a intenção de entender qual era a rede
do Bike Anjo e quais grupos e organizações estavam trabalhando com bicicleta no Brasil,
além de perceber onde teríamos mais oportunidades ou necessidades de atuar.
Entitulamos essa ação de Mapa da Rede Bike Anjo. Todos os materiais a seguir são
resultados dessa pesquisa e podem ser acessadas pelo link bit.ly/mapabikeanjo2014:
a) Apresentação com resultados completos do Mapeamento
b) Planilha de dados abertos com números detalhados por cidade
c) Infográficos de resumo do mapeamento

Infográficos resultantes do mapeamento da rede Bike Anjo
Associação Bike Anjo

bikeanjo.org
7

Além dos materiais listados, o Bike Anjo aproveitou para lançar a pesquisa e gerar um
debate em torno do cicloativismo no Brasil, de modo a colaborar para os grupos,
organizações e pessoas que querem promover o uso da bicicleta no país. O evento se
chamou "Papo Reto: Como vai o cicloativismo no Brasil?" e foi realizado em São Paulo no
dia 24 de julho de 2014. Os resultados do papo são animadores:
● Evento no Facebook com mais de 260 confirmados
● Transmissão online do evento que foi vista por mais de 700 pessoas
● Participação de 10 organizações de promoção da bicicleta no Brasil durante o
debate de todas as regiões do Brasil
● Álbum de fotos do evento

Como resultado deste mapeamento, definimos as 10 regiões estratégicas onde
faríamos um trabalho mais próximo para fortalecer o Bike Anjo localmente. Como
critérios, as 10 regiões foram selecionadas baseado no número de pedidos e de bike
anjos do local, no índice de pedidos/bike anjo, nas capitais com poucos ou sem anjos, na
diversidade regional no país e no histórico de atuação dos bike anjos locais. Sendo
assim, as 10 regiões selecionadas foram:
1. Rio de Janeiro + Niterói
2. Belo Horizonte + Contagem
3. Vitória + Vila Velha
4. Recife + Olinda + Jaboatão dos Guararapes
5. Fortaleza
6. Salvador
7. Belém
8. Brasília
9. Curitiba
10. Porto Alegre
Em seguida foram feitas conversas virtuais com a rede de bike anjos de cada uma dessas
cidades para apresentar o projeto, realizar um diagnóstico qualitativo sobre a atuação
do Bike Anjo local e o que poderia ser desenvolvido. Disso saiu um pré-diagnóstico de
cada uma das cidades identificando os pontos principais de trabalho com cada cidade.
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4.1.2. Realizar pelo menos um encontro com os bike anjos locais dessas regiões
a) Fortaleza: o Bike Anjo esteve em Fortaleza durante os dias 10 e 16 de setembro de
2014 para realizar uma série de atividades com a rede local de bike anjos e a Associação
CICLOVIDA. Na visita realizamos e participamos das seguintes ações:
● Reunião com os técnicos da prefeitura para discutir o projeto de ciclofaixa de
lazer, lançado no dia 21 de setembro de 2014, e o edital recém-lançado das
bicicletas compartilhadas;
● Confraternização com os bike anjos de Fortaleza para integração do grupo;
● Reunião com o secretário responsável pelos projetos cicloviários da cidade;
● Happy Hour dos ciclistas na programação do Mês da Mobilidade de Fortaleza;
● Expedição técnica com Zé Lobo e Renata Falzoni pelas estruturas cicloviárias da
cidade;
● Palestra do JP Amaral do Bike Anjo na Roda de Conversa do Mês da Mobilidade
de Fortaleza junto com Zé Lobo e Renata Falzoni;
● Oficina Escola Bike Anjo e Curso de formação de Bike Anjos, em que aprendemos
42 pessoas a aprender a pedalar e montamos o plano de ação do Bike Anjo
Fortaleza (confira o vídeo da ação: http://bit.ly/10mEJ8a);
● Participação da oficina de ideias do Parklet Beiramar;
● Oficina de Bike Polo para começar o movimento desse esporte em Fortaleza.
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A visita para Fortaleza foi muito intensa e cheia de atividades. Claramente Fortaleza
está caminhando para um modelo de cidade amiga da bicicleta, em que estão sendo
planejados 500km de estruturas cicloviárias em até 15 anos, sendo que muitas delas já
estão saindo do papel.
b) Recife: a visita à Recife ocorreu do dia 25 de outubro ao dia 1o de novembro e
contou com uma série de iniciativas:
● Participação no Mão na Roda - oficina mecânica comunitária da AMEciclo;
● Oficina Escola Bike Anjo Recife seguido de uma roda de conversa com os bike
anjos locais para desenhar um plano de ação;
● Reunião com Rosaly Almeida, responsável pelo Escritório de Bicicleta da
Secretaria de Cidades de Pernambuco;
● Visita à empresa AMPLA, premiada pelo Selo Empresa Amiga do Ciclista;
● Reunião com o secretário de turismo de Recife, Camilo Simões;
● Participação no V Ameciclo Debate - A Bicicleta nas cidades: transporte e lazer.

c) Rio de Janeiro e Niterói: o Bike Anjo esteve no Rio de Janeiro durante os dias 04 e
09 de dezembro de 2014 para realizar uma série de atividades com a rede local de bike
anjos. Na visita realizamos e participamos das seguintes ações:
● Reunião com LARCI, para conhecerem o Bike Anjo e pensar em futuras parcerias
e projetos. Em um segundo momento, marcar uma segunda conversa com outros
atores em comum, como a Transporte Ativo;
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● Participação no seminário “As Cidades e a Mobilidade Urbana”, debatendo sobre
o futuro da mobilidade urbana nas grandes cidades e suas possíveis soluções;
● Reunião na Secretaria do Meio Ambiente do Rio de Janeiro com Altamirando,
propondo uma parceria com a SMAC para incentivar os funcionários do sistema
público da Prefeitura do Rio de Janeiro a utilizar a bicicleta como meio de
transporte;
● Oficina de Mecânica para bike anjos realizada por Zé Lobo da Transporte Ativo,
essa oficina foi não apenas para ensinar os voluntários do Bike Anjo um pouco
sobre mecânica básica, mas também para um momento de integração, onde
novos voluntários poderão participar e conhecer quem faz parte da rede naquela
região.
● Participação da EBA - RJ (Escola Bike Anjo Rio de Janeiro), havendo um encontro
antes com todos os voluntários e em seguida participamos da oficina realizando
mais de 30 atendimentos para aprender a pedalar;
● Reunião Bike Anjo Rio para trabalhar os próximos passos e criar um plano de
ação para 2015;
● Participação no seminário "Gestão da Demanda por Viagens", realizado pelo
ITDP, mostrando algumas soluções encontradas para o as demandas de viagens
em Londres (Jogos Olímpicos), políticas de estacionamentos na Cidade do
México, pedágio urbano e rodízio de veículos em São Paulo;
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A visita ao Rio de Janeiro foi de muito trabalho e cheia de atividades. A demanda vem
crescendo mês a mês e com isso o número da rede tem que seguir na mesma
caminhada. Em Niterói já começaram a articular a EBA, que já começou a acontecer
todos os terceiros domingos de cada mês desde janeiro de 2015.
d) Belém: o Bike Anjo realizou um evento local inusitado pela primeira vez que foi
carinhosamente apelidado de ELBA Belém - Encontro Local do Bike Anjo Belém, que
ocorreu entre os dias 6 e 12 de janeiro de 2015. Foi uma semana inteira de atividades
que permitiram gerar vários encontros com diferentes ciclistas que acabaram virando
bike anjos. A seguir estão as atividades e resultados alcançados:
● Participação em pedaladas renomadas da cidade, como o Pedal do Corujão, que
contou com uma ampla divulgação do Bike Anjo e distribuição das cartilhas Bike
Dicas do Itaú;
● Dinâmica de planejamento estratégico do Bike Anjo Belém com 16 pessoas e
muitas ideias novas (confira aqui a apresentação de resultado);
● Debate de mobilidade por bicicleta com JP Amaral para engajar novos aspirantes
para o tema;
● 1o CUBA (Curso de formação de Bike Anjos) + EBA (Escola Bike Anjo) na praça
principal da cidade, a Praça da República, com mais de 15 novos ciclistas que
aprenderam a pedalar (confira as fotos aqui);
● Participação no passeio ciclístico de aniversário da cidade com mais de 5.000
pessoas pedalando;
● Mais de 5 matérias em jornais, rádios e TV durante a semana sobre o Encontro
Local do Bike Anjo Belém.
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Matéria divulgada no principal jornal da cidade

Grupo do Bike Anjo Belém no Debate Mobilidade por bicicleta

e) Belo Horizonte: o Bike Anjo esteve em Belo Horizonte durante os dias 16 e 19 de
janeiro de 2015 para realizar uma série de atividades com a rede local de bike anjos. E
teve um total aproximado de cinquenta pessoas envolvidas nas diferentes atividades.
Na visita realizamos e participamos das seguintes ações:
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● Começamos a visita em BH com a Balada Bike Anjo, que aconteceu em um bar da
capital, com o objetivo de ser um momento de confraternização e estreitamento
dos laços de amizade e integração entre os Bike Anjos locais;
● No sábado 17 tivemos um dia inteiro de atividades de avaliação do ano anterior e
de planejamento para 2015. Começamos com a apresentação e resultados do
ENBA - Encontro Nacional do Bike Anjo realizado em dezembro de 2014 com Bike
anjos de 17 cidades.
● Ocorreu uma dinâmica com os presentes sobre 3 grandes momento do Bike Anjo
BH em 2014 e ideias para 2015. Entre os vários pontos discutidos destacamos os
principais a seguir: Atividade promovida pelo Bike Anjo BH no Dia Mundial sem
Carro; Atividade promovida no Dia de Bike ao Trabalho; Realização da Super EBA
no mês de janeiro em parceria com a Potti Romã e a Tysdo; Realização do pedal
dos Rôias (passeio para iniciantes); Liberação da entrada de bicicletas no Parque
Ecológico da Pampulha, conquista dos ciclistas da cidade e que teve participação
fundamental do BA; Inclusão do Pedal do Chaves nas atividades do Bike Anjo;
Premiação dada pelo IAB seção Minas Gerais ao Bike Anjo BH, na categoria
gentileza urbana; Realização das CUBAs, Curso de formaçao de Bike Anjos;
● Apresentação da pesquisa realizada por Janaina Amorim (Arquiteta Urbanista) e
Marconi Gomes (Médico do Esporte), com o tema Utilizando a bicicleta como
modo de transporte em uma cidade montanhosa conforme a condição física
dos usuários, com o objetivo de desenvolver um estudo para identificar cada
indivídua com capacidades funcionais diferentes, mostrando como é possível
pedalar em BH sem precisar ser um atleta, incentivando o uso da bicicleta
naquela região;
● Participação do Marcelo Cintra da BHTrans, que nos mostrou a realidade da
Mobilidade em Bh, comparando dados de 2002 e 2012, mostrando a evolução do
cenário, como torná-la sustentável, o que vem sendo feito em Belo Horizonte em
relação à mobilidade e novas tendências e práticas de mobilidade pelo mundo;
● No domingo 18, fizemos um pedal da Praça Raul Soares em direção ao Parque
Ecológico da Pampulha, onde passamos o dia. Esse parque não aceita bicicleta
em seu interior, mas após a movimentação do Bike Anjo BH, começaram a aceitar
bicicletas em dias que o Bike Anjo faz atividades por lá, atualmente essas
atividades acontecem ade três em treês meses;
● Realizamos um pique nique seguindo com o CUBA - Curso de Formação de Bike
Anjos, dando sequência a nossa EBA extra do PEP, atendendo cerca de 9 pessoas
que tiveram a oportunidade de aprender a pedalar.
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A visita a Belo Horizonte foi intensa, muito planejamento e cheia de atividades. A partir
de agora serão realizados alguns encontros locais entre seus articuladores e voluntários
para dar sequência ao plano de ação que será elaborado.
f) Brasília: o Bike Anjo esteve em Brasília durante os dias 23 e 25 de janeiro de 2015
para realizar uma série de atividades com a rede local de bike anjos. Durante esse
encontro tivemos a presença de aproximadamente 25 voluntários que participaram das
diferentes atividades. Na visita realizamos e participamos das seguintes ações:
● O Encontro Local começou com um happy hour entre os bike anjos de Brasília
com o intuito de planejar o final de semana, mas mais importante que isso, foi
um momento de descontração para a reunião e integração de todos;
● Pedal cultural por Brasília, que mesmo debaixo de chuva seguiram no pedal
interagindo com a cidade em cima da bicicleta;
● Elaboração do Plano de Ação para 2015 em cima de três temas: EBA, Novos
Voluntários e Captação de Recursos. Durante toda a tarde foi feito um trabalho
de brainstorm onde surgiram ideias para serem trabalhadas e realizadas em 2015;
● Participação da EBA - Escola Bike Anjo no Eixão, junto com uma CUBA - Curso de
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Formação de Bike Anjos, onde foi apresentado um método que vem sendo usado
em muitas cidades, e que vem dando certo, de como ensinar os voluntários à
ensinar a pedalar, passando todas as “técnicas” de como receber os alunos e
passar confiança para que aprendam a pedalar, também foi apresentado a forma
de receber novos voluntários que tenham interesse em participar da EBA, e no
futuro tornarem voluntários da rede. A EBA em Brasília foi um dos momentos
mais emocionantes da visita, foi um dia especial. Além de acontecer um pique
nique em paralelo, cerca de 27 alunos compareceram e tivemos muitos
voluntários para ajudar. Pouco mais de 50% dos alunos saíram de lá pedalando, a
energia dos voluntários e o clima entre os alunos fizeram a diferença nesse
momento;
● O encontro terminou com um almoço onde ficou acordado de realizarem uma
reunião na semana seguinte para discutir toda a experiência do fim de semana e
criar o Plano de Ação.

A visita para Brasília foi muito rica em produtividade. Brasília além de ser uma cidade
ótima para se pedalar, está caminhando para um modelo de cidade amiga da bicicleta.
Possui uma grande malha de estruturas cicloviárias que ainda precisam de alguns
ajustes, mas que estão servido para trazer novas pessoas para as ruas de bicicleta. E o
Bike Anjo DF vem fazendo um ótimo trabalho junto com outras associações e grupos de
pedal para promover o uso da bicicleta na cidade.
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g) Vitória e Vila Velha: durante os dias 22 e 26 de janeiro de 2015, o ELBA Vitória+Vila
Velha contou com uma programação com muita pedalada e momentos muito
estratégicos, seja para fortalecimento da rede local quanto para articulação política. A
seguir estão os momentos que ocorreram no encontro:
● Lançamento do projeto Bike à Vila (Minha Casa, Minha Vila): na comunidade
de Manguinhos, em Serra/Es, os bike anjos começaram um trabalho comunitário
de atividades que valorizem a comunidade e ofereça mecânica gratuita de
bicicletas. A proposta é continuar com oficinas mensais em espaço público;
● Visita ao abrigo da Oficina Escola Bike Anjo de Mecânica de Bicicletas: foi
visitado um abrigo com crianças e jovens no município de Serra onde se iniciará,
após o carnaval, uma oficina para ensinar este jovens a realizar mecânica de
bicicletas, pensando em formar futuros mecânicos e também trabalhar a
educação por meio da bicicleta, uma vez que estes vão definir o destino das
bicicletas reformadas (confira o vídeo AQUI);
● Balada Bike Anjo: para não faltar comemorações, houveram várias
confraternizações entre os bike anjos, permitindo se conhecerem melhor e
discutirem novos projetos;
● Volta pela Ilha: a ilha de Vitória é pequena é ótima para pedalar. Tem uma ampla
estrutura cicloviária e essa volta pela ilha ajudou a reconhecer áreas
desconhecidas da cidade que podem ser trabalhadas com o tema da bicicleta;
● Bloco das Magrelas Voadoras: em clima de carnaval, os ciclistas realizaram um
bloco de bicicletas, o que foi uma forma lúdica de divulgar o uso da bicicleta;
● Inauguração EBA Vila Velha + Piquenique com Roda de Conversa: ao final do
encontro o Bike Anjo Vitória extrapolou fronteiras e passou a atuar também Vila
Velha, município da Grande Vitória, onde se inaugurou a EBA para ensinar a
pedalar, contando com 17 novos ciclistas;
● Reunião com o prefeito de Vitória: o prefeito de Vitória, Luciano Rezende,
recebeu o Bike Anjo para apresentar sua proposta para a bicicleta e para tornar
Vitória na capital brasileira da bicicleta. Desta reunião saiu uma entrevista no
Bike é Legal (confira o vídeo AQUI).
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Vitória de fato tem muitas oportunidades para se tornar a capital da bicicleta, seja pelas
suas características naturais (topografia, clima, tamanho) como pelos investimentos
crescentes que tem sido feito pela prefeitura. O Bike Anjo Vitória, nesse contexto, já
tem crescido e demonstra um papel ainda mais forte no engajamento e educação de
novos ciclistas na cidade. Para conferir as fotos do ELBA Vitória e Vila Velha, acesse:
http://on.fb.me/1IcnYR9
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Bike Anjo com nova ciclista na 1a EBA de Vila Velha/ES

h) Porto Alegre: a visita à Porto Alegre foi curta, entre os dias 28 e 30 de janeiro de
2015, mas produtiva. Envolveu principalmente a integração de bike anjos já existentes e
novos voluntários, bem como reuniões estratégicas de parcerias com outras
organizações e projetos que trabalham com o tema da mobilidade. A seguir está a lista
de atividades realizadas:
● Reunião com Mobicidade: realizamos um papo com a Lívia Araújo, que faz parte
da Mobicidade, organização que se consolidou para representar os ciclistas na
articulação política na cidade;
● Encontro Bike Anjo POA: além de conhecer um ambiente inovador, a Vulp, onde
gastronomia, arte e bicicleta se misturam, pudemos conversar com os bike anjos
locais e mesmo estaduais, com a presença de Novo Hamburgo, para tomar
algumas decisões estratégicas e se conhecer melhor;
● Reunião com Bici Escola: conhecemos a equipe que realiza o projeto Bici Escola
para identificar como eles trabalham e onde o Bike Anjo POA poderia ajudar.
Disso saiu uma oficina separada do Bike Anjo para pedalar no trânsito, porém
podendo manter contato com os alunos da Bici Escola;
● Reunião com Embarq: um encontro com a equipe da Embarq foi realizado para
conhecer mais de perto o trabalho deles no fomento da mobilidade e
proximidade com o poder público. De lá já saíram parcerias possíveis para atuar
com capacitação e inserção da bicicleta nas políticas públicas locais.
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i) Curitiba: desde que sediou o 3o Fórum Mundial da Bicicleta, Curitiba tem aumentado
o movimento do uso da bicicleta e também de pessoas engajadas para fazer algo a
respeito. Nesse sentido, o movimento do Bike Anjo Curitiba também tem sido retomado
e ampliado. Com isso, foi realizado o ELBA Curitiba entre os dias 30 de janeiro e 2 de
fevereiro de 2015 com as seguintes atividades:
● Palestra "De bike ao trabalho" na CELEPAR: a empresa de tecnologia do
Estado do Paraná, CELEPAR, é um dos melhores exemplos de estímulo ao uso da
bicicleta ao trabalho por seus funcionários, contando com um plano estratégico
para esse tema. Tudo isso foi puxado por um bike anjo de Curitiba. Com isso, o
Bike Anjo realizou uma palestra para a empresa e para representantes de
diversos órgãos públicos e organizações, contando com mais de 60 pessoas
presentes;
● Encontro na Bicicletaria Cultural: já premiada internacionalmente por um
espaço inovador, a Bicicletaria Cultural é um espaço que contempla oficina
mecânica, exposições, debates, escritórios para ONGs de bicicleta e vários outros
serviços culturais. Com isso, os bike anjos realizaram um encontro para
compreender de que forma poderiam usar o espaço para realizar mais atividades;
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● Balada Bike Anjo: para confraternizar, o Bike Anjo esteve na Praça de Bolso do
Ciclista, onde haviam diversas programações culturais e conhecer o espaço;
● EBA+CUBA: ao fim, foi realizada a tradicional Escola Bike Anjo e o Curso para
Bike Anjos, seguido de uma conversa para definir os rumos do Bike Anjo Curitiba.

Foi nítido o interesse dos bike anjos em trabalhar melhor o engajamento de novos
voluntários, bem como na campanha De Bike ao Trabalho. A visita representou um
resgate de antigos bike anjos e de fortalecimento das suas ações. Com certeza há
muitas oportunidades pela frente. Confira as fotos do ELBA Curitiba acessando:
http://on.fb.me/1Kn2MWq
j) Salvador: o Bike Anjo esteve em Salvador durante os dias 26 e 29 de janeiro de 2015
para realizar uma série de atividades com a rede local de bike anjos. Aproximadamente
35 pessoas participaram e tiveram algum envolvimento nas diferentes atividades. Na
visita realizamos e participamos das seguintes ações:
● Pedalada 2 em 1: um treino realizado com alguns iniciantes com foco em subidas.
O treino tem como objetivo trabalhar além da parte cardiorrespiratória, aeróbica
e fortalecimento da musculatura das pernas, braços e costas, mas também são
abordados aspectos técnicos como postura, respiração e uso do câmbio. Ideal
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para que está começando a pedalar e precisa passar por algumas subidas em seu
caminho diário;
● Bonde Bike Anjo (De Bike ao Trabalho): acompanhamos outros ciclistas no trajeto
de casa para o trabalho. O roteiro foi definido de acordo com a localização da
residência e do trabalho dos iniciantes. Durante o trajeto são fornecidas
orientações de segurança e dicas sobre como lidar com o trânsito, chuva, entre
outras dicas;
● Blitz dos Adesivos: Participação na Campanha da Prefeitura de Salvador iniciada
através da Transalvador e do Movimento Salvador Vai de Bike que consiste em
distribuição dos adesivos da campanha #estacioneinaciclofaixa para os grupos
de cicloativistas que atuam na cidade, a exemplo do Amigos de Bike, Bike Anjo
Salvador e Meninas no Pedal. No total, serão distribuídos 5 mil adesivos. A
campanha tem como objetivo promover a conscientização de motoristas sobre a
importância de não estacionar nas ciclofaixas e ciclovias;
● Bike Anjo no Trânsito: Palestra sobre os principais problemas vivenciados pelos
ciclistas no trânsito e os cuidados necessários para conduzir a bicicleta de forma
segura;
● Reunião com Mobicidade: O objetivo da reunião foi discutir os projetos da
cidade em relação a bicicleta. Foi trazido a possibilidade de criação de um Fórum
da Bicicleta de Salvador, trazendo movimentos e ONGs para troca de
experiências, dividir projetos e ideias para colocar em prática;
● ELBA - Encontro Local Bike Anjo Salvador: No último dia de visita a Salvador,
aconteceu o Encontro Local com os Bike Anjos locais. Foi um momento de
confraternização depois de dias de atividades e troca de experiências, fechando
com o planejamento de um Plano de Ação para ser realizado no ano de 2015.
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A visita a Salvador foi surpreendente, com uma grande quantidade de atividades que
existe por lá. O Bike Anjo Salvador tem promovido muitos encontros locais entre seus
articuladores e voluntários para trabalhar o plano de ação e, com isso, há muitas
oportunidades saindo do papel e virando realizdade na capital baiana.

4.1.3. Elaborar plano de ação do Bike Anjo local nessas regiões, considerando a
atuação do Itaú, definindo quais as demandas locais e quais atividades
buscarão realizar
a) Fortaleza: Como plano de ação, o Bike Anjo Fortaleza planejou as seguintes
iniciativas:
● Iniciar processo de formação de motoristas de ônibus de Fortaleza;
● Melhorar a logística da Escola Bike Anjo para conseguir educar mais pessoas
sobre a mobilidade por bicicleta;
● Concretizar a oficina gambiarra - oficina de mecânica comunitária, que foi
realizada no lançamento da ciclofaixa de lazer no dia 21 de setembro de 2014 e
depois levada para outras comunidades;
● Montar um bicicletário móvel para levar a eventos e atividades da CICLOVIDA.
Sem dúvida a rede do Bike Anjo Fortaleza se demonstrou mais fortalecida após esse
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processo, o que alavancou a rede local, enquanto que a CICLOVIDA já se consolidou
como referência em mobilidade por bicicleta na cidade após esse mês da mobilidade.
b) Recife: a cidade contou com o seguinte plano de ação para realização:
● Propor ações educativas com as empresas que quiserem participar do programa
Selo Empresa Amiga do Ciclista do Governo de Pernambuco e realizar nelas a
campanha De Bike Ao Trabalho;
● Estruturar módulos da experiência Bike Anjo em escolas e empresas para
começar a gerar demanda;
● Fazer uma campanha interna com palestras sobre "De Bike ao Trabalho" na
Secretaria das Cidades, Secretaria do Meio Ambiente e no Governo para dar o
exemplo do selo da empresa amiga do ciclista e como estrategia para levar isso
às empresas depois;
● Realizar uma campanha local em Recife para mobilizar os outros bike anjos que
não participam;
● Iniciar parcerias com a Secretaria do Meio Ambiente para dialogar com outros
temas, começando pelo projeto Relix e a ação Ciclolix.
Recife foi uma das primeiras cidades a iniciar o Bike Anjo e por isso tem uma equipe de
voluntários muito ampla, porém agora precisando de um trabalho de fortalecimento
desse grupo.
c) Rio de Janeiro e Niterói: a região contou com o seguinte plano de ação para
realização:
● Coordenação: criar uma coordenação local para decisões do Bike Anjo Rio, com
cada um dos membros do grupo sendo responsável por alguma atividade, a
exemplo da organização da EBA, comunicação digital, mobilização de voluntários,
entre outras;
● Planilha de Atividades: sistematizar os dados referentes aos atendimentos
realizados nas EBAs anteriores em um google docs e compartilhar com todos;
● CUBA - Curso de Formação de Bike Anjo: estabelecer um encontro às 14hs antes
do início da EBA para preparação geral e orientação aos novos voluntários;
● Mobilização de novos voluntários: checar os novos voluntários inscritos no Rio de
Janeiro todas as segunda-feiras e promover um processo de boas vindas;
● Fanpage e Website: pensar numa estrutura regular de postagem na fanpage e
elaborar nova página do Bike Anjo Rio;
● Atividades Bike Anjo Rio: sistematizar as atividades do Bike Anjo Rio (inclusive as
EBAs) para registro de atividades Bike Anjo Nacional;
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● Captação de Recursos: garantir recurso próprio que será administrado pela
equipe de São Paulo de acordo com a demanda do grupo local. A ideia é usar os
recursos para compra de adesivos, camisetas, canecas e botons, que possam ser
“vendidos” durante as EBAs, multiplicando os recursos disponíveis para as
atividades do Bike Anjo Rio.
Rio de Janeiro apesar de ser uma grande cidade, durante algum tempo o Bike Anjo ficou
sem movimentação na cidade. Com a chegada de novos voluntários cheios de energia,
esse cenário foi mudando, ainda mais com voluntários engajados de Niterói, e hoje é
uma das regiões com mais demanda e atividades frequentes.
d) Belém: o ELBA Belém foi um marco para o movimento local do Bike Anjo e para a
cidade. O Bike Anjo em Belém estava parado há um bom tempo e era pouco conhecido.
Com o encontro foi possível gerar uma maior visibilidade ao movimento e à prática de
pedalar, bem como inspirar os ciclistas locais para se organizarem. E dessa organização
saiu o seguinte plano de ação:
● Plano de comunicação do Bike Anjo local para divulgar mais amplamente a rede e
convocar novos voluntários;
● Estruturar grupos de atuação de diferentes perfis, como idosos, crianças e
pessoas com deficiência física para inserir o tema da bicicleta em sua rotina e
angariar mais pessoas engajadas pela bicicleta;
● Oficina educativa de bicicleta com operários da construção civil, que é o público
ciclista mais presente na cidade, por meio de oficinas mecânicas, materiais
informativos e parcerias com empresas da construção civil para palestras;
● Palestras com motoristas de ônibus para um melhor convívio no trânsito.
Belém já é uma cidade que naturalmente conta com muitos ciclistas e algumas
estruturas cicloviárias pela cidade, mas é possível observar um campo muito grande de
atuação com a bicicleta, principalmente por meio da promoção da cultura de pedalar e
da educação no trânsito. E por isso, o Bike Anjo Belém tem um grande potencial de
atuação na capital paraense. Confira o material completo do plano de ação do Bike Anjo
belém neste link: bit.ly/acaobabelem2015.
e) Belo Horizonte: a região contou com o seguinte plano de ação para realização:
● Criar uma coordenação local para decisões do Bike Anjo BH com cada um dos
membros do grupo sendo responsável por alguma atividade, como organização
da EBA, respostas para mensagens enviadas à FanPage, mobilização de
voluntários, entre outras. Devendos organizar internamente em grupos de
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trabalho como comunicação, administração e logística/produção;
Fazer uma rede estadual inciando com uma parceria com a Mobilicidade e o Bike
Anjo JF;
Aumentar a rede buscando uma maior integração com os grupos de pedal já
existentes, divulgando o trabalho do Bike Anjo nos espaços públicos e meios de
comunicação e elaborando um kit de boas vindas para melhor entendimento do
trabalho do Bike Anjo;
Compartilhar experiências fazendo registro fotográficos e relatos dos
atendimentos, vídeos com depoimentos dos alunos, encontros entre os bike
anjos para troca de experiências;
Propor reciclagem e treinamento dos motoristas de ônibus e taxis;
Realizar oficinas de mecânica de bicicleta;
Negociar e participar junto com a BHtrans da elaboração de uma ciclovia de lazer
para BH;
Elaborar e participar de ações de educação no trânsito com pedestres e
motoristas;
Programa de incentivo para bike anjos inativos voltarem à ativa, elaborarando
uma cartilha com os acordos e valores do Bike Anjo;
Promover discussões sobre bicicleta e seu envolvimento com temas como
gênero, machismo, homofobia e racismo;
Realizar uma pesquisa com os alunos que aprenderam com o Bike Anjo para
sabermos que tipo de uso estão dando à bicicleta;
Aumentar a comunicação entre os Bike Anjos.

O Bike Anjo BH conta com voluntários bem engajados e que articulam as ações locais
com grande empenho e estão entre as principais cidades no Brasil onde o Bike Anjo
atua. Começam a surgir interesse de empresas e colégios para realização de atividades,
tendo a BH em Ciclo como aliada para juntar forças e desenvolver muitos projetos em
conjuntos para a promoção da bicicleta em Minas Gerais.
f) Brasília: após a visita, ficou acordado uma reunião para planejamento e criação de
uma Plano de Ação para os temas abaixo:
● Criar uma Articulação local para decisões do Bike Anjo DF com voluntários
responsáveis por cada atividade, como organização da EBA, mídias sociais,
mobilização de voluntários, Instagram entre outras. Todos os voluntários serão
alimentadores de conteúdo: fotos, textos interessantes, é preciso checar quem
hoje está de fato como administrador do sistema nacional;
● Criar organização de publicações e facilitar o compartilhamento de arquivos;
● Sistematizar os dados referentes aos atendimentos realizados nas EBAs
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anteriores em um google docs e compartilhar com todos;
● Realizaçao frequente do CUBA - Curso de Formação de Bike Anjo;
● Reorganizar a EBA, incluindo na ficha de atendimentos o local de moradia da
pessoa para que possam subsidiar o fomento de outras EBAs em outras cidades.
● Fazer contato com lojas/oficinas para estabelecer parcerias oficializadas para
manutenção nas bikes do Bike Anjo e naquelas usadas sempre para as EBAs;
● Pensar numa estrutura regular de postagem na fanpage.
● Sistematizar as atividades do Bike Anjo DF (inclusive as EBAs) para registro da
articulação nacional do Bike Anjo;
● Estruturar formato de captação de recursos do Bike Anjo DF.
Brasília é uma das regiões com mais engajamento e articulação da rede Bike Anjo. Os
voluntários do Bike Anjo DF vem realizando reuniões e encontros frequentes para
mobilizar a rede na região. Com o crescimento da demanda, há a necessidade de
conseguir mais voluntários e captar recursos para realizar novas atividades, contando
com a parceria da Rodas da Paz.
g) Vitória: durante todo o encontro houveram diversas conversas e os resultados do
plano de ação foram:
Plano 1. Desenvolver estratégias para convocar mais pessoas para a rede do Bike Anjo:
● Realizar a CUBA - Curso de Bike Anjos;
● Realizar uma aula para pedalar no trânsito - EBA no trânsito;
● Vídeo de divulgação para chamar mais bike anjos (de aprendizes para bike
anjos);
● Cuidar da rede de iniciantes para irem ajudar;
● Estruturar manutenção e logística de bicicletas para oficinas e aquisição de
bicicletas infantis;
● Debater sobre um potencial fórum de bicicletas de Vitória.
Plano 2. Fortalecer a promoção da bicicleta em outros nichos da cidade:
● Desenvolver uma roda de conversa com diferentes atores para cocriar
melhorias pra cidade no tema de bicicleta e pedestres;
● Montar atividades para trabalhar na periferia e em escolas públicas;
● Trabalhar com outros nichos que devem ser abordaodos (ex: motoristas de
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ônibus, jornalistas/alunos de jornalismo, professores de escola etc).
Plano 3. Estreitar a articulação com a Prefeitura:
● Articulação para ações educativas na rua de lazer (parceria para EBA e dicas,
por exemplo);
● Campanha de educação mais assertiva e contínua pela prefeitura.

h) Porto Alegre: a rede do Bike Anjo POA decidiu trabalhar em três frentes: melhorar a
comunicaçao interna, integrar mais os bike anjos locais e levar o Bike Anjo POA pra rua
com oficinas. Desta forma, os encaminhamentos foram:
● Formatar EBA no trânsito com "Pedais temáticos" mensalmente para ensinar os
ex-alunos da Bici Escola. A parceria seria para fazer contato com alunos formados
pela Bici Escola;
● Continuar contato/projeto do Sincopeças (sindicado de comercianteS) para
abordar públicos de empresas com foco na campanha De Bike ao Trabalho;
● Campanha de mobilização de novos voluntários e formatar a CUBA;
● Integrar outras cidades do Rio Grande do Sul - promover um papo virtual com
outras cidades do Estado para compartilhar conhecimentos e experiências de
promover a bicicleta em suas cidades.
i) Curitiba: o trabalho do Bike Anjo CWB deve se potencializar fortemente após os
seguintes encaminhamentos que foram dados:
●

Estruturar CUBA (Curso Bike Anjos) antes da EBA e outra uma vez por mês
com a Bicicletaria Cultural;

●

Oficina de pedalar no trânsito na Bicicletaria Cultural - uma roda de dicas
para iniciantes;

●

Organização de um canal de comunicação com os anjos cadastrados no
sistema, e realizar pesquisa para entender qual a demanda de cada um para
entender demandas, ofertas e novas ações e atividades todos em conjunto;

●

Realizar um festival do Bike Anjo CWB sobre bicicletas, envolvendo cultura,
arte e música;

●

Estruturar uma campanha com Cicloiguaçu para que a Prefeitura encampe
uma campanha De Bike ao Trabalho na cidade, com bike stations e café da
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manhã do ciclista.
j) Salvador: a região contou com o seguinte plano de ação para ser realizado:
● Organizar os resultados da pesquisa com bike anjos locais abordando os
seguintes temas: forma de comunicação, atividades realizadas, sugestões de
atividades, quais os desafios do Bike Anjo Salvador e como aumentar o número
de voluntários;
● Estruturar a articulação local, promovendo mais reuniões para debater assuntos
ligados a organização da rede em Salvador. Identificar novos articuladores e
delegar funções;
● Criar um grande evento para comemorar a aniversário de 1 ano de EBA Salvador
em Maio;
● Arrecadar doações de bicicletas em condomínio;
● Criar um evento fotográfico de bicicleta (Biciclique);
● Buscar parceiros que possam contribuir com trocas de serviços ou apoios
diversos;
● Realizar mecanismos de venda de adesivo no formato “Pague o quanto quiser”
durante as EBAs e atividades;
● Preparar e organizar a Vila Infantil do Itaú durante o Carnaval.
A visita em Salvador superou as expectativas, tanto em atividades quanto em
organização. Por algum tempo o Bike Anjo esteve sem movimentação nessa região, mas
com a chegada de novos voluntários e a mudança e união do grupo Pedale Seguro
Salvador para Bike Anjo Salvador fez com que a rede tivesse uma grande evolução em
organização e articulação.

4.1.4. Dar suporte às demais cidades já estabelecidas com o Bike Anjo com materiais
e metodologias para ações
a) Oficinas de capacitação da rede Bike Anjo: ao total foram 6 oficinas que foi
transmitida para todo o Brasil. Nessas oficinas trabalhamos temas relacionados a
bicicleta, como atividades para começar a promoção da bicicleta na sua cidade até
incidência em políticas públicas, além de passarmos por assuntos de cunho
organizacional, capacitando a rede para saber captar recursos, mobilizar voluntários e
realizar campanhas. Esse formato de oficinas permitiu mais de 1.500 participantes
acompanhando online. Os resultados de todas as oficinas estão no link:
bikeanjo.org/oficinasparabikeanjos.
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b) Apoio à Oficina Mão na Roda no CCSP: o Bike Anjo doou R$500 para a campanha de
financiamento coletivo da Ciclocidade para viabilizar uma oficina Mão na Roda no
Centro Cultural São Paulo (bit.ly/1qkIN2R). A oficina busca realizar um encontro semanal
comunitário de conserto de bicicletas, uma ação em que o Bike Anjo acredita
profundamente que ajuda a promover o senso de comunidade em volta da promoção do
uso da bicicleta. Felizmente a oficina foi viabilizada e agora acontece todas as noites das
Terças-feiras (veja AQUI).
c) Apoio ao Mês da Mobilidade de Fortaleza: o Bike Anjo apoiou com R$500 a
campanha de financiamento coletivo do Mês da Mobilidade de Fortaleza
(bit.ly/1t2haMk) realizado pela Associação Ciclovida, que também congrega o
movimento local do Bike Anjo. A campanha visou viabilizar um mês inteiro de ações em
Setembro, reconhecido como o mês da mobilidade devido ao Dia Mundial Sem Carro (22
de setembro).
d) Apoio ao II Fórum Sergipano da Bicicleta: o Bike Anjo ajudou na campanha de
financiamento coletivo do II Fórum Sergipano da Bicicleta que conseguiu arrecadar mais
de R$9.000 e realizar um evento de 4 dias com programações desde ciclocine até
debates em volta de políticas públicas para bicicleta. Confira aqui o site do II Fórum:
2fsbici.com.br
e) Apoio ao Bike Arte 2014: o Bike Anjo apoiou com R$500 o festival Bike Arte 2014,
um festival de cultura e arte misturado com bicicleta que ocupou boa parte do Largo da
Batata, em São Paulo/SP. Além disso, o Bike Anjo realizou uma Escola Bike Anjo para
ensinar adultos e crianças a pedalar. Confira algumas fotos do festival AQUI e AQUI.
f) Doaçao à União de Ciclistas do Brasil: o Bike Anjo doou R$250 para a União de
Ciclistas do Brasil, ONG que congrega as associações do Brasil para atuar sobre a
promoçao da bicicleta em âmbito nacional.
g) Apoio com materiais Bike Anjo: durante todo o ano o Bike Anjo apoiou mais de 5
cidades com envio de materiais e produtos, como camisetas e adesivos, para dar suporte
à rede local e até mesmo iniciar um processo de sustentação com a venda desses
produtos.
h) Suporte à mobilidade por bicicleta junto ao poder público: no processo de diálogo
com os bike anjos de diferentes locais, surgiu algumas oportunidades relevantes para
auxiliar na articulação com o poder público local para promover o uso da bicicleta. Aqui
estão alguns casos:
● Reunião sobre o Plano Cicloviário de Campo Grande em 28 de novembro de
2014;
● 2o Seminário de Mobilidade por Bicicleta de Juiz de Fora com apresentação de
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discussão do primeiro Plano de Mobilidade Cicloviário da cidade.

Secretário de Planejamento Urbano de Juiz de Fora
apresentando um plano cicloviário do município

4.1.5. Implementar na plataforma virtual do Bike Anjo uma ferramenta de interação
entre os bike anjos da mesma cidade, permitindo um fluxo melhor de
comunicação entre eles, seja por fóruns, grupos de discussão ou mailings
O Bike Anjo ampliou seus grupos de discussão, contando com um grupo de e-mail
nacional, um grupo de articuladores locais, além de espaços de trocas de experiências
reconrrentes, como os grupos do Whatsapp e Facebook.
De toda forma, o Bike Anjo segue avançando em aperefeiçoar sua plataforma para que
seja mais funcional e interativa para uma melhor experiência do usuário. Na fase atual o
Bike Anjo já criou um novo layout e landing page da sua nova plataforma, bem como um
blog novo, com previsão para término em maio de 2015.
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Pré-visualização da nova plataforma Bike Anjo

4.1.6. Promover, em cada região, pelo menos uma atividade educativa com
frequência mensal ou quinzenal, como a EBA ou outra que for definida no
plano de ação com base na metodologia do Bike Anjo
Todas as regiões estratégicas com as quais atuamos continuaram ou começaram
atividades com frequências mensais para trabalhar a educação e engajamento por meio
da bicicleta. Em 2014 conseguimos mapear 279 ações que atingiram diretamente quase
6.500 pessoas.

Associação Bike Anjo

bikeanjo.org
32

4.2. OBJETIVO #2 - Promover a integração dos bike anjos em âmbito nacional e
internacional

4.2.1. Estabelecer pontos focais do Bike Anjo nas cidades onde atuamos com um
canal de comunicação comum
O grupo de articuladores nacionais se ampliou e hoje já temos mapeado mais de 30
pontos focais em cidades diferentes espalhadas do Brasilcom com o qual temos contato
próximo e frequente.
4.2.2. Implementar na plataforma do Bike Anjo uma ferramenta de interação entre
os bike anjos de diferentes cidades
Nas discussões sobre a nova plataforma do Bike Anjo observamos que as melhores
ferramentas de fóruns de discussão são as já existentes e utilizadas pelo Bike Anjo,
como grupo de e-mails, Facebook e Whatsapp.
4.2.3. Realizar um encontro de integração dos bike anjos em âmbito nacional
fazendo uso de ferramentas virtuais
Mesmo não estando previsto no projeto, conseguimos viabilizar um encontro com mais
de 30 pessoas de 17 cidades do Brasil para passar um fim de semana em São Paulo para
integrar e discutir como melhorar nossa rede. O encontro contou com as seguintes
atividades:
● Balada Bike Anjo com a assembleia geral ordinária do Bike Anjo;
● Pedalada de reconhecimento da cidade de São Paulo e projetos de novas
ciclovias da cidade;
● Compartilhamento de experiências do Bike Anjo em cada cidade presente;
● Papo aberto com especialistas em mobilidade, incluindo a Luciana Nicola, do Itaú
Unibanco;
● Reuniões para definição de gestão interna do Bike Anjo;
● Piquenique com planejamento das ações do Bike Anjo em 2015;
● EBA Nacional (Escola Bike Anjo).
Os resultados e demais materiais do 1o Encontro Nacional Bike Anjo se encontram
neste link: bit.ly/comofoienba2014
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As fotos do encontro estao no link: http://bit.ly/fotosenba2014

Último momento do 1o Encontro Nacional Bike Anjo com 17 cidades juntas

4.3. OBJETIVO #3 - Realizar ações de mobilização da rede dos bike anjos em âmbito
nacional

4.3.1. Disponibilizar na plataforma e no site ferramentas das ações já realizadas
pelo Bike Anjo em âmbito nacional para permitir a replicação das mesmas em
outras localidades
O Bike Anjo elaborou quatro grandes compêndios de ferramentas à disposição dos bike
anjos:
● Kit para deixar o carro em casa (DMSC): materiais de dicas durante o Dia
Mundial Sem Carro para as pessoas se engajarem;
● Kit de comunicacação do Bike Anjo: um acervo completo de materiais visuais,
logos e artes que os bike anjos podem usar para suas ações;
● Oficinas de capacitação da rede Bike Anjo: cursos online feitos para as pessoas
capacitarem diferentes temas, tanto sobre bicicleta e mobilidade quanto para
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gestão estratégica;
● Álbum de Cicloinspirações: criamos um álbum visual com diferentes iniciativas
para inspirarem as pessoas por ações para promover o uso da bicicleta.

4.3.2. Cocriar e realizar uma campanha comum e consolidada para o Dia Mundial
Sem Carro de 2014
O Bike Anjo começou o processo do Dia Mundial Sem Carro 2014 com um levantamento
de toda a agenda e atividades da rede do Bike Anjo pelo Brasil e também um formulário
para consulta pública do que as pessoas gostariam de fazer juntas. Com esse processo
de diálogo e corealização das ações, conseguimos realizar uma série de atividades que
estão listadas no link: bikeanjo.org/dmsc2014. As atividades e produtos realizados estão
listados a seguir:
Kit para deixar o carro em casa
Dicas para você se engajar no Dia Mundial Sem Carro
Agenda das atividades para o Dia Mundial Sem Carro pelo Brasil
Carta modelo para enviar ao seu prefeito
Carta modelo para enviar à sua empresa
Campanha #desafiosemcarro: nessa campanha online, co-realizada com a
Ciclovivo junto com o Bike Anjo, as pessoas foram convidadas para mostrar como
deixavam o carro em casa e instigavam seus amigos para fazer o mesmo! Confira
aqui o álbum completo dos vídeos e fotos
● Bate papo virtual sobre o Dia Mundial Sem Carro (confira AQUI)
●
●
●
●
●
●
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5.

Desafios e lições aprendidas

Foi um primeiro ano de projeto com muitos desafios e muito trabalho, mas tudo isso
encarado com muita diversão e união da rede do Bike Anjo. Entre os principais desafios
e liçoes aprendidas estão:
● O Bike anjo ajuda não só quem quer pedalar, mas quem já pedala, dando
ferramentas e orientação do que fazer para mobilizar mais pessoas por meio da
bicicleta nas cidades brasileiras;
● Com isso, a rede do Bike Anjo se tornou mais conectada e mais forte e um dos
principais momentos de contribuição para isso foram as visitas locais às 10
regiões estratégicas e o 1o Encontro Nacional Bike Anjo que congregou os
bike anjos para compartilhar experiências e planejarmos juntos o rumo da rede;
● O Bike Anjo continua não tendo atuação política direta, mas cada vez mais se
encaixou como um ator de geração de opinião e participação de políticas
públicas focalizadas;
● As oficinas de capacitação teve amplos resultados e impacto, sendo um
importante instrumento de melhoria da promoção da bicicleta no Brasil;
● A plataforma do Bike Anjo tem a oportunidade de se tornar um aplicativo que
acompanha a vida ciclística de uma pessoa, desde aprender a pedalar até se
engajar pela causa. Devemos seguir por esse caminho;
● Alcançar outros públicos que não pedalam, mas influenciam na vida dos
ciclistas, como motoristas de ônibus e táxi, é um desafio enorme e precisamos
ser mais criativos de como fazer isso;
● O Bike Anjo precisa saber com quantas pessoas ele se comunica e otimizar seus
canais, criando um plano de comunicação;
● Temos oportunidades únicas de mobilizar campanhas em diversos temas, como
a bike na escola, que podem gerar grandes resultados devido à capilaridade da
rede Bike Anjo e o interesse crescente da sociedade pelo tema.
Neste último ano o Bike Anjo pode dizer que de fato virou uma rede conectada e
engajada. Observar onde estávamos no começo de 2014 e refletir sobre tudo que
fizemos até agora é animador e instigador para os outros vários desafios que temos
pela frente. Com isso esperamos continuar com o projeto de Mobilização da Rede Bike
Anjo e parceiros como o Itaú só nos agregará valor a este processo.

Associação Bike Anjo

bikeanjo.org
36

6.

Contrapartidas

6.1. Divulgação da marca Itaú
a) Na página e coluna de parceiros do portal Bike Anjo: o site do Bike Anjo teve no
último ano o total de 160 mil acessos e a parceria com o Itaú foi divulgada das seguintes
formas (também identificados no Anexo 1):
● Coluna Home dos parceiros: http://bikeanjo.com.br
● Página de Parceiros: http://bikeanjo.com.br/parceiros
● Página do projeto patrocinado: http://bikeanjo.com.br/projetomobilizacaoba/
b) Posts relacionados ao projeto na página do Facebook, Twitter e site:
●
●
●
●
●
●

Lançamento da parceria no Facebook: on.fb.me/1pmW4J5
Lançamento da parceria no Twitter: bit.ly/Vr9czN
Lançamento da parceria no Instagram:bit.ly/1lx7dDF
Mapeamento da rede Bike Anjo: bit.ly/mapabikeanjo2014
Campanha Bike Anjo no Dia Mundial Sem Carro: bikeanjo.org/dmsc2014
Outros posts pontuais de atividades locais do Bike Anjo
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c) Laranjinhas no Pedal Velame 2014: o Bike Anjo realizou um passeio educativo e
inspirador para jovens de diversos cantos do Brasil do projeto Velame
(http://www.obb.org.br/index.php/velame/). Com o apoio do Itaú, conseguimos utilizar
as laranjinhas para os jovens terem essa experiência e tivemos uma repercussão muito
grande entre os jovens e com as pessoas que viram as 20 laranjinhas rodando pela
cidade de São Paulo. Veja algumas fotos do pedal: http://on.fb.me/1pMBxhd

6.2. Menção em contatos com atores locais
a) Divulgação do projeto à rede Bike Anjo: no dia 27 de maio de 2014 o Bike Anjo deu
início à comunicação do projeto com a rede de bike anjos. Naquele momento eram por
volta de 1.120 bike anjos nessa rede.
b) Divulgação da parceria com o Itaú em palestras e apresentações: o Bike Anjo deu
palestras constantes durante todo o ano por várias partes do país e com isso levou junto
a parceria com o Itaú, fazendo menção da plataforma de mobilidade que a empresa está
construindo no país.
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Palestra no 2o SEMOB em Juiz de Fora

6.3. Menções em reportagens e entrevistas
O Bike Anjo mapeou entre janeiro de 2014 e fevereiro de 2015 133 inserções na
imprensa por todo o país, envolvendo inclusive casos de experiências com as bicicletas
"laranjinhas" do Itaú. Um dos exemplos foi uma reportagem para uma jornalista
correspondente de diversos jornais e rádios da Holanda e Bélgica e levou uma pauta do
Bike Anjo para todos estes canais. A seguir está uma seleção de fotos desse momento,
que ocorreu no dia 21 de abril de 2014.
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Fotos da reportagem para jornal belga e holandês com as "laranjinhas"

6.4. Apresentações e palestras
a) II Workshop de Promoção da Bicicleta no Brasil: durante os dias 28 a 30 de abril de
2014 no Rio de Janeiro o Bike Anjo participou como selecionado pela Transporte Ativo
para apresentar seu modelo de gestão no II Workshop de Promoção da Bicicleta no
Brasil. Além disso, o Bike Anjo recebeu a menção honrosa pela iniciativa em ação
educativa e de sensibilização. Durante a apresentação do Bike Anjo, foi mencionado o
projeto de parceria com o Itaú como uma das principais conquistas para 2014. A seguir
algumas fotos deste momento.
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Recebendo a menção honrosa na categoria
Ação Educativa e Sensibilização
Foto: TA

Prêmio da menção honrosa
Foto: BA

6.5. Distribuição de material institucional e educativo
Foram levados materiais educativos do Itaú, como o Bike Dicas adesivos e CTB de bolso
para 9 das 10 regiões estratégicas, onde foram entregues em palestras, EBAs e outros
momentos ao público geral.

Materiais distribuídos durante inauguração da EBA Vila Velha/ES
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Materiais educativos do Itaú
exposto no 2o SEMOB de Juiz de Fora

6.6. Envio de relatos e informes sobre bicicleta
a) Campanha De Bike ao Trabalho 2014: o Bike Anjo enviou logo no início da campanha
De Bike ao Trabalho de 2014 um informe à equipe do Itaú mostrando a proposta da
campanha e como poderia aderir ou utilizar os materiais educativos disponíveis. Isso
resultou na ação interna com os colaboradores do Itaú. Tudo sobre a campanha se
encontra no link a seguir: http://debikeaotrabalho.org
b) Visita às cidades e eventos: o Bike Anjo manteve constante contato com a equipe
do Itaú para notificar as novidades e entidades que foram encontrando durante as
visitas nas cidades, além de convidar para todos os eventos organizados pelo Bike Anjo
em São Paulo.
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6.7. Participação do Bike Anjo em eventos do Itaú
O Bike Anjo participou e apoiou sempre que possível dos eventos organizados pelo Itaú
no tema da bicicleta, entre eles:
● Participação do Bike Anjo Salvador no I Fórum Salvador Vai de Bike (ainda em
2013);
● Palestra no Workshop de bike ao trabalho durante Semana da Mobilidade de
2014;
● Reunião de discussão sobre ideias para bicicletários junto às estações do metrô
de São Paulo com especialistas no tema e equipe do Itaú;
● Reunião de discussão com parceiros do Itaú sobre projetos de bicicleta em
comunidades.

6.8. Suporte de conteúdo com campanhas internas do Itaú
a) Material De Bike ao Trabalho Itaú: o Bike Anjo deu suporte a conteúdo para que o
Itaú comunicasse a seus funcionários dicas para motoristas e ciclistas de como tornar o
trânsito mais harmonioso. O conteúdo foi publicado no Portal Corporativo do Itaú e nas
mídias sociais do Itaú. O teor da publicação pode ser visualizado no ANEXO 2 e a
postagem no Facebook AQUI ou no Twitter AQUI, ambas direcionadas para o site da
campanha De Bike ao Trabalho.
b) Suporte a programa de incentivo à mobilidade urbana dos funcionários Itaú: o
Bike Anjo apoiou o programa interno do Itaú com casos de sucesso, dados e iniciativas
possíveis a serem realizadas sobre o tema da bicicleta com seus funcionários. O Bike
Anjo pretende continuar acompanhando esse programa e apoiando o Itaú nessa
iniciativa.
6.9. Oficinas, passeios e palestra com colaboradores Itaú
a) Workshop sobre mobilidade urbana: no dia 24 de setembro de 2014 o bike anjo JP
Amaral realizou um bate papo com 30 colaboradores do Itaú para incentivá-los a adotar
o uso da bicicleta na cidade e como fazer isso de forma segura. No evento foi possível
conferir que vários colaboradores já estavam animados com a ideia de pedalar e muitos
saíram de lá inspirados para começar o quanto antes!
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Foto: Marcos Bueno

Foto: Marcos Bueno

Dando continuidade a este apoio, o Bike Anjo já está discutindo e organizando com a
equipe do Itaú oficinas e outras atividades com seus funcionários.
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6.10. Apoio à campanha De Bike ao Trabalho no Itaú
a) Publicação Portal Corporativo Itaú Unibanco: foi disponibilizado conteúdo no
Portal Corporativo Itaú Unibanco referente à campanha De Bike ao Trabalho 2014 para
mobilizar os funcionários a aderirem ao uso da bicicleta ao trabalho, inclusive adotando
das cartilhas do Bike Anjo de dicas para motoristas e ciclistas, além do Manual do
Ciclista, elaborado pelo Itaú junto com a Transporte Ativo. O teor da publicação pode
ser visualizado no ANEXO 2.
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7.

Relatório financeiro

O resumo da prestação de contas do patrocínio do Itaú está na tabela a seguir:
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ANEXOS
Anexo 1 - Divulgação do Itaú no site do Bike Anjo
● Na home do Bike Anjo:
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● Na descrição do projeto:

● Na página de parceiros:
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ANEXO 2 - Conteúdo de divulgação da campanha De Bike ao Trabalho no Portal
Corporativo Itaú Unibanco


9 de maio – Dia Mundial de Bike ao Trabalho
Ir de Bike ao trabalho. #issomudaomundo
9 de maio é o Dia Mundial de Bike ao Trabalho, onde empresas de todo o mundo se movimentam
para disseminar atitudes para um mundo melhor. E o Itaú Unibanco acredita que um mundo melhor se
constrói com hábitos melhores. Em casa, na rua, no trabalho ou em qualquer outro lugar o respeito
mútuo, a gentileza e a educação fazem a diferença.
Por isso, compartilhar as ruas e fazer um trânsito mais democrático também muda o mundo. Afinal,
bicicleta é saúde, economia e sustentabilidade.
Pensando nisso, o banco oferece bicicletários em todos os polos administrativos e também vestiários
para os ciclistas no CA Brigadeiro e Centro Empresarial para que os colaboradores tenham a opção de
usar suas bikes para ir ao trabalho.
O Itaú Unibanco, juntamente com a Associação Transporte Ativo, elaborou o Manual do Ciclista e a
entidade Bike Anjo preparou alguns materiais para auxiliar vocês no dia a dia com as Bikes. Confira
abaixo:

Além disso, o incentivo à evolução da mobilidade urbana é uma das causas do banco. Estamos
comprometidos com o desenvolvimento das comunidades em que atuamos para gerar valor
compartilhado à sociedade. Foi a partir desse pensamento que surgiu o Bike Itaú.
Até 2015 serão mais de 7 mil bikes espalhadas pelo Brasil e já contamos com mais de 710 mil usuários
cadastrados. Estamos presentes nas capitais do Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Rio Grande
do Sul, Bahia e, em breve, as laranjinhas estarão nas Minas Gerais e em Brasília.
Se você quer conhecer mais do projeto, acesse: www.mobilicidade.com.br.
Vá de Bike. #issomudaomundo
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