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Fundado em 1985, o Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimen-
to (ITDP, da sigla em inglês para Institute for Transportation and Develop-
ment Policy) é uma entidade sem fins lucrativos que promove o transporte 
sustentável e equitativo no mundo, concentrando esforços para reduzir as 
emissões de carbono, poluição atmosférica, acidentes de trânsito e a desi-
gualdade social.

Com sede na cidade de New York (EUA) e escritórios em Washigton D.C. 
(EUA), Brasil, Quênia, China, Índia, Indonésia e México, o ITDP possui uma 
equipe multidisciplinar de mais de 80 profissionais especialistas em plane-
jamento urbano, transportes e políticas públicas, atuando de acordo com 
os 8 princípios do Desenvolvimento Orientado ao Transporte Sustentável 
(DOTS, em tradução livre do termo original em inglês Transit-Oriented De-
velopment). 

Presente no Brasil desde 2009, o ITDP está sediado no Rio de Janeiro e 
tem atuação nacional por meio de um trabalho contínuo de identificação, 
documentação e disseminação de boas práticas. Para sensibilizar o poder 
público, a sociedade civil, gestores de mobilidade urbana e planejadores 
de transportes, o ITDP disponibiliza um um extenso acervo de publicações 
próprias, que incluem padrões de qualidade, manuais técnicos, relatórios e 
recomendações sobre políticas públicas. 

Os documentos são focados em projetos específicos dentro das seguintes 
áreas de atuação: transporte público, políticas públicas, transportes ativos, 
gestão da demanda por viagens e desenvolvimento urbano sustentável. To-
das essas áreas atuam na promoção dos princípios de DOTS, por meio do 
estímulo a uma ocupação compacta e do uso misto do solo, com distân-
cias curtas para trajetos a pé e adensamento no entorno das estações de 
transporte de média e alta capacidade. Os 8 princípios são: caminhar, usar 
bicicletas, conectar, usar transporte público, promover mudanças, adensar, 
misturar e compactar. 

Os conteúdos produzidos pelo ITDP Brasil estão disponíveis gratuitamente 
para consulta e utilização de gestores públicos, pesquisadores e outros ato-
res interessados em www.itdpbrasil.org.br

Sobre o ITDP
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Apresentação

Ao longo da última década, os sistemas de bicicletas compartilhadas se 
espalharam pelo mundo, com um crescimento exponencial a partir da  
implementação do Velib (Paris), em 2007. Desde então, estes sistemas tem 
contribuído para a melhoria da mobilidade urbana em diversas cidades, mas 
a profusão de iniciativas ainda passa por um processo de “decantação”: 
não são raros os casos de sistemas com baixo desempenho, problemas 
financeiros e operacionais, que muitas vezes resultam no encerramento do 
programa. Como toda nova tecnologia, ainda é necessário compreender 
seus potenciais, limitações e formas de utilização efetivas.

O Guia de Planejamento de Sistemas de Bicicletas Compartilhadas, publica-
do pelo ITDP em 2013 (com versão em português editada em 2014), aponta 
alguns benefícios destes sistemas: reduzir o congestionamento e melhorar 
a qualidade do ar, melhorar o acesso às oportunidades da cidade, aumen-
tar o alcance do transporte de média e alta capacidade, oferecer serviços 
complementares ao transporte público, melhorar a saúde dos habitantes, 
atrair novos ciclistas, melhorar a imagem da cidade, gerar investimentos na 
indústria local. No entanto, é importante entender que um sistema de bici-
cletas compartilhadas exige planejamento dedicado e operação cuidadosa. 
Além disso, para avaliar o sucesso de um sistema, é preciso entender que 
eles podem ter finalidades diferentes: um sistema que busca aumentar o 
alcance do transporte de média e alta capacidade muitas vezes terá carac-
terísticas de planejamento, resultados operacionais e benefícios diferentes 
de um sistema que busca substituir as viagens feitas por automóvel em 
distâncias curtas. Também é fundamental considerar as características 
de ocupação do tecido urbano, os padrões de viagem e as características 
socioeconômicas da população. Em outras palavras: os sistemas de bici-
cletas compartilhadas são uma ferramenta importante para a mobilidade 
urbana, mas não adianta usar um martelo para apertar um parafuso. 
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A primeira pergunta que deve ser feita antes da implantação é: “Para quê 
queremos um sistema de bicicletas compartilhadas?”. A partir daí, é possí-
vel começar a desenhá-lo. No processo de planejamento de uma sistema 
de bicicletas compartilhadas, é fundamental definir objetivos e integrá-los 
à estratégia de mobilidade e à política urbana como um todo. O segundo 
passo é realizar estudos de mapeamento da demanda e definir responsa-
bilidades entre os atores envolvidos no projeto. Por fim, é preciso estabele-
cer métricas, indicadores e uma consistente política de compartilhamento 
dos dados. Esta publicação busca oferecer um breve percurso para esta 
reflexão, destacando pontos que devem ser considerados. Sistemas de bi-
cicletas compartilhadas tem potencial para serem considerados sistema 
de transporte público (um serviço universal, com ampla abrangência territo-
rial), mas, para tanto, é fundamental ampliar o conhecimento sobre aspec-
tos como intermodalidade, migração modal e redução do congestionamen-
to, arranjos institucionais e modelos de financiamento, tópicos que serão 
abordados nesta publicação.

Estudos e publicações
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Bicicletas Compartilhadas: um histórico

Em julho de 1965, a ideia de disponibilizar bicicletas para uso comum foi 
colocada em prática pela primeira vez na cidade de Amsterdã (Holanda). A 
iniciativa, proposta pelo movimento contracultural Provos, disponibilizou 
bicicletas pintadas de branco para uso comum. Elas poderiam ser utiliza-
das livremente por qualquer habitante da cidade, sem limite de tempo. A 
iniciativa durou alguns dias, pois as bicicletas foram furtadas ou apreendi-
das pela polícia. O Plano das Bicicletas Brancas foi considerado o primei-
ro sistema de bicicletas compartilhadas do mundo. Ainda nas décadas de 
1970 e 1980, sistemas de primeira geração foram implantados em cidades 
da Alemanha e da Itália, em iniciativas com diferentes graus de sucesso.

No início da década de 90, Grená e Nakskov, duas cidades dinamarquesas, 
iniciaram pequenos programas de compartilhamento de bicicletas, que de-
marcam o início de uma segunda geração desses sistemas, caracterizada 
por apresentar os primeiros mecanismos de prevenção ao roubo. O mode-
lo dinamarquês ainda não possuía controle de tempo ou identificação dos 
usuários, mas as bicicletas ficavam presas em estações e eram destrava-
das mediante o depósito de uma moeda de 20 coroas dinamarquesas (o 
valor era devolvido ao usuário quando a bicicleta era devolvida em outra es-
tação). Os sistemas de segunda geração tinham uma área delimitada para 
operar: as bicicletas só podiam circular em uma região específica da cidade 
e, ainda que não houvesse tecnologia eletrônica de rastreamento, conta-
vam com a ajuda das autoridades locais para a fiscalização. Em 1995, os 
criadores do sistema de Nakskov transferiram a tecnologia para Copenha-
gue, que ganhou cerca de 5 mil bicicletas no sistema City Bikes. O sucesso 
do modelo em Copenhague motivou a implantação de sistemas similares 
em cidades como Trondheim (Noruega), Viena (Áustria), Helsinki (Finlân-
dia), Arhus (Dinamarca), Aveiro (Portugal) e diversas cidades da Alemanha.

No final da década de 90, a introdução de tecnologias da informação permitiu 
o salto para a terceira geração. Além de utilizar bicicletas específicas e ofere-
cer mecanismos de travamento após o uso, estes sistemas passaram a iden-
tificar os usuários e estabelecer limites de tempo para o uso gratuito — tais 
mecanismos buscavam reduzir a quantidade de furtos e também aumentar 
a disponibilidade de bicicletas para a população (evitando que uma bicicleta 
fosse utilizada por apenas um cidadão durante longos períodos de tempo). 

As possibilidades — e soluções — que a tecnologia oferece em geral são ex-
ploradas em maior volume depois de um marco inicial. Em 1996, a univer-
sidade de Portsmouth (no Reino Unido) disponibilizou 100 bicicletas em 2 
estações para uso da comunidade acadêmica através do programa Bikea-
bout. As bicicletas eram disponibilizadas em depósitos instalados em duas 
áreas do campus, distantes 3 quilômetros entre si. O acesso aos depósitos 
era liberado através de um smartcard. Dois anos depois, em 1998, a empresa 
de publicidade Clear Channel inaugurou o sistema Vélo à la Carte, em Rennes 
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(França), o primeiro sistema de terceira geração com estações no espaço 
público, que contava com 200 bicicletas em 25 estações e esteve em fun-
cionamento até 2009, quando foi substituído pelo Le Vélo STAR (com 900 
bicicletas e 81 estações).

Em 1999, o primeiro sistema de terceira geração era implantado na Ásia, em 
Cingapura. O Smart Bike (depois chamado de TownBike) operou em Cinga-
pura até 2007. No Japão, o primeiro sistema de terceira geração foi o Taito  
BikeSharing, em Tóquio, que operou em caráter experimental entre 2002 e 
2003. Nos anos seguintes, outros sistemas de terceira geração foram insta-
lados em cidades europeias, tais como Sandnes (Noruega) e Viena (Áustria). 
Os sistemas de terceira geração começaram a despertar o interesse de em-
presas de mídia exterior, que ofereciam o serviço de bicicletas compartilha-
das em troca da exploração de totens e painéis publicitários da cidade. Em 
2005, a empresa JC Decaux transferiu a tecnologia do Citibike (Viena) para 
Lyon (França), inaugurando o primeiro sistema de terceira geração de grande 
escala, o Velo’v, que segue em funcionamento e atualmente conta com 4 mil 
bicicletas e 348 estações.

Em 2007, Paris e Barcelona implantaram dois sistemas de grande escala, 
com cobertura quase total da área urbana das cidades, o que permitiu um 
aumento significativo na visibilidade e importância desses sistemas para a 
mobilidade urbana. Em julho de 2007, o Velib’ de Paris contava com 10.648 
bicicletas em sistemas de compartilhamento, em 650 estações. Em 2010, 
todas as 20.600 bicicletas e 1451 estações previstas no início da operação 
já haviam sido implantadas. 

Em 2008 a cidade de Hangzhou, na China, começou a implantar o maior 
sistema de bicicletas compartilhadas do mundo à época: inicialmente com 
61 estações e 2800 bicicletas, o sistema chegou a 3572 estações e 84 mil 
bicicletas em 2016. O Hangzhou Public Bicycle foi superado em 2012 por 
outra cidade chinesa, Wuhan, cujo sistema — Xinfeida Public Bicycle —  tem 
90 mil bicicletas disponíveis em 1318 estações. No mesmo ano, a Amé-
rica Latina implantava os dois primeiros sistemas de terceira geração: o  
Samba, no Rio de Janeiro, e o B’Easy, em Santiago (Chile).

Em paralelo ao desenvolvimento dos sistemas de terceira geração com es-
tações, as cidades de Munique e Stuttgart implantaram ainda em 2000 um 
sistema de terceira geração sem estações (com características similares 
aos sistemas “dockless” que se popularizaram na China a partir de 2016). O 
Call-a-Bike, operado pela empresa ferroviária Deutsche Bahn, disponibiliza 
bicicletas com mecanismo de travamento embarcado na bicicleta (e não 
em uma estação). No início, a liberação das bicicletas acontecia através de 
SMS ou ligação telefônica (posteriormente, com a popularização da inter-
net em dispositivos portáteis, o sistema ganhou um aplicativo próprio). A 
Deutsche Bahn foi uma das primeiras empresas a se posicionar como uma 
“empresa de mobilidade”, e não apenas de trens. Ao integrar a bicicleta às 
redes de transporte público, a Deutsche Bahn oferece uma solução porta-a-
-porta para seus usuários.
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Figura 1. Bicicletras Compartilhadas - Histórico 
Fonte: Elaborado por ITDP Brasil

1993 - Green Bike Project, Cambrigde - UK

1994 - Yellow Bikes, Portland - EUA

1965 - Witte Fietsenplan, Amsterdam

2A GERAÇÃO
Sem registro do usuário, sem controle de 
Tempo, bicicletas presas em estações,  
liberação por moeda (depósito) e em geral, 

bicicletas específicas (mais duráveis) 

1A GERAÇÃO
Sem registro do usuário, sem tarifa, sem  
controle de Tempo, sem estações fixas e 
em geral, bicicletas comuns (recicladas)

1995 - Bycyklen, Copenhague
• 5 mil bicicletas, 110 estações 
• Área delimitada de operação
• Depósito de 2€ (sem limite de tempo)
• Experiências similares na Aústria,  

Alemanha, Noruega, Dinamarca e Portugal

3A GERAÇÃO
Baseados em TI, identificação do 

usuário, controle de Tempo (em geral 
30min grátis) e bicicletas específicas 

(mais duráveis)

1996 - Bikeabout, Portmouth University - UK
• Primeiro Sistema da 3a Geração
• 100 bicicletas, 2 estações

1998 - Vêlo à la carte, Rennes - França
• Mais estações
• Primeiro a operar nas ruas 2001 - Call-a-Bike - Alemanha

• Sem estações
• Liberação por SMS
• Operado pela empresa de trens

2005 - Velo’v, Lyon - França
• Grande cobertura
• 1500 bicicletas2007 - Velib’, Paris - França 

2007 -  Bicing, Barcelona - Espanha
• Primeiros sistemas de grande escala

2008 - Hanghzou Public Bicycle - China
• Maior do mundo, 69 mil bicicletas, 2965 estações
• Operado pela empresa de BRT 

2008 - Samba (Rio de Janeiro)
2011 - Bike Rio

2012 - BikeSampa

2013 - BikeBH
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Figura 2. Panorama Atual Mundial (2016) 
Fonte: Russell Meddin, BikesharingMap. Disponível em: www.bikesharingmap.com

PANORAMA ATUAL NO MUNDO (2016)
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China
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Itália
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19/2%
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Austria
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121

Europa
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África

1
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Oceania

6
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1. Planejando sistemas de  
bicicletas compartilhadas

Na fase de planejamento do sistema, o dimensionamento define o custo. 
Estudos de viabilidade econômica e estimativas da demanda, assim como 
clareza sobre a cobertura desejada, ajudam a produzir este dimensiona-
mento. Assim como no transporte público, os sistemas de bicicletas com-
partilhadas são deficitários, o que significa que a receita vinda dos usuários 
não cobre as despesas. Contudo, a vontade política para promover mudan-
ças pode nos levar a cenários futuros mais desejáveis, com modos de trans-
porte mais integrados e um desenvolvimento urbano que tenha princípios 
orientados ao transporte sustentável.

Entre os benefícios possíveis, a adoção dos sistemas de bicicletas compar-
tilhadas pode aumentar a atratividade do transporte público, gerando maior 
demanda e contribuindo para a migração modal e redução dos congestio-
namentos. Estes sistemas também contribuem para a redução das emis-
sões de Gases de Efeito Estufa (GEE) e ampliam a eficiência energética na 
mobilidade, promovendo ganhos para o meio ambiente. Outro fator positivo 
para a saúde da população é a promoção da atividade física regular inerente 
ao ato de pedalar. Além disso, os sistemas de bicicletas compartilhadas 
que funcionam bem ajudam a melhorar a imagem da cidade e são capazes 
de ampliar o acesso às oportunidades da cidade, aumentando o número de 
viagens por habitante. Ter clareza sobre as possibilidades oferecidas pelos 
sistemas de bicicletas compartilhadas e alinhar o desenho do sistema aos 
objetivos da política de mobilidade da cidade é fundamental. Neste capítu-
lo, veremos brevemente alguns aspectos que  devem ser considerados de 
acordo com os objetivos definidos. 

1.1 Intermodalidade

Se o objetivo é aumentar a atratividade do transporte público, gerando 
maior demanda, a intermodalidade deve ser a meta do planejamento. 

A bicicleta (individual ou compartilhada) é uma forte aliada do transporte 
público, pois permite aumentar o alcance das redes de BRTs, trens e metrô 
por meio de viagens que combinam dois ou mais modos de transporte. Os 
sistemas de bicicletas compartilhadas que tem como objetivo alimentar o 
transporte público tem a vantagem de permitir que os usuários se deslo-
quem pela cidade sem se preocupar com o estacionamento de sua bicicleta 
particular por longos períodos. 

Nos sistemas de terceira geração, garantir a efetividade requer a observa-
ção de alguns aspectos operacionais como a oferta de estações com gran-
de número de vagas e bicicletas junto aos terminais de transporte, a oferta 
de estações próximas à residência dos passageiros ou postos de trabalho 
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e a disponibilidade de bicicletas e vagas nas estações, principalmente nos 
horários de pico. O posicionamento e a dimensão das estações são fatores 
determinantes.

A adoção da bicicleta compartilhada para acessar o transporte coletivo de-
pende da confiabilidade do sistema: ou seja, considerando que o acesso ao 
transporte público acontece majoritariamente para a realização das ativi-
dades principais em fluxos pendulares (trabalho ou estudo), é fundamental 
que existam bicicletas e vagas tanto na origem, quanto no destino. Poucos 
cidadãos estarão dispostos a tentar utilizar a bicicleta depois de duas ou 
três tentativas frustradas pela ausência de bicicletas na origem ou pela au-
sência de vagas no destino. Além disso, é importante que as estações de 
bicicleta estejam posicionadas em locais visíveis e próximos aos terminais 
de transporte.

De acordo com dados da Prefeitura de Nova York, divulgados em 2017, para 
cada mil vagas (docks) instaladas no Brooklyn e em Manhattan, por meio 
do sistema Citi Bike, as viagens de ônibus diminuem 2.42%. Em Washing-
ton D.C, o cenário é completamente diferente: 71% dos usuários do sistema 
Capital Bike Share usam o serviço para fazer integração com o transporte 
público. Considerando a estimativa de que nos centros urbanos mais de 
50% dos destinos dos deslocamentos estejam a menos de dez quilômetros 
da sua origem, em determinados casos, sistemas de bicicletas compartilha-
das complementam o transporte público, em outros, podem competir. Um 
planejamento que compreenda a demanda dos usuários tende a contribuir 
para uma mobilidade mais sustentável, com modos integrados e menos 
congestionamentos.

Além dos sistemas tradicionais, nos quais uma mesma bicicleta é utilizada 
várias vezes ao longo do dia por pessoas diferentes, alguns sistemas ofere-
cem o serviço apenas nas estações de transporte (sem pontos de devolu-
ção em outras partes da cidade), permitindo que o usuário permaneça com 
a bicicleta até retornar à estação. Destacam-se o Ov-Fiets (Holanda) e o Bi-
cicleta Integrada (Fortaleza, Brasil). A limitação destes sistemas é atender 
apenas a um número de pessoas igual ao número de bicicletas disponíveis. 
Contudo, se o objetivo estabelecido no planejamento do sistema for a inter-
modalidade, esta alternativa pode ser interessante.  

Para uma intermodalidade efetiva, que inclua integração tarifária, há ain-
da o desafio financeiro da divisão da receita e da gestão dos dados. Cida-
des como Lyon, Rennes e Paris adotaram a estratégia de oferecer descon-
tos para usuários do transporte público por meio dos cartões de transporte. 
Também é possível oferecer bônus de tempo: também em Lyon, o sistema 
Velo’v oferece 60 minutos em vez de 30 para quem tem cartão de transporte.  
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Outra alternativa é optar por conceder a operação a empresas que também 
operam transporte público. Experiências bem sucedidas neste sentido exis-
tem na Holanda e Alemanha. A integração tarifária ainda é um desafio, mas 
as cidades podem estimular a adoção dos cartões de transporte para a li-
beração das bicicletas (mantendo o controle dos dados e a cobrança de 
tarifas separadas), assim como acontece em São Paulo.  

A possibilidade de ofertar um serviço complementar ao sistema de trans-
portes públicos pode ser realizada pelas empresas que operam os sistemas 
de transporte público, nas etapas de planejamento, mas também na opera-
ção. Alguns exemplos se destacam em diferentes escalas:

• O sistema de Hangzhou (China), tem 78 mil bicicletas em 3111 estações 
e foi implantado pela Prefeitura, como parte de um um planejamento 
integrado às demais redes de transporte da cidade. O sistema é opera-
do pela empresa Hangzhou Public Transport Group, estatal municipal 
de transportes. Cada bicicleta é utilizada cerca de 3,7 vezes por dia, 
gerando cerca de 300 mil viagens por dia. As estações têm distância 
média de 100m entre si. A liberação da bicicleta é feita com o cartão de 
transportes da cidade. O sistema oferece 1h de franquia de tempo (gra-
tuito), com tarifas crescentes para cada hora seguinte. A utilização de 
uma bicicleta para acessar os terminais de BRT ou o serviço de ônibus 
garante um desconto de 10% no valor da tarifa do transporte público 
para aquela viagem.

• Em operação desde 2001 em diversas cidades alemãs, o Call-a-Bike é 
operado pela Deutsche Bahn (a empresa ferroviária alemã), em parceria 
com as prefeituras ou agências de transporte municipais. O sistema 
alemão oferece diversos tipos de tarifas (pagamento por hora, por dia e 
passes anuais com franquia de tempo incluída). Em quase todas as op-
ções disponíveis (exceto no aluguel por 30 minutos, no uso de bicicle-
tas elétricas e nos passes de 24 e 72 horas), os passageiros dos trens 
que possuam o cartão BahnCard (uma espécie de “cartão de fidelidade” 
do sistema de trens) tem desconto na utilização das bicicletas . 

• Nas cidades holandesas, a empresa pública de trens também oferece 
um sistema de bicicletas compartilhadas integrado ao transporte públi-
co, o Ov-fiets, lançado em 2003 e disponível em 280 das 410 estações 
ferroviárias do país. Desde 2012, as 8500 bicicletas do OV-Fiets podem 
ser retiradas com o mesmo cartão de transporte utilizado nos trens e 
demais meios de transporte das cidades. Além disso, a empresa ofere-
ce descontos combinados para clientes que utilizam os dois serviços 
(trens e bicicletas compartilhadas). O Ov-Fiets permite que o usuário 
permaneça com a bicicleta durante 24h, a um custo de €3,85. A devo-
lução deve acontecer no mesmo ponto onde a bicicleta foi retirada (ou 
então em outro ponto, mediante adicional de € 10). 
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1.2 Redução do Congestionamento, Migração Modal  
e Promoção do Uso da Bicicleta

Nos Estados Unidos e Europa, os percentuais de trocas do carro pela bi-
cicleta compartilhada são baixos. Apenas 5% dos usuários dos sistemas 
de bicicletas compartilhadas de Londres e Estocolmo declararam substituir 
suas viagens de carro pela bicicleta. Na Espanha, o número não é muito 
diferente: apenas 4,7% dos usuários declararam ter feito a migração modal. 
Em contrapartida, 55,% dos usuários do transporte público declararam já ter 
utilizado serviços de bicicletas compartilhadas, e 36,2% dos entrevistados 
declarou que deixou de fazer uma viagem a pé para deslocar-se por bici-
cleta. Em Washington D.C., 44% dos usuários do sistema Capital BikeShare 
afirmam ter feito uma viagem por semana que não fariam sem o sistema. 
No Brasil, não há pesquisas públicas sobre o tema.

Assim, bicicletas compartilhadas tendem a substituir principalmente via-
gens a pé e de transporte público, mas é preciso destacar o potencial de ge-
rar novas viagens e, assim, promover o uso da bicicleta e ampliar o acesso 
à cidade. Para todo e qualquer cenário pretendido, é necessário considerar 
que uma mudança significativa dos hábitos da população requer tempo, e, 
para promovê-la, a estratégia deve ser integrada, envolvendo melhorias da 
infraestrutura cicloviária, oferta de bicicletários e ações de comunicação. 
Também é importante considerar que cenários inesperados podem afetar 
todo o planejamento.

A redução dos limites de velocidade também pode ser uma medida impor-
tante para garantir melhores condições de segurança. Há, ainda, a necessi-
dade de analisar os objetivos estratégicos da política urbana de mobilidade. 
Neste esforço, a gestão municipal pode optar por investir em outras ações 
prioritárias, em vez de um sistema de bicicletas compartilhadas. O custo-
-benefício pode não ser, em última análise, compensador.
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2. Arranjos Institucionais

Assim como os demais sistemas de transportes, o planejamento e a ope-
ração dos sistemas de bicicletas compartilhadas dependem da articulação 
entre diversos atores, públicos e privados. O capítulo 4 do Guia de Planeja-
mento de Sistemas de Bicicletas Compartilhadas, publicado pelo ITDP, apre-
senta alguns arranjos institucionais e a divisão de responsabilidade entre 
as partes. Em resumo, o processo compreende três estágios:

1) Planejamento: definição da área de operação, realização de estudos e 
pesquisas para dimensionamento do sistema e viabilidade econômica.

2) Implementação: compra e instalação de estações e bicicletas, software 
para operação, contratação de pessoal.

3) Administração e Operação: reposicionamento das bicicletas, acompa-
nhamento dos dados de utilização, manutenção de bicicletas e estações, 
relacionamento com os usuários, análise de dados, monitoramento e toma-
da de decisão.

As diversas etapas podem ser realizadas tanto por agentes públicos quan-
to privados. Existem sistemas totalmente privados (ex: CitiBike, NY) e sis-
temas totalmente públicos (Rosário, Argentina ou Hanghzou, China). No 
entanto, mesmo em sistemas privados deve existir engajamento do poder 
público, o que é essencial para o acompanhamento do sistema, já que ele 
deve estar integrado à estratégia de mobilidade da cidade e precisa ser con-
fiável: assim como os demais sistemas de transporte, o usuário deve ter a 
certeza que encontrará bicicletas disponíveis na estação de origem e vagas 
disponíveis na estação de destino. 

A gestão municipal deve ter acesso aos dados operacionais e realizar o 
monitoramento do sistema através do acompanhamento cotidiano e de 
auditorias periódicas., tanto para garantir a operação confiável do siste-
ma quanto para realizar ajustes no planejamento. No aspecto operacio-
nal, as administrações urbanas precisam garantir a confiabilidade dos 
sistemas por meio do monitoramento da disponibilidade de bicicletas 
e vagas em estações. Os dados de uso também permitem identificar as 
estações de origem e destino mais e menos usadas. Assim será possível 
equilibrar a oferta em caso de saturação ou subutilização. Neste segun-
do caso, identificadas as razões da baixa procura, tais como falta de in-
fraestrutura cicloviária ou pouca atratividade, poderá aplicar as medidas 
indicadas para resolver o problema. Por meio dos dados também deve ser 
possível identificar origens e destinos das viagens, para auxiliar o plane-
jamento cicloviário e orientar a implantação de novas ciclovias e ciclofai-
xas. Dependendo da forma de contratação (quando envolve repasse de 
recursos públicos), é essencial que o poder público tenha acesso aos da-
dos financeiros de controle, bem como às receitas e despesas do sistema.  
Isso só não vale para os sistemas 100% privados.
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Estabelecer níveis de serviço mínimos é uma ação fundamental para garantir a confiabilidade de um 
sistema de bicicletas compartilhadas e o atendimento à população. Os principais níveis de serviço 
a serem observados são a disponibilidade de bicicletas, a disponibilidade de vagas nas estações e o  
funcionamento das estações e aplicativos para a retirada das bicicletas. 

Os contratos devem estabelecer um tempo máximo permitido para que as estações estejam cheias 
(sem espaço para devolver bicicletas) ou vazias (sem bicicletas disponíveis), aplicando penalidades 
aos operadores pelo descumprimento. O mesmo tipo de penalidade pode ser aplicada para falhas nos 
aplicativos, sites ou outras falhas operacionais e de manutenção. 

Outro elemento fundamental a ser observado é o total de bicicletas disponíveis nas ruas: muitos contra-
tos prevêem um número de bicicletas para o sistema, mas não estabelecem quantas destas bicicletas 
devem estar em operação e qual o percentual aceitável de bicicletas em manutenção, comprometendo 
o funcionamento do sistema. Deve-se igualmente estabelecer penalidades ao operador pelo descum-
primento desta especificação de serviço. Os sistemas de Paris, Barcelona e Nova Iorque, por exemplo, 
aplicam essa estratégia em seus contratos com as empresas operadoras. Para a fiscalização dos níveis 
de serviço, é fundamental que o poder público tenha acesso integral aos dados operacionais e realize o 
acompanhamento sistemático dos sistemas.

A forma de aplicação das penalidades às operadoras depende do tipo de contrato entre as partes. 
Deve-se considerar, em especial, se existe remuneração do poder público à operadora. Caso exista,  
o poder público pode aplicar descontos ou bônus às operadoras que incidam diretamente no valor 

Níveis de Serviço

Os arranjos institucionais para os sistemas com estação foram estruturados, 
na maior parte das cidades em operação, em cinco cenários possíveis:
 
Cenário A: 

O poder público municipal faz a contratação de todo o sistema (hardware, software) e da ope-
ração. A duração do contrato equivale ao tempo de depreciação do equipamento.

Vantagem: operador assume o risco da operação de acordo com metas de desempenho.

Desvantagem: Longa duração do contrato.

Exemplo: Denver, Boulder (EUA), Paris (França)

Cenário A1: 

O poder público municipal contrata empresas diferentes para equipamento e operação.

Vantagem: oportunidade de diversificar os prazos dos contratos (longo para hardware e mais 
curto para operação). 

Desvantagem: possibilidade de  operacionais entre as duas empresas/padrões.

Exemplo: Nova Iorque (EUA).

Cenário B: 

O poder público municipal opera o sistema diretamente, comprando hardware e software de 
empresa especializada.

Vantagem: O município tem total controle da operação

Desvantagem: Em geral, é necessário um tempo para reunir expertise para uma operação  
de qualidade.

Exemplo: Cracóvia (Polônia), Rosário e Buenos Aires (Argentina), Hangzhou (China)
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Cenário C: 

O poder público municipal compra o equipamento e contrata empresa especializada para a 
operação.

Vantagem: o contrato de operação pode ser mais curto e ajustes podem ser feitos mais rapi-
damente.

Desvantagem: alto custo de compra

Exemplo: Washington D.C. (EUA), Boston (EUA), Barcelona (Espanha)

Cenário D:

O poder público concede permissões para a operação, realizada por empresas especializadas.

Neste cenário, o poder público apenas autoriza o funcionamento dos sistemas, com dife-
rentes graus de monitoramento e exigências prévias. Com a popularização dos sistemas 
sem estação (“dockless”), que não dependem de recursos públicos, algumas cidades co-
meçaram a experimentar formas de regulação dos sistemas. Londres publicou, em Setem-
bro de 2017 o “Dockless bike share code of practice”, estabelecendo regras para ordenamen-
to urbano, serviço aos usuários e acesso aos dados de uso dos sistemas sem estação (a 
cidade possui um sistema com estações, administrado pela agência de transportes de 
Londres - TfL). A cidade de São Paulo publicou no mesmo mês o Decreto 57.889, que esta-
belece o papel regulador da prefeitura para os dois tipos de sistema: com e sem estações. 

O quadro abaixo exemplifica quais etapas e responsabilidade devem ser ob-
servadas no desenho dos arranjos institucionais:

Planejamento Implementação Administração Operação

Etapas

Estudos de demanda

Estudos de viabilidade 
econômica

Estudos de localização 
de estações

Compra do  
equipamento

Instalação

Análise de dados

Realização de  
pesquisas

Ajustes em posiciona-
mento de estações

Monitoramento e  
tomada de decisões

Reposicionamento  
de bicicletas

Manutenção  
(estações e bicis)

Relação com  
os usuários

 Responsáveis

Poder público

Empresas privadas

Sociedade civil

Poder público

Empresas privadas

Poder publico

Empresas privadas

Poder publico

Empresas privadas
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3. Custos

Na etapa de planejamento de um sistema de bicicletas compartilhadas, 
dois elementos fundamentais requerem custos: os estudos de demanda 
por viagens (para definir a área de cobertura e estimar a dimensão do sis-
tema) e de viabilidade financeira (incluindo as possíveis fontes de receita e 
financiamento, de acordo com a realidade local). Estes estudos podem ser 
desenvolvidos pelo corpo técnico do município ou contratados de empre-
sas especializadas. Antes de implantar o serviço, os municípios também 
podem definir o local exato das estações e devem estabelecer uma base ju-
rídica sólida para o serviço (através de licitações, permissões ou definindo 
critérios para a operação direta pelo município). 

Na etapa de implementação, o custo mais significativo é o da compra e ins-
talação dos equipamentos. Entre os custos operacionais, a redistribuição 
das bicicletas e a manutenção do equipamento consomem boa parte dos 
recursos. Vale destacar que estes custos podem variar bastante de acordo 
com a qualidade da tecnologia (no caso da implementação) e com o plane-
jamento do sistema. Um sistema bem planejado e com tecnologia de quali-
dade tende a ser mais caro na implementação, mas apresentar custos sig-
nificativamente menores para a redistribuição de bicicletas e manutenção.

O exemplo abaixo apresenta a divisão de custos do sistema Bicing  (Barce-
lona). Ainda que os percentuais e valores sejam variáveis de acordo com a 
tecnologia adotada e o contexto local, a divisão de custos para sistemas 
com estação acompanha este padrão:

Custos de implementação

Estações (instaladas) 70%

 Bicicletas 17%

 Estrutura de operação 6%

 Custo (por bicicleta) € 2500 ~ 3000

  Fonte: OBIS, 2011 (Dados referentes ao sistema Bicing, de Barcelona)
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Quem Paga?

Estes custos devem  ser cobertos por uma combinação de fontes de financia-
mento, que envolvem recursos públicos e privados. Nos Estados Unidos, no âm-
bito federal estes subsídios podem ser direcionados pelos setores de Transpor-
te, Meio Ambiente, Saúde e Energia. Há ainda a possibilidade de acessar estes 
recursos públicos no âmbito local, por meio de subsídios das pastas de Trans-
porte e Saúde. Na Europa, em geral os recursos públicos advém dos setores de 
Energia e Transportes, além de investimentos municipais e recursos privados 
das operadoras e patrocinadores. No Brasil, as linhas de financiamento e fun-
dos públicos que contemplem a implantação de sistemas de bicicletas compar-
tilhadas ainda são escassos, mas as primeiras iniciativas federais começam a 
aparecer: o BNDES disponibiliza recursos através do Fundo Clima e o Ministério 
das Cidades passou a oferecer linhas de financiamento para a mobilidade por 
bicicletas através do programa Avançar Cidades.

Na Cidade do México, a implantação do sistema Ecobici foi inteiramente finan-
ciada com recursos públicos municipais. O sistema foi iniciado em 2010 com 
84 estações e 1200 bicicletas. Em 2015 eram 444 estações e mais de 6 mil 
bicicletas. As bicicletas e estações pertencem ao município, mas a operação 
é realizada por empresa privada, contratada para esta finalidade. O custo de 
implantação foi de cerca de € 3400 por bicicleta. 

Em Washignton (EUA): as estações e bicicletas do sistema Capital Bikeshare fo-
ram adquiridos pelas diversas prefeituras (condados) da região (Arlington, Mon-
tgomery, District of Columbia, Alexandria e Fairfax), através de fundos públicos 
federais e estaduais. A implementação do sistema também foi realizada com 
recursos públicos (federais, estaduais e municipais) e a operação é realizada 
por empresa contratada (Motivate). O sistema conta com as receitas dos usuá-
rios e da exploração publicitária nas estações.

Em NY, o Citibike foi implantado inicialmente com recursos privados dos patro-
cinadores, em um sistema com 10 mil bicicletas e 600 estações. O investimento 
de USD 41 milhões para compra de bicicletas e estações, além da operação por 
5 anos, foi realizado pelo Citibank, com um aporte adicional de USD 6,5 milhões 
da Mastercard e um empréstimo de USD 42 milhões do banco Goldman Sachs. 
No entanto, para a ampliação do sistema, está em discussão a necessidade de 
investimento público para a compra de estações e bicicletas.

O Bicing (Barcelona) também foi implementado com recursos públicos pelo 
Ayuntamento de Barcelona em 2007. A administração do sistema é de respon-
sabilidade da empresa pública de Serviços Municipais, que contratou a Clear 
Chanel para a operação. A receita operacional do sistema vai para os cofres 
públicos e a operadora recebe do município de acordo com o cumprimento dos 
níveis de serviço. Além das tarifas do usuário e de subsídios diretos, o Bicing 
também conta com a receita excedente dos parquímetros (gerenciados pela 
mesma empresa pública). Ou seja, a cobrança de estacionamento de veículos 
motorizados auxilia a custear o sistema de bicicletas compartilhadas.



20

Custos de operação

Redistribuição 30%

 Manutenção de bicicletas 22%

 Manutenção estações 20%

 Sistema TI 14%

 Administração 13%

 Reposição 1% 

 Custo (por bicleta/ano) € 1500 ~ € 2000

Quem Paga?
 
Os recursos para a operação também devem ser diversificados. Podem ser 
oriundos da publicidade (com o oferecimento de espaço para exposição de 
anúncios em bicicletas e estações) ou patrocínio (quando um sistema rece-
be a “marca” de um patrocinador), bem como arranjos cruzados envolvendo 
exploração publicitária do mobiliário urbano (caso do Velib, em Paris). Além 
da publicidade e patrocínio, existe a possibilidade de contar com subsídio 
público para a operação: em Buenos Aires, por exemplo, o sistema Ecobici é 
totalmente gratuito para os usuários, contando com recursos públicos que 
cobrem os custos operacionais. A expansão do sistema, prevista para 2018, 
deve manter o serviço gratuito, mas prevê a inclusão de recursos vindos da 
exploração publicitária ou de patrocínio. 

A terceira fonte de recursos a ser considerada é a tarifa dos usuários: ain-
da que seja residual na maior parte dos sistemas, em alguns casos pode 
chegar a cobrir 30% (Barcelona) a 40% (Londres) dos custos operacionais. 
Além disso, a tarifa é uma ferramenta que pode ser utilizada para regular o 
sistema em casos de saturação: é possível, por exemplo, aumentar o cus-
to da cobrança aos usuários que excedem a franquia de uso para que as 
bicicletas sejam devolvidas mais rapidamente em caso de superutilização 
do sistema ou oferecer tarifas reduzidas para aumentar a base de usuários 
regulares quando o sistema é pouco usado.

 Fonte: OBIS, 2011 (Dados referentes ao sistema Bicing, de Barcelona)
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Em geral, os sistemas baseados em estação oferecem um modelo de tarifa-
ção que consiste na oferta de passes temporais (semana, mês ou ano) com 
uma franquia de tempo gratuita (entre 30 minutos e 1 hora), com um núme-
ro ilimitado de viagens incluído. Quando o usuário excede a franquia de tem-
po, é cobrado. Para atender turistas ou usuários esporádicos, boa parte dos 
sistemas também oferece passes diários ou cobrança por viagem. Quanto 
maior a duração do passe, mais barato (proporcionalmente) será o custo 
para o usuário. Os sistemas sem estação (“dockless” ou “free floating”) em 
geral não oferecem franquia de tempo gratuita e fazem a cobrança por cada 
viagem realizada (ou pela duração da viagem). Estes sistemas oferecem 
descontos aos usuários regulares ou aos que ajudam a manter a oferta de 
bicicletas equilibrada (como os sistemas não possuem estações, as em-
presas oferecem descontos para estimular a devolução de bicicletas nos 
locais com menos oferta no momento).
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4. Futuro

Apesar da história ainda recente dos sistemas de bicicletas compartilhadas 
(se comparados a outros modos de transporte), a expansão em escala mun-
dial a partir da experiência do Velib’ (em 2007), fez com que inúmeras ci-
dades, empresas, acadêmicos e profissionais desenvolvessem uma massa 
crítica de conhecimento sobre o tema. Os sucessos e fracassos trouxeram 
lições e aprendizados importantes nos aspectos técnicos, jurídicos e finan-
ceiros, aumentando a capacidade técnica dos atores envolvidos. É inegável 
também que os sistemas de bicicletas compartilhadas ajudaram a impul-
sionar ou consolidar a bicicleta nas políticas de transporte das cidades, es-
timulando a implantação de redes cicloviárias e a adoção da bicicleta por 
novas parcelas da população.

Mais recentemente, a partir de 2016, uma novo tipo de tecnologia começou 
a ser utilizada em maior escala: as bicicletas sem estação, que se tornaram 
bastante populares na China, mas que já estão presentes em outras cida-
des do mundo, tais como Manchester, Londres, Seattle, Viena, Roterdã ou 
Milão. Neste tipo de sistema, as bicicletas possuem tecnologia embarcada 
para o travamento e localização. Até o momento, os sistemas sem estação 
tem como modelo de negócios a cobrança por viagem (e não os passes 
com franquia de tempo) e não utilizam publicidade ou subsídios públicos. 
Como as bicicletas possuem GPS embarcado, o sistema gera uma quan-
tidade significativa de dados dos usuários e viagens e essa pode ser uma 
outra fonte de receita.

Os sistemas sem estação trazem a promessa de reduzir significativamente 
o custo de implantação (já que não precisam de estações), além de possi-
bilitar maior flexibilidade na disponibilidade de bicicletas ao longo do ter-
ritório. No entanto, o modelo disruptivo destes sistemas trouxe algumas 
preocupações para as cidades, em especial no que diz respeito ao ordena-
mento urbano (bloqueio de calçadas e uso do espaço público) e à possibili-
dade de “canibalização” dos sistemas de terceira geração em operação. Em 
agosto de 2017, Amsterdam proibiu a entrada destes sistemas, alegando 
que os paraciclos e bicicletários públicos não poderiam ser ocupados por 
um negócio privado. Barcelona também pretende estabelecer uma regula-
mentação específica para os sistemas, que até agora não foram autoriza-
dos a funcionar. Em São Paulo, um decreto de Setembro de 2017 também 
estabelece que os sistemas sem estação deverão funcionar de acordo com 
regulamentações específicas, apesar de ainda não especificar ainda quais 
são as regras.
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Em 2017, a Plataforma Europeia de Sistemas de Bicicletas compartilhadas 
(PEBSS) e a NACTO (Associação Nacional de Secretários de Transporte dos 
EUA) lançaram notas públicas com algumas recomendações para os siste-
mas sem estação. Em linhas gerais, recomenda-se que os sistemas sem es-
tação só entrem em operação depois de acordos com o poder público local, 
que devem prever normas para o funcionamento, acesso aos dados de uso, 
condições de segurança, políticas de equidade e diretrizes para que o esta-
cionamento das bicicletas não comprometa a qualidade do espaço urbano. 

Outra tecnologia que aparece com cada vez mais força no cenário mundial 
é a adoção de bicicletas com motor elétrico de assistência (pedelecs). Este 
tipo de bicicleta pode ser bastante útil em cidades com relevo montanhoso 
e também possibilitam ampliar o público usuário dos sistemas, incluindo 
idosos e pessoas com dificuldades de locomoção. A partir de 2018, cerca 
de 30% das bicicletas do Velib serão pedelecs. Em Lisboa, 60% da frota será 
elétrica. Em Madrid o sistema BiciMad possui cerca de 2 mil bicicletas, to-
das com motor elétrico de assistência. A tarifa ao usuário, em geral, é mais 
alta do que em um sistema convencional.

Financiamento

No contexto atual, os fundos públicos europeus destinados ao financia-
mento de sistemas de bicicletas diminuíram. Nos Estados Unidos, por outro 
lado, tramita um projeto de lei Federal que busca abrir um fundo específico 
para bicicletas compartilhadas e que tem potencial para influenciar outras 
legislações. No Brasil, os sistemas ainda seguem bastante dependentes de 
patrocínio, mas já existem linhas de financiamento que atendem infraestru-
tura cicloviária, incluindo sistemas de bicicletas compartilhadas. Além dis-
so, a experiência das prefeituras e da população desde o primeiro sistema 
brasileiro, em 2008, trouxe aprendizados para regulamentações e contratos 
relativos ao tema.  
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Há também, de forma geral, a diminuição do interesse geral por patrocínio 
ou “naming rights”, a outorga do nome do sistema e de seus espaços de 
exposição publicitária a uma marca, porque bicicletas compartilhadas não 
são mais novidade. Vale destacar que a experiência recente envolvendo ar-
ranjos estruturados em contrapartidas publicitárias apresentou problemas 
devido à baixa transparência dos contratos, especialmente quando a cida-
de faz apenas um acordo para tratar dos dois serviços (bicicletas e explora-
ção publicitária). O valor da publicidade é bastante variável de acordo com 
a conjuntura de cada cidade e a empresa operadora pode sempre alegar 
que está tendo prejuízo. Em Paris, o novo contrato do Velib (que entra em 
vigor a partir de 2018) separou os dois serviços: a exploração publicitária 
no mobiliário urbano será feita por uma empresa, com contrato específico, 
e a operação do serviço de bicicletas compartilhadas está em outro. Ainda 
assim, os recursos de publicidade ou patrocínio continuam a ser bastante 
importantes e não devem ser descartados. 

Para o futuro dos sistemas de bicicletas compartilhadas, é urgente bus-
car diversificar as  formas de financiamento. Assim como no transporte de 
massa, a garantia de equilíbrio financeiro dos sistemas está na divisão dos 
custos entre usuários, empresas e poder público. No contexto brasileiro, 
ainda extremamente dependente de patrocínio, é importante o engajamen-
to dos entes públicos, tanto no financiamento (em geral o governo Federal 
e os Estados tem mais capacidade de recursos que os municípios) quanto 
na gestão e monitoramento dos sistemas (esta sim uma atribuição funda-
mental dos municípios).
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