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QUANTIFICAÇÃO DE DEMANDA POTENCIAL PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE 
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Os sistemas de compartilhamento de bicicletas vivenciaram nos últimos anos um 

crescimento acelerado a nível mundial, passando de 17 sistemas em operação em 2005 

para mais de 1600 em 2018. Na cidade do Rio de Janeiro, este tipo de sistema já existe 

desde 2008 (BINATTI et al., 2020), quando iniciou o Bike Rio, e vem se expandindo 

desde então. No entanto, o sistema se restringe até hoje, por diversas razões, às regiões 

mais ricas da cidade, restringindo o alcance deste serviço no território. Neste contexto, 

este trabalho objetiva mapear e quantificar o mercado para a um sistema de 

compartilhamento de bicicletas de longa duração integradas ao transporte público, 

estudando o caso do metrô na Zona Norte do Rio de Janeiro, reduzindo assim as incertezas 

inerentes à implementação de um serviço deste tipo e removendo obstáculos para a 

concretização deste conceito de serviço de mobilidade. Para isso, realiza-se um estudo de 

mercado analisando dados de deslocamento de usuários do metrô e combinando métodos 

de pesquisa de marketing e de design de modelos de negócios para estimar o potencial de 

tal serviço e como melhor atender às demandas dos potenciais usuários para induzir a 

intermodalidade bicicleta-metrô. 

 

Palavras-chave: demanda; bicicletas compartilhadas; mobilidade urbana sustentável; 

transporte por bicicletas; longa duração; metrô; integração modal. 
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Bicycle-sharing systems have experienced intense growth worldwide for the past years, 

going from 17 operating systems in 2005 to over 1600 in 2018. In Rio de Janeiro, one 

such service already functions, since 2008 (BINATTI et al., 2020), when Bike Rio was 

initiated, and it has been expanding since. However, to this day, for various reasons, the 

system is restricted to wealthier neighborhoods of the city, restricting access to this 

service across the city territory. In this context, the present work aims to map and quantify 

the market for a bike sharing system with long duration borrowing integrated to transit, 

studying the case of Rio’s subway, in the North Zone, thus reducing uncertainties inherent 

to the implementation of such systems and removing obstacles to the concretion of this 

urban mobility concept. In order to do so, a market study was conducted by analysing 

commuting data from subway users and combining marketing research and business 

modeling techniques to estimate the potential of the target study and how to better satisfy 

the demands of potential users, aiming to induce bicycle-subway integration. 

 

Keywords: demand; bicycle sharing; sustainable urban mobility; commuting by bicycle; 

long duration; subway; modal integration.  
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 OS SISTEMAS DE BICICLETAS COMPARTILHADAS 

Sistemas de bicicletas compartilhadas vêm recebendo crescente destaque em anos 

recentes no contexto de iniciativas para ampliar o uso deste modo de deslocamento, melhorar a 

conectividade com outros modos de transporte e mitigar os impactos ambientais das nossas 

atividades de transporte (DEMAIO, 2009). 

Estes serviços permitem usar a bicicleta tanto para trajetos de ida quanto para de ida e 

volta, de forma desvinculada, possibilitando que elas sejam usadas em trajetos avulsos e 

indepenentes e para conectividade multimodal (GUO et al., 2017), além de trazerem vantagens 

para a sociedade como a redução de viagens em transporte motorizado individual e o aumento 

da participação modal da bicicleta (DEMAIO, 2009). 

Tais sistemas já são amplamente difundidos na Europa e na China, e já existiam no 

Brasil, em 2019, em 14 capitais (MIOTTO, 2019). A figura 1 ilustra a evolução anual no 

número de sistemas de compartilhamento de bicicletas a nível mundial entre 2005 e 2018. Da 

análise desta figura, observa-se que já se havia atingido em maio de 2018 a marca de mais de 

1600 destes sistemas no mundo, contra apenas 17 em 2005. 
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Figura 1 - Evolução do número de programas de compartilhamento de bicicletas no mundo (RICHTER, 2018) 

 

O Rio de Janeiro já possui um sistema de bicicletas compartilhadas, o Bike Rio, operado 

pela empresa tembici e patrocinado pelo banco Itaú. 

Até março de 2020, o sistema dispunha de 262 estações. A área coberta pelo sistema inclui o 

Centro e a Zona Sul, enquanto apenas cobre áreas mais próximas do litoral na Zona Oeste e o Parque 

de Madureira e a região chamada comumente de Grande Tijuca, na Zona Norte. O sistema opera com 

estações fixas de retirada e devolução de bicicletas, que podem ser utilizadas de forma ilimitada ao 

longo da duração do plano contratado. O usuário tem direito de utilizar o equipamento retirado por até 

uma hora antes de devolvê-lo. 15 minutos após a devolução, ele já pode retirar uma nova bicicleta. O 

usuário contrata um plano e procede à sua retirada por meio de um cartão ou do aplicativo para telefone 

celular Bike Itaú (BIKE ITAÚ, 2020b). 

 

Conclui-se que sistemas de bicicletas compartilhadas existem sob diversas formas, 

trazendo vantagens ao usuário de acordo com seu modelo de funcionamento. Além de 

funcionarem como um negócio, são um vetor de incentivo à mobilidade ativa e conheceu um 

crescimento muito significativo no Brasil e sobretudo no mundo, ao longo da década de 2010. 

No Rio de Janeiro, um serviço do tipo já existe, atendendo parte do território da cidade, 

enquanto ainda há territórios não cobertos cujo mercado é objeto deste estudo. Além disso, 

como será abordado na próxima seção, a região metropolitana do Rio de Janeiro encontra 

problemas no tocante ao tempo gasto pela população em seus deslocamentos cotidianos, além 
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de ter baixa participação modal da bicicleta, situações que podem ser enfrentadas a partir da 

difusão de bicicletas compartilhadas, segundo DeMaio (2009). 

1.2 PROBLEMA 

Os sistemas de bicicletas compartilhadas existentes no Brasil, conforme levantados por 

Miotto (2019) são majoritariamente sistemas operados de forma privada e com aluguéis de curta 

duração (cerca de uma hora). Essas características induziram nas cidades, em particular no Rio 

de Janeiro, uma concentração do sistema em um território escolhido pelo operador com vistas 

para a viabilidade do serviço, sem regulação pública, não atendendo necessariamente às 

necessidades prioritárias da população e a uma visão estratégica de mobilidade. Sendo um 

operador privado, a tendência é escolher e limitar-se a um território que pareça-lhe mais viável 

e lucrativo, pois a empresa privada depende da sustentabilidade econômica do modelo de 

negócios. Será indicada posteriormente neste trabalho a área de cobertura do sistema Bike Rio, 

na qual se observa este padrão de concentração das estações em áreas mais abastadas da cidade. 

DeMaio (2009) aborda os diferentes modelos de oferta de sistemas de bicicletas 

compartilhadas até então experimentados: governo, agência pública de transportes, 

universidade, organizações sem fins lucrativos, empresa de publicidade e operadora com fins 

lucrativos. O autor destaca que este último modelo permite que um ator privado tome a 

iniciativa de criar o sistema, sem precisar esperar por um movimento da parte da administração 

pública, apenas precisando de um acordo para poder utilizar o espaço público na implantação 

de estações, quando for o caso. No entanto, sistemas com maior envolvimento público tendem 

a priorizar a oferta de um serviço de mobilidade útil para a população, em detrimento da geração 

de receitas (DEMAIO, 2009). 

Um exemplo de sistemas de bicicletas compartilhadas implementado por uma 

administração pública é o programa Bicicletas Integradas, da prefeitura de Fortaleza. Este 

consiste de estações situadas em alguns terminais de transporte coletivo selecionados para 

retirada do equipamento por uma longa duração (quatorze horas) no intuito de permitir 

complementar gratuitamente a viagem de transporte coletivo com a de bicicleta para chegar ao 

destino e devolvê-la na volta (BICICLETA INTEGRADA, 2020). A proposta deste estudo se 

inspira neste modelo de uso, para oferecer uma solução de transporte para complementar o 

metrô e permitir ao usuário chegar ao seu destino de forma mais conveniente. Reitera-se que a 

maioria dos sistemas operam com aluguéis de curta duração, não existindo vasta literatura ainda 

sobre sistemas com aluguéis longos: uma busca pelos termos “demanda”, “bicicletas 
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compartilhadas” e “longa duração” na ferramenta Google Scholar retornou apenas 44 

resultados, majoritariamente irrelevantes para o tema do presente trabalho. Omitindo a 

expressão “longa duração”, foram encontrados 395 resultados. Uma busca em inglês, usando 

os termos “bike sharing”, “demand” e “long” retornou um único resultado. É razoável afirmar 

que há um vazio em termos de produção de conhecimento sobre este tema específico, que o 

presente estudo espera ajudar a preencher, visando fomentar tais serviços. 

Agora, observa-se com mais atenção o Rio de Janeiro. A Região Metropolitana do Rio 

de Janeiro (RMRJ) é aquela com maior tempo médio de deslocamento no trajeto casa-trabalho 

no Brasil. O fato desta metrópole liderar a nível nacional neste quesito embora seja apenas a 

segunda maior metrópole do país, atrás de São Paulo, de acordo com o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE, 2019), motivou a reflexão sobre o potencial para aprimorar a 

mobilidade urbana na região metropolitana, através da bicicleta. 

Este trabalho utiliza os dados apresentados nos documentos mais recentes encontrados 

de atualização do Plano Diretor de Transporte Urbano (PDTU), datando de 2015. Este plano 

realiza um diagnóstico da rede de transportes e dos deslocamentos efetuados diariamente na 

metrópole, além de guiar as políticas no campo da mobilidade urbana dentro da região 

metropolitana (Secretaria Estadual de Transportes do Rio de Janeiro, SETRANS, 2015). Vale 

lembrar, no entanto, que houve mudanças importantes desde então no panorama da mobilidade 

urbana no Rio de Janeiro, notadamente com a entrega de novos corredores de BRT, a 

implementação do sistema de VLT e da linha 4 do metrô, bem como a popularização de 

aplicativos de viagens. Essa nova infraestrutura deverá trazer uma mudança significativa nos 

deslocamentos, mas isso não pode ser devidamente avaliado enquanto não houver nova 

atualização do PDTU. 

Os documentos do PDTU explorados neste trabalho trazem informações relativas às 

pesquisas origem-destino realizadas em 2003 e 2012. Tratam-se de informações quanto à 

divisão modal dos deslocamentos efetuados dentro da metrópole para um dia padrão, quanto à 

imobilidade e quanto às dinâmicas de deslocamento entre os territórios da RMRJ. 

O trabalho analisa em particular a fatia modal para os deslocamentos realizados com 

bicicleta, que eram de 2,4% em 2012 (SETRANS, 2015). Esse volume é significativamente 

inferior ao de algumas grandes cidades europeias, como Copenhagen, com 30%, Amsterdã, 

com 22% e Berlin, com 13%, de acordo com a European Platform on Mobility Management 

(EPOMM, 2020). Em compensação, é superior ao de algumas cidades brasileiras, como São 

Paulo e Belo Horizonte, que detêm menos de 1% (TRANSPORTE ATIVO, 2016). 
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Os números dessas cidades europeias indicam que é factível se atingir cenários de 

mobilidade urbana com muito mais participação deste modo de transporte. Um incentivo 

possível é a difusão do compartilhamento de bicicletas pelo território da metrópole. A 

motivação para este estudo é favorecer a implementação de uma infraestrutura para o benefício 

de uma população de bairros que não dispõem ainda de tal serviço. O sistema já existente na 

cidade do Rio de Janeiro, o Bike Rio, se concentra em uma porção da cidade mais próxima à 

orla, como ilustrado na figura 2. 

 

Figura 2 - Localização das estações de bicicletas compartilhadas do Bike Rio (BIKE ITAÚ, 2020b) 

 

Portanto, o panorama da mobilidade urbana no Rio de Janeiro indica que há 

necessidades de mobilidade não atendidas e que há ainda pouco uso da bicicleta como modo de 

transporte na cidade. O mapa das estações do Bike Rio indica também que há uma porção da 

cidade que é atendida de forma densa enquanto outras regiões não dispõem de nenhum 

programa de bicicletas compartilhadas em seu território. Essa desigualdade territorial é uma 

realidade recorrente em serviços do tipo, restringindo o acesso a grupos sociais como mulheres, 

pessoas não-brancas e pessoas de baixa renda e escolaridade (MCNEIL et al., 2017 apud ITDP, 

2018). Levanta-se assim o questionamento de se um destes programas, na Zona Norte do Rio 

de Janeiro, integrado ao transporte de alta capacidade, poderia ter adesão da população local, e, 

desta forma, se fazer viável e socialmente justificável. 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo Principal 

 O objetivo principal deste trabalho é estimar o tamanho do potencial mercado e as 

possibilidades de receita para um sistema de bicicletas compartilhadas com aluguéis de longa 

duração, integrado ao metrô, na Zona Norte do Rio de Janeiro. 

1.3.2 Objetivos específicos 

Os objetivos específicos que permitirão atingir o objetivo principal são os seguintes: 

a) revisar literatura para determinação de demanda potencial; 

b) definir qual é o público-alvo do serviço proposto e caracterizá-lo; 

c) identificar as principais variáveis do modelo de negócios e estruturar um questionário 

para avaliar a probabilidade de adesão do público ao conceito; 

d) quantificar o tamanho do mercado potencial para o serviço nas estações estudadas a 

partir da obtenção de respostas a um questionário de uma amostra do público-alvo; 

e) identificar na literatura sobre bicicletas compartilhadas oportunidades de receitas 

complementares à cobrança do usuário. 

1.4 VISÃO GERAL DA METODOLOGIA 

A metodologia escolhida pode ser classificada como: 

a) aplicada, pois o estudo objetiva produzir conhecimento visando a aplicação de um 

estudo de mercado a um caso concreto de produto; 

b) quantitativa, pois deseja-se conhecer o tamanho do mercado potencial para este 

produto e estimar o potencial de receita; 

c) exploratória, pois busca explorar o potencial de um conceito, a saber, um sistema de 

bicicletas compartilhadas com aluguéis de longa duração, junto a um público-alvo, podendo ser 

alvo de futuros aprofundamentos e continuidades e 

d) de campo, pois realiza-se, depois de uma pesquisa bibliográfica, a aplicação de 

questionários junto à população que circula em um determinado território, embora a aplicação 

seja feita de forma inteiramente virtual, devido às restrições impostas pela pandemia de Covid-

19 no momento do desenvolvimento deste estudo. 
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Utilizou-se como referências bibliográficas para a constituição da metodologia as obras 

de Aaker et al. (2001) e de Osterwalder e Pigneur (2011), a partir da revisão bibliográfica 

apresentada na seção 2.2 do presente trabalho. 

O fluxograma metodológico desta monografia é apresentado na figura 3. Para uma 

descrição detalhada das etapas e a justificativa das escolhas realizadas, referir-se ao capítulo 3, 

acerca da metodologia do trabalho. 

 

Figura 3 - Fluxograma metodológico da pesquisa (elaboração própria) 

1.5 DESCRIÇÃO DOS CAPÍTULOS 

Seguindo-se a este capítulo 1, introdutório, o capítulo 2 apresenta uma revisão 

bibliográfica acerca do objeto do estudo, que são sistemas de bicicletas compartilhadas, acerca 

de metodologias utilizadas para quantificar a demanda e esboçar um modelo de negócios, e 

finalmente, acerca da mobilidade urbana na cidade do Rio de Janeiro, para obter um panorama 

para o estudo de caso. 

Uma vez feita a revisão bibliográfica, apresenta e justifica-se no capítulo 3 a 

metodologia definida para a pesquisa, baseada nas ferramentas exploradas na fase de revisão 

bibliográfica. 

O capítulo 4 dedica-se na sequência ao desenvolvimento do trabalho, aplicando-se a 

metodologia em três etapas. Primeiro, identifica-se onde há maior necessidade para o serviço 
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estudado. Segundo, define-se de cenários de funcionamento a partir de variáveis diversas que 

influenciam na decisão de adesão do potencial usuário, de forma a construir um questionário 

para coletar informações sobre uma amostra do público-alvo, para avaliar o impacto das 

variáveis na adesão. Terceiro, constrói-se um questionário que permita avaliar a probabilidade 

de adesão considerando as variáveis do cenário de funcionamento previsto para o sistema de 

bicicletas compartilhadas. 

Uma vez o questionário pronto e divulgado, o capítulo 5 traz a análise dos resultados 

obtidos da amostra e compara-os com dados obtidos sobre o público-alvo por meio de outras 

fontes. O capítulo termina com estimativas da demanda para o serviço, em cada estação de 

metrô em que o sistema viesse a ser implementado. 

O capítulo 6 finaliza a pesquisa abordando as perspectivas de receita com base em 

bibliografia e na estimativa de demanda efetuada no capítulo anterior.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Este capítulo se propõe a expor a bibliografia encontrada sobre os temas relacionados 

ao desenvolvimento do trabalho, a saber, bicicletas compartilhadas, por serem o conceito que 

se deseja aplicar, estudo de mercado, para explorar ferramentas existentes e definir a 

metodologia deste trabalho e, por fim, a mobilidade urbana no Rio de Janeiro, para se apreender 

de forma mais aprofundada o contexto no qual se insere o serviço proposto. Assim, esta revisão 

permite apresentar parte do conhecimento produzido por autores de temas fortemente 

relacionados ao trabalho e sintetizá-lo para se ampliar a compreensão sobre o tema do trabalho 

e o problema que ele se propõe a resolver. 

2.1 BICICLETAS COMPARTILHADAS 

De acordo com o ITDP (2018), os sistemas de bicicletas compartilhadas assumiram muitas 

formas na última década, desde a distribuição de bicicletas gratuitas de uso comunitário, passando por 

estações em que o aluguel de bicicletas era gerenciado presencialmente por um atendente, até os 

sistemas mais avançados do ponto de vista tecnológico e de segurança que podemos encontrar na 

maioria das cidades atualmente. O propósito do sistema de bicicletas compartilhadas, no entanto, 

sempre permaneceu o mesmo: permitir que usuários possam retirar a bicicleta em um determinado local 

e devolvê-la em outro, tornando o transporte movido à propulsão humana mais prático. 

 

Como apresentado na seção 1.1 do trabalho, houve uma expansão deste tipo de serviço 

no mundo nos últimos 15 anos, cujos números ano a ano estão ilustrados pela figura 1. Constata-

se que o número de programas de compartilhamento de bicicletas a nível global foi multiplicado 

por um fator 95 em apenas 13 anos, passando de 17 em 2005 para 1 608 em maio de 2018 

(RICHTER, 2018). Para além da evolução em números, houve também uma evolução em 

termos de diversidade de modelos de funcionamento, com o surgimento e a proliferação de 

sistemas ditos de quarta geração e ainda sistemas sem estação, sobretudo na China (ZHAO et 

al., 2018). De acordo com o ITDP (2018), diversas cidades pelo mundo vêm fazendo esforços 

para melhorar o acesso e a conveniência de viagens multimodais, melhorando a integração entre 

os sistemas de bicicletas compartilhadas e o transporte público: em Helsinki, por exemplo, o 

aplicativo Whim oferece uma vasta gama de serviços de mobilidade, incluindo bicicletas 

compartilhadas, transporte público, entre outros, através de cobranças por viagem ou planos 

mensais (WHIM, 2020). 

Vale ressaltar que este trabalho visa, através de um estudo de mercado, favorecer a 

implementação de um sistema de bicicletas integradas ao metrô, com aluguéis de longa duração, 

aplicando a metodologia ao caso da linha 2, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Portanto, o 
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aspecto da conveniência da integração com o transporte público é condição essencial para o 

sucesso deste serviço. 

O presente trabalho se insere em uma perspectiva de contribuir para a mobilidade 

urbana, tornando-a mais acessível, democrática e conectada, com foco na promoção de sistemas 

de bicicletas compartilhadas integradas ao transporte público, com aluguéis longos, para 

oferecer soluções para a “última milha” dos trajetos. 

McNeil et al. (2017) apontam que os sistemas de bicicletas compartilhadas 

frequentemente apresentam distorções demográficas em seu universo de usuários, com maior 

representação de homens brancos de alta renda e escolaridade, enquanto há sub-representação 

de mulheres, não-brancos, pessoas de baixa renda e de baixa escolaridade. Com isso, falha-se 

na criação de alternativas democráticas e acessíveis de mobilidade que atendam a população 

que já carece de soluções de mobilidade. Alguns dos obstáculos apontados pelo ITDP (2018) 

são a ausência de estações nas áreas de menor densidade habitacional e de baixa renda, formas 

de pagamento excludentes, depósitos de segurança de alto valor, falta de clareza sobre a 

estrutura de tarifas e exigência de smartphone para uso do sistema. A concentração do sistema 

em áreas mais densas também é atribuída à necessidade de redistribuir as bicicletas entre as 

estações de forma otimizada para que bicicletas e vagas para devolução estejam disponíveis 

para os usuários quando for necessário, uma atividade que impacta nos custos operacionais. 

Na seção 1.2, a figura 2 permite observar onde está presente o sistema de bicicletas 

compartilhadas atual do Rio de Janeiro. É válido observar qual é o público atendido por este 

sistema. As figuras 4 e 5 mostram respectivamente os perfis racial e de renda da população no 

território. 



11 
 

 

Figura 4 -  Mapa racial de pontos do município do Rio de Janeiro (GUSMÃO, 2015) 

 

 

Figura 5 -  Distribuição de estações Bike Rio e índice de desenvolvimento social das regiões de 

planejamento da cidade do Rio de Janeiro (RIBEIRO, 2018) 

 

A partir da figura 5, é possível perceber que as estações estão situadas em sua quase 

totalidade nas regiões de planejamento de maior índice de desenvolvimento. A observação da 

figura 4 permite identificar uma maior concentração de população branca na parte litorânea e 
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na Zona Sul do município (GUSMÃO, 2015). Comparando com a figura 5, percebe-se que estas 

correspondem às regiões de planejamento com maior índice de desenvolvimento, onde há 

cobertura do sistema Bike Rio. Percebe-se assim que a área coberta por bicicletas 

compartilhadas no Rio de Janeiro coincide com as regiões administrativas mais desenvolvidas 

e onde há maior predominância de população branca, distorções demográficas frequentes em 

sistemas de bicicletas compartilhadas, como apontado por McNeil (2017). A Zona Norte, pouco 

atendida pelo serviço, apresentava em 2010, segundo o Censo, renda média mensal de 

R$ 903,36, significativamente inferior à da Zona Sul, território amplamente coberto pelo Bike 

Rio, de R$ 2 865,27 (SEBRAE/RJ, 2015). Um sistema de bicicletas compartilhadas neste 

território seria, portanto, uma infraestrutura que democratizaria o acesso a esse tipo de serviço, 

contanto que seja concebido de forma a provocar adesão da população local. 

Para concluir esta seção da revisão bibliográfica, faz-se relevante destacar a grande 

escassez de trabalhos sobre sistemas de bicicletas compartilhadas de longa duração. Não foram 

encontradas referências em português nem em inglês, em busca na ferramenta Google Scholar 

pelas palavras-chave “bicicletas compartilhadas”, “longa duração”, “bicycle sharing” e 

“overnight” nesta etapa de revisão bibliográfica que abordassem as peculiaridades desse 

modelo. Houve a tentativa de contato com a operadora do sistema Bicicletas Integradas, em 

Fortaleza, que funciona nesse modelo, mas não houve resposta. 

2.2 DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS 

Uma vez determinado o local de implementação do sistema de bicicletas compartilhadas 

e seu público-alvo, passa-se à pesquisa de marketing para a definição mais refinada do conceito 

de forma a suscitar engajamento e adesão deste público. 

Segundo Aaker et al. (2001), um produto novo contém aspectos não familiares para a 

empresa que o produz e por isso carrega incertezas significativas. Por este motivo, boa parte 

das pesquisas de marketing servem ao propósito de reduzir as incertezas associadas aos novos 

produtos e serviços. 

Aaker et al. (2001) dividem a pesquisa de marketing para desenvolvimento de novos 

produtos em quatro etapas: geração de conceito, avaliação e desenvolvimento do conceito, 

avaliação e desenvolvimento do produto, e por fim, teste do programa de marketing, conforme 

esquematizado no fluxograma da figura 7. 

Aaker et al. (2001) definem dois tipos de pesquisa para a geração do conceito. O 

primeiro é a pesquisa de identificação de necessidade, que consiste na identificação de 
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necessidades não satisfeitas pelo mercado. Já o segundo tipo é a identificação de conceito, na 

qual se concebe conceitos diversos para buscar atender a uma necessidade. 

A identificação de necessidade pode seguir várias metodologias, quantitativas como 

qualitativas. Um exemplo é a análise de tendências sociais e ambientais (AAKER et al., 2001). 

Esta análise permite perceber tendências de comportamentos dos usuários potenciais, para 

então identificar oportunidades de oferecer produtos compatíveis com seus anseios. 

Os autores também abordam a etapa de identificação de conceitos. “Durante o processo 

de desenvolvimento de um novo produto, geralmente há um momento em que um conceito é 

gerado, mas ainda não há nenhum produto real que possa ser testado. O conceito precisa ser 

definido suficientemente bem para que possa ser comunicável” (AAKER et al., 2001). Após 

essa definição, esse conceito é apresentado, pessoalmente, na maioria dos casos, a uma 

variedade de pessoas correspondentes aos segmentos-alvo, com o objetivo de obter um retorno 

quanto ao conceito, inclusive incluindo indicações sobre interesse pelo conceito e probabilidade 

de adesão (AAKER et al., 2001). 

Ainda segundo Aaker et al. (2001), o próximo passo seria realizar a avaliação e 

desenvolvimento do produto, de forma semelhante ao teste de conceito. Isso pode ser feito 

usando-se por exemplo da técnica do teste de uso, que consiste em disponibilizar um exemplar 

do produto ao cliente para que este o teste e coletar seus retornos. Nesse ponto, surge uma 

dificuldade que é a de necessitar da materialização do produto, o que mobiliza recursos como 

bicicletas, a estação, e um sistema para registrar as retiradas e devoluções. 

De acordo com Osterwalder e Pigneur (2011), a pesquisa de marketing é apenas uma 

parte do processo de construção de um modelo de negócios. A abordagem de estudo do mercado 

pode colocar o usuário como objeto do estudo, de forma passiva, ou envolvê-lo no processo de 

design do serviço. Segundo Osterwalder e Pigneur (2011), deve-se incluir a perspectiva do 

cliente ao se avaliar um modelo de negócio, e inovações bem-sucedidas exigem uma 

compreensão profunda dos clientes, incluindo seu ambiente, seu dia a dia, suas preocupações e 

inspirações. Para que o serviço ou produto seja adequado às expectativas dos clientes e tenha 

uma boa adesão por parte do público-alvo, é valioso, assim, que se compreenda a perspectiva 

destes. 

Todos os aspectos do modelo de negócios que influem na experiência de uso de cliente 

podem se beneficiar de insights de clientes. Uma ferramenta amplamente utilizada para tentar 

se colocar no lugar do cliente e compreendê-lo mais a fundo é o mapa de empatia. Em 

Osterwalder e Pigneur (2011), este mapa é descrito como uma ferramenta visual que 

esquematiza o perfil do cliente respondendo a perguntas: o que ele vê, o que ele escuta, o que 
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ele realmente pensa e sente, o que ele diz e faz, qual a sua dor e o que ganha o cliente. Segundo 

Osterwalder e Pigneur (2011), deve-se fazer um brainstorm para avaliar os possíveis segmentos 

de clientes que se quer atender, escolher três candidatos promissores e realizar o mapa de 

empatia deles. 

Uma outra ferramenta para design de modelos de negócios que pode ser pertinente a 

este trabalho é o estabelecimento de diferentes cenários, em termos de conceitos para o serviço, 

e a incorporação destes à pesquisa de marketing, com o intuito de obter retorno dos 

entrevistados. 

Os cenários ajudam a concretizar o que é abstrato, descrevendo por exemplo como o serviço 

é utilizado, quem o utiliza, preocupações, desejos e objetivos. Tais cenários podem se basear em insights 

do cliente e incorporam conhecimento sobre ele. Os cenários dos clientes ajudam a lidar com questões 

como a escolha dos canais mais apropriados, que relações será melhor estabelecer e por quais soluções 

os clientes estarão mais atraídos (OSTERWALDER E PIGNEUR, 2011). 

As diferentes metodologias encontradas nesses dois documentos de referência trazem, 

portanto, possibilidades diversas para se obter informações sobre os clientes e junto a eles, para 

avaliar se o conceito imaginado interessa ao público-alvo, adaptar aquele conceito, 

eventualmente, de forma a se moldar um produto que tenha maior potencial de inserção no 

mercado. 

Mais uma ferramenta trazida por estes autores é a da ideação. Para gerar novas e 

melhores opções, você precisa sonhar com suas ideias antes de estreitá-las em uma lista de 

opções concebíveis. Assim, a ideação possui duas fases principais: geração de ideias, onde a 

quantidade é que importa, e a síntese, na qual as ideias são discutidas, combinadas e reduzidas 

a um pequeno número de opções viáveis (Osterwalder e Pigneur, 2011). 

Ainda de acordo com Osterwalder e Pigneur (2011), pode-se gerar ideias para modelos 

de negócios inovadores a partir de diversos pontos de partida. Um deles é por meio de perguntas 

“e se? ”, que provocam os envolvidos no processo de ideação a se questionar sobre 

possibilidades diferentes de lidar com aspectos do modelo de negócio, desafiando as presunções 

sobre eles. 

Esse processo deve normalmente realizado por uma equipe diversificada de pessoas da 

organização que está promovendo a construção ou reavaliação do modelo de negócios 

(Osterwalder e Pigneur, 2011). Como esta monografia é um trabalho individual e não há uma 

empresa atualmente construindo o modelo de negócios deste serviço, não é possível realizar 

esta metodologia tal qual pensada pelos autores. Uma possibilidade para contornar este 

obstáculo é reunir alguns funcionários da operadora do metrô para imaginar conjuntamente 

possibilidades para este modelo de negócios, já que é uma empresa potencialmente interessada 
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no desenvolvimento deste produto. Outra possibilidade é estimular entrevistados dentro do 

público-alvo e incluir perguntas provocativas que ajudem a compreender que inovações são 

compatíveis com seus anseios. 

Uma última ferramenta elencada por estes autores é a de protótipos. Para Osterwalder e 

Pigneur (2011), o protótipo é uma ferramenta que serve ao propósito da discussão, de 

questionamentos e provas de conceitos, podendo tomar diferentes formas, concretas ou 

abstratas, e que ajuda a explorar as diferentes direções nas quais se pode partir. Estes autores 

afirmam ainda que o processo de prototipagem de modelo de negócios pode receber 

contribuições diversas, como por exemplo, de uma pesquisa de mercado. Por fim, eles também 

citam o teste de campo como ferramenta para investigar a aceitação do cliente e a possibilidade 

de execução. 

As diversas metodologias citadas acima para a construção de um modelo de negócios 

têm funções diferentes e formas distintas de aplicação. Para atender aos objetivos do trabalho, 

avaliou-se cada metodologia citada e como ela poderia se adequar (ou não) na construção da 

metodologia mais apropriada para esta monografia. A metodologia adotada combina elementos 

das diferentes técnicas nesta seção apresentadas, e sua descrição final é apresentada na seção 

1.4 deste trabalho. 

2.3 A MOBILIDADE URBANA NO RIO DE JANEIRO 

Como o presente trabalho se propõe a aplicar a metodologia a um caso real na cidade 

do Rio de Janeiro, faz-se agora um panorama da mobilidade urbana nesta cidade, para mapear 

os desafios e insuficiências atualmente enfrentadas. 

A mobilidade urbana é definida pelo Plano de Mobilidade Urbana Sustentável (PMUS) 

do Rio de Janeiro como a condição em que se realizam os deslocamentos de pessoas e cargas 

no espaço urbano (RIO DE JANEIRO, 2019). Em 2012, foi instituída a Política Nacional de 

Mobilidade Urbana (PNMU). A PNMU é instrumento da política de desenvolvimento urbano 

de que tratam o inciso XX do art. 21 e o art. 182 da Constituição Federal, objetivando a 

integração entre os diferentes modos de transporte e a melhoria da acessibilidade e mobilidade 

das pessoas e cargas no território do Município (BRASIL, 2012). 

A PNMU tem ainda como diretrizes, entre outras, a acessibilidade universal e o 

desenvolvimento sustentável das cidades. A acessibilidade universal consiste em permitir 

acesso a todas as pessoas ao espaço da cidade e a todos os serviços que ela oferece. Já o 

desenvolvimento sustentável consiste em desenvolver economicamente as cidades integrando 
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as perspectivas ambiental e social (BRASIL, 2012). Pode-se afirmar, portanto, que o 

desenvolvimento do modo cicloviário é parte integrante dessa visão (por sua baixa pegada de 

carbono e seu baixo custo) e deve receber apoio público, o que é corroborado em esfera 

municipal pelo PMUS do Rio de Janeiro, que diz que deverá integrar modais motorizados e não 

motorizados em um sistema coeso e sustentável, priorizando o transporte público, o 

deslocamento a pé e por bicicleta e considerando emissões de gases do efeito estufa. (RIO DE 

JANEIRO, 2019). 

Para melhor compreender os desafios em termos de mobilidade urbana que o Rio de 

Janeiro enfrenta, é importante fazer um panorama do estado atual deste sistema sociotécnico. 

A Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ) é aquela com maior tempo médio de 

deslocamento no trajeto casa-trabalho, com uma média de 47 minutos, de acordo com 

levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) de 2013 realizado a partir 

de microdados das PNAD (pesquisa nacional por amostra de domicílios) entre 1992 e 2012 

(IPEA, 2013) embora seja apenas a segunda maior metrópole do país, atrás de São Paulo (IBGE, 

2019). Esta realidade sugere que seja possível e desejável aprimorar a mobilidade urbana na 

região metropolitana, através de soluções diversas e complementares. 

Na região metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ), que envolve a capital e mais 21 

municípios ao redor, as políticas de mobilidade urbana devem ser orientadas com base no PDTU. Este 

documento, que é periodicamente atualizado pela Secretaria de Estado de Transporte do Rio de Janeiro, 

levanta o panorama da mobilidade urbana, estudando os deslocamentos existentes, a divisão modal e a 

oferta de infraestrutura e serviços de mobilidade, entre outros elementos primordiais para o processo de 

decisão no tocante às políticas de mobilidade urbana. A partir deste levantamento, ele fornece um 

documento de referência para as ações governamentais na área de transporte público metropolitano 

(SETRANS, 2015). 

A atualização mais recente do PDTU consultada para este trabalho data de 2015. Por 

isso, este trabalho utilizará os dados apresentados nesse documento, ressaltando, todavia, que 

houve mudanças importantes desde então no panorama da mobilidade urbana no Rio de Janeiro, 

notadamente com a entrega de novos corredores de BRT, da implementação do sistema de VLT 

e da linha 4 do metrô. Essa infraestrutura deverá trazer uma mudança significativa nos 

deslocamentos, mas isso poderá ser melhor mensurado quando da próxima atualização do 

PDTU. A rede de oferta de transportes de massa na época do levantamento consta na figura 6. 
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Figura 6 - Rede básica de transportes da RMRJ em 2016 (SETRANS, 2015) 

O levantamento aponta 22 594 000 viagens/dia na RMRJ. As maiores fatias são 

atribuídas respectivamente aos ônibus (37,7%), deslocamentos a pé (29,4%) e carro individual 

(16,7%). Entre os transportes de alta capacidade, o metrô (2,9%) aparece à frente do trem 

(2,5%). A bicicleta, objeto desse trabalho, aparece com 2,4% das viagens (SETRANS, 2015). 

Outro indicador levantado a ser destacado foi a imobilidade. Para a SETRANS e a 

Companhia Estadual de Transportes e Logística (CENTRAL), a imobilidade representa a 

porcentagem de pessoas que não realiza deslocamentos fora do domicílio, ou seja, a falta de 

solicitação da infraestrutura física e dos meios de transporte pela população (SETRANS; 

CENTRAL, 2003). O município do Rio de Janeiro registrou, na pesquisa origem-destino de 

2003, uma imobilidade geral de 45,3%. Isto é, 45,3% da população não realizou nenhuma 

viagem por dia, ficando à margem da dinâmica da cidade, com acesso restrito a serviços, lazer 

e oportunidades de emprego: enfim, pessoas vivendo uma cidadania limitada. 

O PDTU confirma através desses dados que a imobilidade afeta quase metade da 

população na RMRJ e são necessárias soluções acessíveis e democráticas para que esses 

cidadãos gozem do direito à cidade. Além disso, a matriz de deslocamento mostra percentuais 

de viagens efetuadas por metrô, por trem e por transporte cicloviário baixos, com menos de 3% 

cada, sendo assim subutilizados comparativamente aos veículos motorizados. Para efeito de 

comparação, observe-se a tabela 1, com os percentuais do modo cicloviário em algumas grandes 

cidades europeias de acordo com a European Platform on Mobility Management (EPOMM, 
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2020), assim como no Rio de Janeiro, de acordo com o PDTU de 2015 (SETRANS, 2015), em 

São Paulo, de acordo com a pesquisa Origem-Destino do Metropolitano (SÃO PAULO, 2015) 

e em Brasília e Belo Horizonte (TRANSPORTE ATIVO, 2016): 

 

Cidade Percentual de viagens por bicicleta Ano do levantamento 

Amsterdã, Holanda 22% 2008 

Hamburgo, Alemanha 12% 2008 

Copenhagen, Dinamarca 30% 2014 

Helsinki, Finlândia 11% 2013 

Berlin, Alemanha 13% 2008 

Estrasburgo, França 8% 2009 

Rio de Janeiro, Brasil 2,4% 2012 

São Paulo, Brasil 0,6% 2012 

Belo Horizonte, Brasil 0,4% 2012 

Brasília, Brasil 2,3% 2009 

Tabela 1 - Fatias de participação do modo cicloviário nos deslocamentos (EPOMM, 2020; SÃO PAULO, 2015; 

SETRANS, 2015; TRANSPORTE ATIVO, 2016), adaptado 

A tabela 1 permite observar que a RMRJ tem uma participação da bicicleta na divisão 

modal maior do que algumas das outras grandes metrópoles brasileiras. No entanto, há cidades 

grandes na Europa com participação da bicicleta mais de dez vezes superior, como Copenhagen, 

e várias ao menos na ordem de grandeza de 10%, o que deve servir de motivação para melhorar 

as condições de uso da bicicleta na cidade e de referência para até onde se pode chegar em 

termos de participação modal com o devido incentivo. O presente estudo espera contribuir para 

a adoção de um novo modelo de bicicletas compartilhadas que possam alavancar a participação 

modal tanto da bicicleta quanto do metrô, ao proporcionar integração entre os modos, e 

consequentemente, maior conveniência para o usuário, na estação de metrô onde for 

identificada maior necessidade.  
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3 METODOLOGIA 

Para definir a metodologia a ser adotada para o trabalho, refere-se a bibliografia 

relacionada às metodologias existentes para pesquisa de marketing, e, mais especificamente, de 

determinação de mercado e de fontes de receita. Utiliza-se de dois livros básicos sobre o assunto 

a partir de busca na ferramenta virtual Google Scholar e na plataforma de periódicos da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) sobre títulos a 

respeito de pesquisa de marketing e sobre geração de modelos de negócios. Em seguida avalia-

se a metodologia mais adequada e viável no contexto da realização deste trabalho para atingir 

os objetivos específicos estipulados, e consequentemente, o objetivo principal. 

A classificação da metodologia escolhida, conforme apresentado na seção 1.4, é dada 

como: 

a) aplicada, pois o estudo objetiva produzir conhecimento visando a aplicação de um 

estudo de mercado a um caso concreto de produto; 

b) quantitativa, pois deseja-se conhecer o tamanho do mercado potencial para este 

produto e estimar o potencial de receita; 

c) exploratória, pois busca explorar o potencial de um conceito, a saber, um sistema de 

bicicletas compartilhadas com aluguéis de longa duração, junto a um público-alvo, podendo ser 

alvo de futuros aprofundamentos e continuidades e 

d) de campo, pois realiza-se, depois de uma pesquisa bibliográfica, a aplicação de 

questionários junto à população que circula em um determinado território, embora a aplicação 

seja feita de forma inteiramente virtual, devido às restrições impostas pela pandemia de Covid-

19 no momento do desenvolvimento deste estudo. 

Começou-se pela revisão bibliográfica relacionada a sistemas de bicicletas 

compartilhadas e a estudos de mercado, para se compreender os diversos aspectos sob os quais 

este tipo de serviço se apresenta, além de identificar métodos de estudo de mercado 

consolidados neste campo de conhecimento e que sirvam ao propósito deste trabalho específico. 

A pesquisa de demanda se baseia no método proposto por Aaker et al. (2001) para 

desenvolvimento de novos produtos. A escolha desta referência se dá por tratar-se de um livro 

básico sobre o tema, amplamente utilizado como referência de forma recorrente em trabalhos 

semelhantes a este encontrados no Google Scholar e na plataforma de periódicos da CAPES. A 

metodologia sugerida na obra tem ainda a vantagem de ser intuitiva e acessível, dialogando não 

apenas com trabalhos acadêmicos como também com o setor privado, o que é valorizado aqui 

dado que este trabalho se propõe a servir de insumo para agentes desejando implementar o 
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conceito estudado. Ao buscar pelas palavras-chave “marketing research” na ferramenta Google 

Scholar, a obra referenciada  se encontra entre as dez mais relevantes, ao lado de livros como 

“Marketing research: methodological foundations”, de Churchill e Iacobucci e “Marketing 

research: An applied approach”, de Malhotra e Birks. 

Aaker et al. (2001) dividem a pesquisa em quatro etapas: geração de conceito, avaliação 

e desenvolvimento do conceito, avaliação e desenvolvimento do produto, e por fim, teste do 

programa de marketing, conforme esquematizado no fluxograma da figura 7, com destaque para 

as etapas que o presente trabalho incorpora em sua metodologia. 

 

Figura 7 - Fluxo da pesquisa de marketing para novos produtos (Aaker et al., 2001) - adaptado 

Aaker et al. (2001) sugerem começar pela geração de conceito, que pode se dar pela 

identificação de necessidade sentida pelo público-alvo, que visa avaliar se há necessidades 

sentidas por este grupo que não são atendidas pelos serviços e produtos existentes no momento. 

No caso deste estudo, verifica-se se o público alvo (moradores da Zona Norte do Rio de Janeiro 

usuários frequentes da linha 2 do metrô) tem necessidades de mobilidade não atendidas. Para 

isso, analisa-se os dados de entradas e de viagens efetuadas por moradores da Zona Norte em 

diferentes estações do metrô, bem como dados sobre integração com outros modos de 

transporte. Assim, observa-se se o público-alvo está tendo despesas acumuladas com 

mobilidade urbana devido à falta de integração multimodal. O objetivo é avaliar em quais 

estações de metrô ocorrem mais viagens com o perfil desejado e em que consequentemente 

seriam, a priori, mais viável implementar o sistema. 

Após a análise de dados sobre os deslocamentos deste público, passa-se a uma fase de 

definição de cenários, conforme sugerido em Osterwalder e Pigneur (2011). Tal referência 

complementa a anterior, aportando uma visão mais geral sobre modelos de negócios. A obra 

foi escolhida devido à sua relevância internacional e indicação do orientador desta pesquisa, 
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além de estar em consonância com o objetivo do presente trabalho de produzir resultados 

acessíveis dos quais a sociedade civil possa se apropriar. Foram exploradas algumas 

ferramentas sugeridas por Osterwalder e Pigneur (2011) na revisão bibliográfica. São 

apresentadas de forma resumida na tabela 2 as ferramentas citadas. 

 

Ferramenta Descrição 

Mapa de empatia Ferramenta visual que esquematiza o perfil do cliente respondendo 

a perguntas: o que ele vê, o que ele escuta, o que ele realmente pensa 

e sente, o que ele diz e faz, qual a sua dor e o que ganha o cliente, 

com o objetivo de melhor compreendê-lo. 

Definição de cenários Definir possíveis configurações para como o serviço é utilizado, 

quem o utiliza, preocupações, desejos e objetivos. Podem se basear 

em insights do cliente e incorporam conhecimento sobre ele. 

Ajudam a lidar com questões como a escolha dos canais mais 

apropriados, que relações será melhor estabelecer e por quais 

soluções os clientes estarão mais atraídos. 

Ideação Geração de ideias em grande quantidade acerca dos diversos 

aspectos do negócio. Síntese, na qual as ideias são discutidas, 

combinadas e reduzidas a um pequeno número de opções viáveis. 

Deve ser realizada por uma equipe diversa para incorporar múltiplos 

pontos de vista. 

Prototipação Ferramenta que serve ao propósito da discussão, de questionamentos 

e provas de conceitos, podendo tomar diferentes formas, concretas 

(como a materialização em escala experimental do produto) ou 

abstratas, e que ajuda a explorar as diferentes direções nas quais se 

pode partir. 

Tabela 2 - Ferramentas para definição de modelos de negócios inovadores (OSTERWALDER; PIGNEUR, 

2011) - adaptado 

Dentre as ferramentas descritas na tabela 2, incorpora-se a esta pesquisa a definição de 

cenários, devido à sua característica de permitir a visualização e teste de diferentes 

configurações de funcionamento do modelo de negócios. No entanto, estes cenários se baseiam 
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em outras experiências de sistemas de bicicletas compartilhadas, e não em insights de clientes, 

como sugerido por Osterwalder e Pigneur (2011), devido à dificuldade de encontrar com 

clientes em potencial no contexto de pandemia. 

Por estas mesmas limitações decorrentes da pandemia, não foram escolhidas as 

ferramentas de mapa de empatia, para a qual seria interessante entrevistar diferentes clientes 

potenciais para compreendê-los, e ideação, para a qual seria importante haver a colaboração de 

pessoas diversas, como por exemplo funcionários do metrô atuando em setores diferentes, para 

agregar pontos de vista complementares, enriquecendo o processo. 

A ferramenta de prototipação, por sua vez, poderia requerer recursos indisponíveis, 

como a implementação do sistema de bicicletas compartilhadas em escala reduzida. Ainda que 

se restringisse a algo mais abstrato, demandaria um trabalho com escopo mais extenso. 

Portanto, aproveita-se de Aaker et al. (2001) as etapas de geração de conceito e avaliação e 

desenvolvimento do conceito, e de Osterwalder e Pigneur (2011), a definição de cenários. 

Baseando-se em estudo de casos de sistemas de bicicletas compartilhadas já existentes 

no Brasil e no exterior, com diversas características, são estabelecidos cenários para o 

funcionamento do sistema proposto, explorando possibilidades e configurações de 

funcionamento do serviço e investigando qual é a melhor relação com o cliente para o produto 

estudado. 

O passo seguinte é avaliar o conceito. No caso, o conceito que se deseja criar já é 

conhecido, tratando-se do sistema de bicicletas compartilhadas com aluguéis de longa duração 

integrado ao metrô. Segundo Aaker et al. (2001), o papel da pesquisa nessa etapa é determinar 

se o conceito justifica maiores desenvolvimentos e fornecer orientações sobre como ele pode 

ser melhorado e aprimorado. Para isso, opta-se neste trabalho por aplicar um questionário a 

uma amostra de pessoas pertencentes ao segmento-alvo: moradores da Zona Norte do Rio de 

Janeiro usuários frequentes da linha 2 do metrô. 

Devido às circunstâncias de divulgação do questionário, entende-se que haverá 

respostas de pessoas não pertencentes ao público-alvo. Por isso e para fins de tratamento dos 

dados, opta-se por elaborar um fluxograma para direcionar os respondentes pelo caminho 

pertinente em função de suas respostas, de forma a filtrar todas as respostas não aproveitáveis 

para este trabalho. O questionário tem como objetivos quantificar o mercado para o serviço 

proposto e obter insights dos potenciais usuários, de forma a compreender como adequar os 

diferentes aspectos do modelo de negócios aos anseios e necessidades do público-alvo 

(OSTERWALDER; PIGNEUR, 2011). A construção do questionário será detalhada 

posteriormente. 



23 
 

Opta-se pela aplicação do questionário em modalidade virtual, devido às circunstâncias 

de restrição de circulação decorrentes da pandemia de Covid-19 no momento do 

desenvolvimento do trabalho, de forma a prezar pela segurança do entrevistador e dos 

entrevistados, bem como a evitar tomar como referência um cenário de mobilidade urbana 

pouco representativo no longo prazo. 

Uma vez elaborado e aplicado o questionário, deve-se interpretar o resultado. Esta 

metodologia permite ter uma estimativa da aceitação do serviço perante o segmento-alvo sem 

necessitar a experimentação do produto, embora isto seja sugerido por Aaker et al. (2001), algo 

que tornaria o conceito mais concreto, mas que criaria a necessidade de providenciar bicicletas, 

mobilizando recursos não disponíveis para este estudo. 

O tratamento dos resultados é feito, primeiramente filtrando as respostas indesejáveis, 

conforme o fluxograma elaborado para orientar o questionário. Em seguida, compara-se as 

características socioeconômicas da amostra com as obtidas a partir de outras fontes (censo, 

pesquisa OD, dados da concessionária do metrô) para uma população do mesmo segmento, de 

forma a avaliar a representatividade da amostra. Cruzando as respostas obtidas com o 

questionário, é calculada a parcela da amostra que corresponde aos usuários prováveis. 

Multiplicando estes pelo fator de expansão, estima-se o tamanho real do mercado. 

As etapas explanadas anteriormente permitem ter indícios sobre o mercado para o 

conceito proposto, uma ideia da demanda potencial para o serviço estudado. Ademais, existem 

outras fontes de receitas possíveis. A metodologia para levantar estas possibilidades será um 

estudo de casos de serviços semelhantes e uma revisão de bibliografia versando sobre modelos 

de negócios para sistemas de bicicletas compartilhadas. 

Faz-se a opção por não realizar as duas últimas etapas do fluxograma da figura 7, a 

saber, avaliação e desenvolvimento do produto e teste do programa de marketing, que 

mobilizariam recursos indisponíveis. Em caso de resultados pouco encorajadores, é provável 

que seja necessário reformular o conceito ou abandonar a iniciativa. Caso contrário, se os 

resultados forem considerados positivos, encoraja-se a continuidade e aprofundamento da 

pesquisa por parte do leitor interessado, para refinar o modelo de negócios e as estimativas de 

receitas. 

O fluxograma metodológico desta monografia fica então conforme a figura 3, 

apresentada na seção 1.4. Estando definido o processo de desenvolvimento da pesquisa, passa-

se ao desenvolvimento propriamente dito, no capítulo 4. 
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4 DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 

4.1 IDENTIFICAÇÃO DE NECESSIDADE 

Agora que aprofundou-se na apresentação do objeto do estudo, que são as bicicletas 

compartilhadas, da metodologia, que é o estudo de mercado, e do contexto socioespacial no 

qual este trabalho se propõe a intervir, pode-se iniciar a execução da metodologia. 

Esta seção abordará a primeira etapa desta execução, que consiste de determinar em 

quais estações do metrô da linha 2, no trecho entre Maria da Graça e Pavuna, há provavelmente 

maior necessidade de mobilidade por bicicleta em integração com o metrô, e desta forma, 

seriam mais propícias a receber o serviço. Não foram incluídas as demais estações da linha pois 

se situam mais próximas à área coberta pelo sistema de bicicletas compartilhadas já existente, 

o Bike Rio. O estudo se propõe então a avaliar qual é o potencial de mercado da implementação 

de um sistema de bicicletas compartilhadas nestas estações, com aluguéis de longo prazo, de 

forma a que os usuários do metrô possam utilizar a bicicleta de forma integrada àquele para 

chegar ao seu destino e retornar à estação no dia seguinte. 

Para estimar o público-alvo do serviço, optou-se por analisar os dados da pesquisa 

Origem-Destino da RMRJ (SETRANS, 2013), e os dados de movimentação de passageiros 

apresentados no book comercial do Metrô Rio (2014). Levantou-se o volume de viagens 

realizadas de metrô saindo de ou chegando a uma estação de metrô da linha 2, no trecho Pavuna-

Maria da Graça, que se situa na Zona Norte, em área não coberta pelo sistema Bike Rio. 

Além do público-alvo serem usuários regulares da linha 2 do metrô, com viagens 

originadas em alguma das estações delimitadas pelo estudo, considera-se que aqueles que 

moram dentro de um raio de até 5 km aproximadamente são mais propícios a se interessarem 

em aderir. É importante esclarecer que o raio de 5km é um parâmetro arbitrado correspondendo 

a um limite de distância que seria considerada propícia pelo usuário de bicicleta para uso deste 

modo. A uma velocidade de 12 km/h, corresponde a 25 minutos de deslocamento. Não existe 

um valor único no mundo utilizado para modelar estes deslocamentos, uma vez que os 

parâmetros, tais como velocidade média (influenciada pelo comportamento do usuário, pelo 

relevo e pela qualidade da infraestrutura disponível) e tempo máximo considerado para um 

deslocamento por bicicleta, podem variar de uma cidade para outra. Há ainda fatores que afetam 

a velocidade média do ciclista, como a declividade, o sentido de circulação da via e a qualidade 

da infraestrutura empregada. Raios de 4 a 5 km, no entanto, são ideais para deslocamentos por 

bicicleta para integração modal com transporte público, de acordo com Martens (2004 apud 
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SILVEIRA, 2010). Este valor será portanto utilizado, tendo em mente que deslocamentos muito 

curtos podem não se mostrar já tão atrativos para a bicicleta em comparação com a caminhada 

e que a definição da área de influência da estação seria mais fidedigna se fosse traçada uma 

isócrona ao invés de se utilizar um raio constante, mas isso apresenta um grau de complexidade 

elevado e não cabe no escopo do presente estudo. 

Destaca-se uma limitação dos dados coletados na pesquisa, uma vez que em grande 

parte das ocorrências, os endereços de origem e de destino informados pelos respondentes eram 

as próprias estações de metrô, privando o leitor de mais informações sobre a intermodalidade e 

a microacessibilidade (local preciso de origem e destino e quais modos de transporte foram 

utilizados complementarmente, nesse primeiro ou último trecho, para acessar o transporte 

público). 

Quando a informação da estação de transporte de alta capacidade de embarque e 

desembarque não foi fornecida, adotou-se o critério de que a mais próxima é a de menor 

impedância, e então, a de utilização mais provável. Contou-se então o número de ocorrências 

correspondentes a cada estação de metrô. 

Sintetizou-se os resultados da contagem na figura 8, para facilitar a visualização espacial 

dos dados. 

 

Figura 8 - Viagens de metrô por estação levantadas a partir dos dados brutos da pesquisa OD de 2013 da 

SETRANS (elaboração própria) 

A figura 8 apresenta, para cada estação de metrô na porção Pavuna-Maria da Graça, 

quantas ocorrências foram levantadas no tratamento dos dados na pesquisa OD (SETRANS, 

2013). Em azul, vê-se o número de ocorrências que se deram usando o metrô como transporte 

principal, com origem ou destino nas próprias estações ou em um endereço para o qual esta 

estação seria a mais próxima.  

Pode-se perceber que a estação Pavuna é a que apresenta maior fluxo de usuários, 

seguida de Eng. Rubens Paiva e Acari/Fazenda Botafogo. Uma outra pesquisa, mais detalhada 

e confiável do ponto de vista da descrição da movimentação nas estações de metrô, que auxilia 

a ter uma melhor visão sobre a relevância das estações, é a disponibilizada no book comercial 

do Metrô Rio, que indica o número de entradas e o movimento de passageiros (soma das 
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entradas, saídas e transferências) em cada estação da rede, a partir de levantamento 

encomendado ao instituto de pesquisas Ibope (METRÔ RIO, 2014). A síntese dessas 

movimentações é apresentada na figura 9. 

 

Figura 9 - Entradas e movimento de passageiros na linha 2 do metrô do Rio de Janeiro (METRÔ RIO, 2014) 

Observa-se que o maior número de entradas de passageiros por dia, superior a 50 mil, é 

encontrado na estação Pavuna. Em segundo lugar, encontra-se Nova América/Del Castilho, 

com aproximadamente 26 mil entradas, e em terceiro, Coelho Neto, com 17 mil. A constatação 

da importância da estação Pavuna encontrada nesta fonte corrobora o que foi encontrado na 

pesquisa OD do PDTU. Entretanto, sugere-se que a pesquisa OD exagerou a importância das 

estações Acari/Fazenda Botafogo e Engenheiro Rubens Paiva, por exemplo, enquanto não 

conseguiu captar a real grandeza das movimentações nas estações Nova América/Del Castilho 

e Coelho Neto. De forma geral, houve várias disparidades, o que pode ser decorrente do uso 

metodologias diferentes de levantamento para cada pesquisa, além das flutuações no fluxo de 

viagens entre momentos diferentes. 

Com isso, pode-se concluir que as estações de Nova América/Del Castilho e sobretudo 

Pavuna são boas candidatas para o desempenho deste estudo. Essas duas mostram maior 

potencial para receber o sistema. Na eventualidade deste tipo de sistema vir a ser de fato 

implementado, este trabalho sugere que o estudo de localização foque sua atenção nestas 
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estações, ainda que possivelmente outras estações neste trecho possam demonstrar potencial 

para receber um serviço deste tipo. 

Devido a limitações da metodologia do presente estudo devido às circunstâncias 

impostas pela pandemia de Covid-19, a pesquisa feita engloba passageiros de todas as estações 

no trecho Maria da Graça-Pavuna, a fim de obter maior volume de respostas. Não considera-se 

esta característica como fator de diferenciação dentro da amostra, fazendo a aproximação de 

que as conclusões retiradas da amostra são válidas para qualquer estação do trecho, e o que 

diferencia as estações entre si são apenas as movimentações de passageiros apresentadas por 

cada uma. 

4.2 DEFINIÇÃO DE CENÁRIOS 

O próximo passo do trabalho é uma fase de definição de cenários possíveis de 

funcionamento para o serviço proposto, de forma a explorar as possibilidades do conceito de 

sistemas de bicicletas compartilhadas, entender as principais variáveis que podem influenciar 

na adesão do público e alimentar a elaboração do questionário a ser aplicado em seguida. 

Opta-se por elaborar um questionário enxuto, para evitar que os respondentes cansem e 

desistam de concluir o preenchimento. Os objetivos do questionário são de identificar os 

padrões de viagens atuais dos respondentes, compreender seu perfil socioeconômico (para 

comparar com o perfil do público-alvo e verificar a representatividade da amostra) e seu 

interesse e possibilidade de adesão ao conceito de bicicletas compartilhadas de longa duração 

integradas ao metrô. 

Outras variáveis são também de grande relevância para que um usuário em potencial 

opte por aderir, como preço, formas de pagamento e usabilidade. No entanto, opta-se por focar 

em condições sine qua non ou em variáveis que podem ser avaliadas com perguntas simples e 

de resposta direta para construir este questionário, de forma a mantê-lo curto e validar a hipótese 

de que o conceito desperta interesse do público e este tem os requisitos mínimos para 

possibilitar o uso. A tabela 3 esquematiza as variáveis que se deseja avaliar com a ajuda do 

questionário. 

Essa tabela delineia ainda as perguntas que deverão constar no questionário para obter 

as informações necessárias junto aos respondentes para estimar a demanda pelo serviço. Além 

disso, foram investigadas variáveis de modelos de negócios em sistemas de bicicletas 

compartilhadas existentes, o que permite estabelecer ordens de grandeza e referências para 

aspectos do funcionamento de serviços semelhantes ao estudado. Ainda que não sejam variáveis 
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avaliadas no questionário, são relevantes para o leitor interessado em implementar o serviço, e 

os resultados dessa investigação constam a seguir. 

 

 

Variável influenciando adesão Perguntas incorporadas no questionário 

Perfil socioeconômico Faixa etária, faixa de renda domiciliar, 

idade, gênero e escolaridade 

Local de implementação Estação de metrô mais utilizada pelo 

respondente 

Frequência de utilização do metrô Número de dias na semana em que o 

respondente utiliza o metrô 

Endereço do usuário CEP da residência 

Familiaridade com o conceito O respondente já utilizou um sistema de 

bicicletas compartilhadas? Ainda utiliza? 

Meio de acesso ao metrô Qual meio de transporte costuma empregar 

para chegar à estação de metrô 

Meio de pagamento usado no metrô Recurso próprio ou do empregador? Riocard 

ou cartão Giro? 

Interesse em utilizar bicicleta compartilhada Como o respondente avalia a probabilidade 

de utilizar o sistema de bicicletas 

compartilhadas? 

Possibilidade de retirar e devolver a bicicleta 

na estação de metrô 

Seria possível para o respondente retirar e 

devolver a bicicleta em uma estação no local 

onde embarca no metrô? 

Possibilidade de guardar a bicicleta durante 

o período em que não a estiver utilizando 

Seria possível para o respondente guardar a 

bicicleta em local seguro durante a noite? 

Tabela 3 - Variáveis na constituição do cenário de adesão do usuário ao sistema (elaboração própria) 

 

Quanto à duração do aluguel, os sistemas mais difundidos são aqueles em que o tempo 

de duração do uso é relativamente curto, seja 15 minutos, 30 minutos ou uma hora. Existem, 

entretanto, sistemas em que os aluguéis têm duração mais longa, como o programa “Bicicletas 

Integradas” na cidade de Fortaleza, Ceará, e “YoBike” na cidade de Bristol, Reino Unido. 

No sistema de Fortaleza, foram implantadas estações de bicicletas nos terminais de 

ônibus da cidade, onde o usuário pode retirar uma bicicleta usando o mesmo cartão do 

transporte público, sem qualquer custo. Ele então tem 14 horas para devolvê-la. Isso permite 
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que ela seja retirada, por exemplo, na volta do trabalho, ao fim do dia, para permitir que o 

usuário chegue em casa, e devolvida na manhã seguinte. Em caso de retirada na sexta-feira, o 

prazo é estendido de forma a permitir a devolução na segunda-feira (BICICLETA 

INTEGRADA, 2020). 

Já no sistema YoBike, a cobrança de tarifa é de £1/hora, até atingir-se 5h de uso. A 

partir desse momento, o usuário pode utilizá-la por 24h mantendo a tarifa de £5. O usuário pode 

então utilizá-la no mesmo modelo que as bicicletas integradas de Fortaleza, mas precisará pagar 

£5 para isto (YOBIKE, 2020). 

Quanto ao preço, é pertinente avaliar quanto cobra-se do usuário em diferentes cidades 

brasileiras por este tipo de serviço. No sistema Bike Rio (operado pela tembici), no Rio de 

Janeiro, o usuário tem diversas opções de plano, como R$8,80 pelo plano diário, R$ 29,90 pelo 

plano mensal e R$ 239,90 pelo plano anual. O BikeSampa, da mesma operadora, oferece na 

cidade de São Paulo os mesmos serviços pelos mesmos valores (BIKE ITAÚ, 2020a). No 

Bicicletas Integradas, de Fortaleza, operado pela Serttel, o serviço é gratuito (BICICLETA 

INTEGRADA, 2020). Em Salvador, o programa BikeSalvador (também operado pela tembici) 

oferece planos mensais por R$ 10,00. Os programas BikePE, em Recife, e BikePoa, em Porto 

Alegre (ambos operados pela tembici) oferecem diversas opções de plano: R$8,00 pelo plano 

diário, R$ 15,00 pelo plano de 3 dias, R$ 20,00 pelo plano mensal e R$ 160,00 pelo plano anual 

(BIKE ITAÚ, 2020a). Em Vitória, o programa Bike Vitória, operado pela Serttel, oferece passe 

diário por R$ 7,80, mensal por R$ 15,60 e anual por R$ 97,50 (BIKE VITÓRIA, 2020). Em 

Belo Horizonte, o programa Bike BH, operado pela Serttel, oferece planos mensais por um 

valor de R$ 15,00 e tickets avulsos para uso até 30 minutos, no valor de R$ 2,00 (MOVE 

SAMBA, 2020). 

Pode-se observar, então, que é prática comum as operadoras oferecerem assinaturas aos 

usuários, de forma que possam utilizar o serviço de forma ilimitada (por curtas durações a cada 

uso) ao longo de um dia, um mês ou um ano. Os valores variam significativamente, com planos 

mensais variando de R$ 10,00 a R$ 29,90 e anuais variando de R$ 97,50 a R$ 239,90. No caso 

excepcional de Fortaleza, o modelo de negócios permitiu que os usuários de bilhete único 

utilizassem o sistema de forma gratuita e com empréstimos de até 14 horas. 

É importante compreender que o modelo proposto neste trabalho, em que há uma única 

estação e o usuário que desejar retirar a bicicleta e devolvê-la no dia seguinte deverá se 

responsabilizar por ela durante a noite e retorná-la no ponto de retirada, é menos conveniente 

para o usuário do que o sistema com uma rede de estações. Desta forma, sugere-se que o preço 

do serviço seja inferior ao preço do Bike Rio. A partir dos resultados do presente trabalho, caso 
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identifique-se que existe um mercado promissor para o sistema, será necessário aprofundar o 

estudo de mercado para identificar a precificação ótima. 

Quanto às formas de pagamento, muitos destes sistemas operam por meio de cadastro 

do cartão de crédito atrelado à conta pessoal do usuário ou através do carregamento de um 

cartão. Do ponto de vista da inclusão, vale levar em conta que o cartão de crédito pode limitar 

o público-alvo. Em se tratando este trabalho de um sistema integrado ao metrô, surge como 

opção interessante o uso de cartões usados para ingressar no metrô, isto é, o Riocard e o Giro. 

Quanto à retirada, ela é feita em vários desses sistemas através de aplicativo para 

telefone celular ou pelo uso de um cartão cadastrado no sistema. Novamente com uma 

preocupação de inclusão, é importante atentar-se a outras possibilidades de pagamento mais 

acessíveis. Ademais, deseja-se compreender como efetuam o pagamento das passagens e 

eventualmente a recarga de um cartão, se os recursos empregados são provenientes do próprio 

usuário ou custeados por terceiros, como o empregador. 

Com base nestes levantamentos, passa-se à elaboração de cenários, para cada uma das 

variáveis importantes para dar contornos precisos ao conceito. A tabela 4 esquematiza o cenário 

de referência com base nas variáveis que se deseja avaliar com a ajuda do questionário. 

A tabela apresenta ainda as hipóteses que constituem um cenário de demanda que se 

deseja avaliar a partir do questionário. O cenário de referência é o de oferta de um sistema de 

bicicletas compartilhadas, com aluguéis de longa duração (14 horas, por exemplo), em uma 

única estação de metrô, com retirada e pagamento utilizando os cartões de transporte público já 

existentes. Esse prazo seria estendido na sexta-feira para permitir a devolução apenas na 

segunda-feira. O usuário-alvo a retiraria ao retornar de sua atividade diária (trabalho, estudo, 

entre outros) e ficaria responsável por guardá-la durante a noite e devolvê-la no dia seguinte. 
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Variável influenciando adesão No cenário de referência 

Perfil socioeconômico Representativo do grupo social alvo 

Local de implementação Estações de metrô da linha 2 no trecho 

Maria da Graça - Pavuna 

Frequência de utilização do metrô Ao menos uma vez por semana 

Endereço do usuário A um raio de até 5 km das estações 

Familiaridade com o conceito O respondente já utilizou um sistema de 

bicicletas compartilhadas, estando 

familiarizado com o conceito 

Meio de acesso ao metrô Utiliza-se de transporte público 

Meio de pagamento usado no metrô Recurso próprio ou do empregador / Riocard 

ou cartão Giro 

Probabilidade de utilizar o sistema de 

bicicletas compartilhadas de longa duração 

com estação única integrada ao metrô 

O respondente avalia a probabilidade de 

utilizar o sistema de bicicletas 

compartilhadas como muito provável 

Possibilidade de retirar e devolver a bicicleta 

na estação de metrô 

Seria possível para o respondente retirar e 

devolver a bicicleta em uma estação no local 

onde embarca no metrô 

Possibilidade de guardar a bicicleta durante 

o período em que não a estiver utilizando 

Seria possível para o respondente guardar a 

bicicleta em local seguro durante a noite 

Interesse em permanecer com a bicicleta no 

fim de semana 

O respondente tem interesse em ter a 

bicicleta disponível durante fins de semana 

Tabela 4 - Cenário a ser testado com o questionário (elaboração própria) 

 

O cenário retratado na tabela 4 estipula escolhas quanto às variáveis definidas na tabela 

3, que deverão ser testadas para a amostra. Para isso, são elaboradas perguntas com intuito de 

avaliar as variáveis para cada respondente, além de um fluxograma de direcionamento dos 

respondentes do questionário, de acordo com suas respostas, apresentado na figura 10, 

refletindo os testes descritos a seguir. 
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Figura 10 - Fluxograma do direcionamento dos respondentes ao questionário (elaboração própria) 

A primeira parte do questionário terá objetivo de determinar o perfil socioeconômico 

do respondente, com perguntas sobre faixa etária, gênero, nível de escolaridade e nível de renda 

domiciliar, como de praxe em pesquisas de opinião, para compreender o perfil dos respondentes 

e avaliar a representatividade da amostra. 

A seguir, buscar-se-á levantar o local de sua residência, para verificar que o respondente 

mora na área geográfica de interesse da pesquisa e para permitir a localização dos respondentes 

no território, o que influencia nos seus hábitos de deslocamento e permite comparar o seu perfil 

socioeconômico com o de sua vizinhança. Caso o endereço do respondente corresponda à área 

de interesse, prossegue-se com o questionário, e caso contrário, descarta-se a resposta. 

Após isso, investiga-se a frequência de uso do metrô, para entender os seus hábitos de 

deslocamento, que influenciariam na decisão sobre a adesão, e para descartar os usuários de 

metrô que não o utilizam pelo menos uma vez por semana, entendendo que este não se 
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caracteriza como público-alvo do serviço de aluguel de longa duração, que pressupõe o retorno 

à estação. 

A próxima parte visará compreender melhor o padrão de viagens do respondente, bem 

como sua experiência e seu sentimento quanto às bicicletas compartilhadas. Perguntar-se-á a 

estação de origem mais frequente, verificando que esta se situa dentro da área de interesse do 

estudo. O questionário identificará a experiência com bicicletas compartilhadas, entendendo 

que um usuário que já está familiarizado com o conceito tende a prover respostas mais 

embasadas e compatíveis com sua realidade, enquanto que, com os demais, podem surgir 

obstáculos no momento da adesão devido a inexperiência e resistência para com a mudança nos 

hábitos de deslocamento.  

O último filtro importante para discernir o usuário com maior probabilidade de adesão 

será através de questões subjetivas relacionadas ao interesse em aderir e questões objetivas com 

relação a em que condições o usuário utilizaria o serviço. Ao final, chegaremos a um grupo 

quantificável de respondentes correspondendo ao público com maior probabilidade de adesão. 

Quanto à forma de devolução, estabeleceu-se um cenário favorável à adesão em que o usuário 

guarda ela sob sua responsabilidade durante a noite e devolve a bicicleta na estação de 

bicicletas, travando-a em um dos pontos de retirada. O cenário alternativo será aquele em que 

o usuário não usaria o sistema caso tenha que ficar responsável pela bicicleta até retornar à 

estação de metrô, impossibilitando sua adesão. 

Buscou-se abordar a questão com a maior objetividade possível, para evitar respostas 

enviesadas por uma boa-vontade que não representaria fielmente o comportamento do usuário 

caso o sistema venha a existir. Deseja-se saber questões práticas do uso do serviço, como: se o 

usuário teria a possibilidade de guardar a bicicleta com segurança durante a noite, devolvê-la 

no dia seguinte e se teria interesse em mantê-la pelo fim de semana (o que pode ser visto como 

um bônus, permitindo maior número de viagens sem custo adicional). 

Com esse fluxograma de direcionamento dos respondentes definido, constrói-se o 

questionário a ser aplicado, como descrito na próxima seção. 

4.3 APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 

A partir dos cenários estabelecidos para cada elemento chave da descrição do conceito, 

constrói-se um questionário a ser aplicado junto a uma amostra do público-alvo. As perguntas 

serão construídas para identificar tendências de preferência entre os cenários e entender a 

probabilidade de adesão desse público. O questionário resultante é apresentado no apêndice A 
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e a forma como as hipóteses foram traduzidas em perguntas para o questionário e como os 

resultados são utilizados é descrita neste capítulo. 

 O perfil socioeconômico do respondente é traçado a partir das primeira, segunda, 

terceira e quinta perguntas, sobre idade, gênero, escolaridade e renda domiciliar 

respectivamente, para compreender qual é o perfil do respondente e comparar a amostra obtida 

ao perfil socioeconômico do público-alvo observado na pesquisa OD de 2013 do PDTU. Haja 

vista que esta pesquisa OD traz pouca caracterização socioeconômica dos respondentes, ela 

será utilizada como referência para a escolaridade, enquanto que os demais fatores serão 

comparados com o censo do IBGE de 2010 para os bairros dentro da área delimitada para o 

estudo e/ou com as informações apresentadas pelo Metrô Rio (2014). 

 Ainda na primeira seção, perguntou-se o CEP do respondente, que foi utilizado como 

dado de entrada na API ViaCEP, disponível na internet, para a obtenção da rua e do bairro do 

respondente, descartando então os respondentes que não habitam a área alvo deste trabalho. Por 

fim, perguntou-se a frequência de uso do metrô e descartou-se os respondentes que não usam o 

metrô ao menos uma vez por semana (tomando o cuidado de tomar como referência os hábitos 

de deslocamento em tempos normais, antes da chegada da pandemia de Covid-19 à cidade do 

Rio de Janeiro), e mantendo os usuários regulares para que continuassem respondendo ao 

questionário. 

 Na segunda seção, já havendo filtrado os respondentes que não se enquadram no 

público-alvo, passou-se à próxima série de perguntas. Perguntou-se a estação de origem mais 

frequente, por entender que esta seria de forma geral a mais conveniente para o respondente 

para a implantação do sistema. Levantou-se se o respondente utiliza ou já utilizou um serviço 

de bicicletas compartilhadas, para avaliar sua familiaridade com o conceito. 

 Perguntou-se também a forma de pagamento usada, o que não serve para validar o 

conceito mas já dá indicações sobre quais formas de pagamento e retirada da bicicleta pode-se 

considerar em caso de implementação do sistema. 

Buscou-se ainda identificar como o usuário chega à estação de metrô: se usa algum meio 

de transporte coletivo, por exemplo. Neste caso, a existência de um sistema de bicicletas 

compartilhadas poderia se mostrar como uma alternativa economicamente interessante, 

permitindo evitar o pagamento de uma passagem adicional. 

Para fechar a segunda seção, desejou-se saber qual é o sentimento do respondente para 

com a ideia de usar uma bicicleta compartilhada para responder ao problema da 

micromobilidade. Esta pergunta é subjetiva, mas valiosa, pois permite entender se o 

respondente mostra desejo de utilizar o serviço ou se já sente a priori que não se vê aderindo. 
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Na terceira e última seção de perguntas, foram feitas aos respondentes algumas questões 

de ordem prática, para avaliar se eles teriam condições de utilizar o serviço de fato. As perguntas 

não são totalmente desprovidas de subjetividade, dado que o respondente informou sua 

percepção sobre essas condições, mas buscou-se a maior objetividade possível para que os 

resultados da pesquisa reflitam da melhor forma a realidade. Perguntou-se se o usuário avalia 

que conseguiria guardar a bicicleta em local seguro em casa, no período entre a retirada e a 

devolução, se ele conseguiria devolver a bicicleta na estação no dia seguinte à retirada e se ele 

vê como desejável que o aluguel na sexta-feira possa ser estendido até a segunda-feira, para 

aproveitar o seu uso durante o final de semana. 

O respondente que demonstrar vontade de utilizar o serviço e condições práticas 

favoráveis ao uso será enquadrado como usuário provável, enquanto os demais respondentes 

integrantes do público-alvo serão considerados usuários improváveis. 

Apresenta-se os resultados da aplicação do questionário e estima-se o tamanho do 

mercado potencial no próximo capítulo. 
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS DO QUESTIONÁRIO 

Foram obtidas 130 respostas ao questionário, sendo 60 respondentes se encaixando no 

quesito público-alvo. Neste capítulo, apresenta-se os resultados obtidos da aplicação deste 

questionário, além da comparação entre a amostra deste trabalho com as da pesquisa OD do 

PDTU de 2013 (SETRANS, 2013), do book comercial do MetrôRio (METRÔRIO, 2014) e do 

censo IBGE de 2010 (IBGE, 2010a). Os dados explorados a seguir correspondem unicamente 

aos respondentes que se encaixam no público-alvo. As tabelas apresentadas trazem uma coluna 

“Participação” que indica a porcentagem de respondentes desta amostra que deu a resposta 

colocada em cada linha, enquanto que a coluna “Ocorrências” indica o valor absoluto de 

respostas. 

5.1 DADOS SOCIOECONÔMICOS 

A seguir, são apresentados os dados socioeconômicos dos respondentes da amostra e os 

dados do público potencial do serviço, vale lembrar, moradores da Zona Norte usuários 

frequentes da linha 2 do metrô. 

Não foi sempre possível obter dados referentes a este grupo preciso e bem delimitado. 

No caso dos dados retirados do censo de 2010 do IBGE, os dados foram obtidos para os distritos 

Inhaúma, Irajá, Madureira, Pavuna e Penha, devido a suas proximidades às estações de metrô 

inclusas no estudo. Ademais, no caso dos dados apresentados nesta seção fornecidos pela 

concessionária do Metrô Rio, é importante ressaltar que eles se referem a todos os usuários do 

metrô, e não exclusivamente aos da linha 2, como é o caso do público do questionário. 

No caso dos dados provenientes especificamente da pesquisa OD do PDTU de 2013, 

considerou-se apenas as ocorrências correspondentes a moradores da Zona Norte que usaram a 

linha 2 do metrô, independentemente da frequência com a qual utilizam este transporte. No 

entanto, estas características já permitem uma aproximação mais precisa, dado que as viagens 

frequentes baseadas no domicílio constituem a maioria das viagens na pesquisa OD. Os critérios 

para filtrar as ocorrências que fossem de interesse foram que o modo de transporte fosse o metrô 

e que o bairro informado de origem ou de destino fosse um dos bairros a seguir: Acari, Coelho 

Neto, Colégio, Complexo do Alemão, Costa Barros, Del Castilho, Engenho da Rainha, 

Inhaúma, Irajá, Jacarezinho, Madureira, Manguinhos, Maria da Graça, Parque Colúmbia, 

Pavuna, Penha, Pilares, Rubens Paiva, Tomás Coelho, Vaz Lobo ou Vicente de Carvalho. 

Outros bairros da Zona Norte podem ser beneficiados por um serviço de bicicletas 

compartilhadas na região de estudo, todavia, os bairros citados foram apenas aqueles que 
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tiveram no mínimo uma citação na pesquisa OD do PDTU para o modo metrô. Por fim, é muito 

importante ressaltar que, devido ao fato do questionário feito neste estudo de viabilidade usar 

como base comportamentos de indivíduos e a pesquisa OD usar como base informações sobre 

viagens (podendo haver várias viagens por pessoa), os dados da pesquisa OD foram tratados de 

forma a poder-se explorar os dados dela por indivíduo. 

5.1.1 Gênero 

O questionário aplicado dispunha das alternativas “Feminino”, “Masculino”, “Não 

binário” ou “Outro”. Constataram-se 38 respostas “Feminino”, correspondentes a 63% da 

amostra, e 22 respostas “Masculino”, correspondentes a 37% da amostra. Nenhum respondente 

selecionou outra alternativa. A síntese é apresentada na tabela 5. 

 

Gênero Participação Ocorrências 

Feminino 63% 38 

Masculino 37% 22 

Outros 0% 0 

Total 100% 60 

Tabela 5 - Distribuição dos respondentes de acordo com o gênero declarado (elaboração própria) 

Os dados da pesquisa OD explorados não dispõem de recorte de gênero. 

O censo de 2010 IBGE disponibiliza a razão de sexo por setor censitário. A razão de 

sexo é um cálculo definido pela seguinte expressão: 

𝑅𝑆 =
𝐻

𝑀
× 100, onde RS é a razão de sexo e H e M são respectivamente o número de 

homens e de mulheres residentes no setor. Desta forma, a razão de sexo obtida na amostra do 

questionário é de 58. Esta razão indica uma proporção de mulheres acima da encontrada na 

população dos setores próximos à linha de metrô. O ideal seria ter dados sobre a população da 

Zona Norte do Rio de Janeiro que é usuária frequente de metrô, mas na ausência desses dados, 

será necessário fazer-se a hipótese de que a distribuição de gênero deste grupo-alvo é 

equivalente à desta zona geográfica delimitada. A figura 11 ilustra a razão de sexo de todos os 

setores distribuídos no espaço dos distritos discriminados na seção 5.1. 
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Figura 11- Razão de sexo por setor nos distritos Inhaúma, Irajá, Madureira, Pavuna e Penha (IBGE, 2010a) 

Lamenta-se a ausência de valores em boa parte da área apresentada na figura 11. De 

toda forma, é possível perceber que grande parte dos setores apresentam razão de sexo acima 

de 79,35. Não se explora aqui os dados de cada setor um a um, mas já é possível perceber que 

de fato a amostra obtida apresenta uma representação excessiva do gênero feminino, com razão 

de sexo 58, quando comparado aos dados do IBGE. 

Segundo a concessionária Metrô Rio (2014), as mulheres representavam 51,6% dos 

usuários em 2013, contra 48,4% de homens. Isto reforça o entendimento de que o ideal seria ter 

uma proporção de mulheres na amostra na faixa de 50 a 55%, e não 63% como ocorreu no 

questionário. 

5.1.2 Faixa etária 

Como os dados da pesquisa OD do PDTU não oferecem informações sobre a idade dos 

respondentes, utilizou-se na construção do questionário as faixas etárias encontradas nos 

resultados do censo de 2010. A distribuição dos respondentes de acordo com a faixa etária 

declarada é sintetizada na tabela 6. 
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Faixa etária Participação Ocorrências 

Até 19 anos 0% 0 

20-24 anos 15% 9 

25-29 anos 33% 20 

30-39 anos 30% 18 

40-49 anos 12% 7 

50-59 anos 7% 4 

60-69 anos 2% 1 

70 anos ou mais 2% 1 

Total 100% 60 

Tabela 6 - Distribuição dos respondentes de acordo com a faixa etária declarada (elaboração própria) 

Segundo o Metrô Rio (2014), havia em 2013 uma distribuição dos usuários por faixa 

etária conforme apresentado na figura 12. 

 

Figura 12 - Distribuição dos usuários de metrô por faixa etária (METRÔRIO, 2014) 

Além destes dados, pode-se comparar também a amostra com a pirâmide etária do 

município, de acordo com o censo de 2010 do IBGE, apresentada na figura 13. 
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Figura 13 - Pirâmide etária para o município do Rio de Janeiro (IBGE, 2010b) 

Procede-se agora à análise comparativa das faixas etárias da amostra em comparação 

com estas duas referências, a distribuição etária dos usuários de metrô do Rio de Janeiro e a dos 

habitantes da cidade no geral. É muito importante ressaltar que estão sendo comparadas três 

distribuições etárias de grupos populacionais diferentes, e por isso não há motivo para esperar 

que haja uma convergência. O grupo alvo do questionário é um subconjunto das populações 

retratadas nas figuras 12 e 13, mas ressalta-se que a da figura 12 está muito mais próxima do 

grupo alvo do estudo, por se tratarem de usuários do metrô, melhor delimitada que a da figura 

13, representando a população do município como um todo. 

Não conseguiu-se atingir com o questionário jovens com até 19 anos, embora 

representem 9% dos usuários de metrô e 29,1% da população do município. Destaca-se que 

uma parcela importante desta população ainda é dependente de adultos para a locomoção e não 

tem autonomia para realizar viagens. Além disso, espera-se que a maior parte deste grupo 

populacional frequente a escola, o que deve gerar padrões de deslocamento diferentes de adultos 

que trabalham. 

 Houve representatividade excessiva do grupo entre 20 e 29 anos (48% no questionário 

contra 32% segundo a concessionária e 16,7% segundo o censo do IBGE), o que se explica pela 

forma como o questionário foi divulgado, através de redes sociais, que não são necessariamente 

utilizadas por todas as faixas etárias de forma semelhante, e pela participação importante de 
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respondentes das comunidades acadêmicas da UFRJ e UERJ. Observa-se ainda que essa faixa 

etária tem cerca do dobro da probabilidade de ser usuário do metrô comparado a média dos 

cidadãos. 

Percebe-se que a amostra obtida foi composta de forma mais representativa para o grupo 

de 30 a 39 anos, com 30% da composição da amostra comparado a 28% dos usuários de metrô, 

o que indica que a amostra provavelmente conseguiu representar adequadamente este grupo 

populacional. Essa faixa etária, no entanto, corresponde a apenas 15,7% da população do 

município, o que indica se tratar de uma população com alta probabilidade de usar do metrô. 

Já a faixa de 40-49 anos representou 12% de participantes na amostra, contra 19% 

informados pelo metrô, uma subrepresentação aparentemente considerável. A população do Rio 

de Janeiro é composta em 14,1% por essa faixa etária, valor que fica entre os dois acima.  

Enfim, na camada 50-59 anos, a disparidade foi moderada (7% no questionário contra 

11% segundo a MetrôRio) mas ainda significativa. É uma faixa etária que representa 11,4% da 

população carioca, valor muito próximo do apresentado entre usuário do metrô. 

Acima de 60 anos, obteve-se 4% da amostra do estudo e 2% para usuários de metrô, o 

que representa uma variação de apenas 2%, mas que merece atenção, por se tratarem de 

porcentagens baixas, em que estas disparidades se tornam significativas e para as quais seria 

desejável uma precisão maior. Esta é, todavia, uma população que usa menos o metrô, apesar 

de corresponder a 12,2% da população da cidade. 

Após essa avaliação, há indícios de que a população até 39 anos mereça um foco 

especial por parte do programa de marketing do serviço, por se tratar de uma população com 

alta probabilidade de uso do metrô, conforme foi identificado.  

5.1.3 Grau de instrução 

A distribuição dos respondentes de acordo com o grau de instrução declarado é 

sintetizada na tabela 7. 

Grau de instrução Participação Ocorrências 

Ensino fundamental incompleto 2% 1 

Ensino fundamental completo 5% 3 

Ensino médio completo 38% 23 

Ensino superior completo 35% 21 

Pós-graduação 20% 12 

Total 100% 60 
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Tabela 7 - Distribuição dos respondentes ao questionário de acordo com o grau de instrução declarado (elaboração 

própria) 
 

Esta pode ser comparada com os dados da planilha da pesquisa OD do PDTU de 2013. 

Ao filtrar apenas as entradas que correspondem ao público-alvo da pesquisa, obtém-se a 

distribuição sintetizada na tabela 8. 

 

Grau de instrução Participação População 

Ensino fundamental incompleto 36% 42 715 

Ensino fundamental completo 16% 19 283 

Ensino médio completo 48% 57 387 

Ensino superior completo <1% 402 

Total 100% 91 

Tabela 8 - Distribuição dos participantes da pesquisa OD correspondendo ao público-alvo de acordo com o grau 

de instrução declarado (SETRANS, 2013) - adaptado 

 

Além destes dados, pode-se ainda observar a distribuição dos usuários de metrô do Rio 

de Janeiro (sem distinção de linhas) por grau de instrução informada pela concessionária, que, 

vale lembrar, serve apenas como uma referência, mas não é diretamente comparável por incluir 

outros grupos populacionais. Estes dados são apresentados na figura 14. 

 

Figura 14 - Escolaridade dos usuários do metrô do Rio de Janeiro (METRÔ RIO, 2014) 

É possível perceber que, pelo critério de escolaridade, a amostra obtida apresenta uma 

representatividade ruim, com forte presença de respondentes graduados e até mesmo pós-

graduados. De acordo com as informações obtidas a partir da análise da pesquisa OD, 50% do 
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público-alvo completou ao menos o ensino médio. Na amostra, essa proporção salta para 93%. 

Essa distorção, assim como ocorreu para a faixa etária, se deve provavelmente à metodologia 

que foi possível utilizar e aos grupos aos quais se teve acesso, tendo em vista as restrições 

impostas pela pandemia de Covid-19. 

5.1.4 Renda domiciliar total 

A distribuição dos respondentes de acordo com a renda domiciliar total declarada é 

sintetizada na tabela 9, com faixas limitadas por múltiplos do salário mínimo (SM) vigente no 

ano da pesquisa, a saber, R$ 1045,00. 

 

Renda domiciliar total Participação Ocorrências 

Até R$ 1045,00 (1 SM) 11% 6 

R$ 1045,01 a R$ 2090,00 (1 a 2 SM) 26% 15 

R$ 2090,01 a R$ 5225,00 (2 a 5 SM) 39% 22 

R$ 5225,01 a R$ 8360,00 (5 a 8 SM) 21% 12 

R$ 8360,01 ou mais (8 ou mais SM) 4% 2 

Total 100% 57 

Tabela 9 - Distribuição dos respondentes de acordo com a renda domiciliar total declarada (elaboração própria) 

O book comercial do metrô não apresenta informação de renda dos usuários, mas 

apresenta a distribuição em classes socioeconômicas, segundo pesquisa feita pelo Ibope, 

conforme ilustrado na figura 15. Os critérios para definição destas classes envolvem vários 

aspectos que não a renda em si dos usuários. Não considera-se haver viabilidade de conduzir 

uma pesquisa permitindo identificar a classe socioeconômica dos respondentes no quadro da 

metodologia utilizada para este trabalho devido à complexidade deste critério, requerindo que 

o respondente dedique maior tempo ao questionário. Assim, utilizou-se o critério da renda 

domiciliar, o que não permite uma comparação direta. 
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Figura 15 - Distribuição dos usuários do Metrô Rio em classes socioeconômicas (METRÔ RIO, 2014) 

Como as classes apresentadas na figura 15 não são indicadores diretamente de renda, 

não há correspondência direta possibilitando avaliação da representatividade da amostra. No 

entanto, destaca-se a predominância das classes B e C (50% e 40% respectivamente), então um 

eventual programa de marketing deve atentar-se a esses perfis. A figura 16, proveniente do 

censo de 2010 do IBGE, traz uma informação em classes de rendimento nominal mensal para 

todo o município do Rio de Janeiro, o que não retrata a realidade da Zona Norte, pois existem 

desequilíbrios de renda entre bairros da cidade. 

 

Figura 16 - Distribuição de pessoas com idade acima de dez anos do município do Rio de Janeiro em classes de 

rendimento nominal mensal (IBGE, 2010a) 

Percebe-se que existem cerca de 2,6 milhões de habitantes (46%) sem rendimento ou 

rendimento até 1 SM. Cerca de 1,2 milhões têm rendimento entre 1 e 2 SM (21%). Cerca de 

1,0 milhão têm rendimento entre 2 e 5 SM (18%). Cerca de 800 mil têm rendimento acima de 

5 SM (14%). 

Reforça-se que a comparação entre estes valores e os obtidos no questionário não deve 

ser realizada, pois no questionário obteve-se renda domiciliar total, e não por pessoa, além de 



45 
 

que os usuários do metrô podem não ser um grupo representativo da população total do 

município, devido à sua cobertura limitada e às tarifas. 

5.1.5 Distribuição no território 

Foi pedido aos respondentes que informassem seu CEP, de forma a poder obter a 

localização aproximada de sua residência, sem todavia pedir o endereço completo, o que 

poderia gerar desconforto em responder, por se tratar de uma informação que eventualmente 

possibilitaria a identificação do respondente. 

Os CEPs de cada respondente compondo a amostra final foram fornecidos como dado 

de entrada para a API ViaCEP, disponível em viacep.com.br, para obter a rua correspondente. 

A partir disto, foi estimada a localização do ponto de origem de cada respondente, buscando-se 

aproximadamente o centroide da área correspondente àquele CEP. Cada localização foi então 

marcada em um mapa, criado com a ferramenta Google My Maps. Foram acrescentadas ao 

mapa as localizações das 12 estações de metrô contidas na área de estudo, que é apresentado na 

figura 17. 

 

Figura 17 - Estações de metrô do trecho estudado e residências dos componentes da amostra (elaboração própria) 
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5.2 COMPORTAMENTO DE MOBILIDADE DOS RESPONDENTES 

5.2.1 Frequência de uso do metrô 

Os respondentes foram perguntados a frequência de uso do metrô. Aqueles que usam 

menos de uma vez por semana foram descartados para fins de análise, pois o serviço proposto 

requer o retorno à estação para devolução da bicicleta, o que pressupõe a necessidade de uso 

regular do metrô. A tabela 10 apresenta o resultado do levantamento. Observa-se grande 

variabilidade, com destaque para os que utilizam 5 dias por semana, o que corresponde ao 

número de dias úteis. Cerca de metade dos respondentes informam utilizar o metrô no mínimo 

5 vezes por semana, o que favorece a adesão. 

 

Quantidade de dias por 

semana usando o 

metrô 

Participação Ocorrências 

1 17% 10 

2 10% 6 

3 22% 13 

4 3% 2 

5 27% 16 

6 12% 7 

7 10% 6 

Total 100% 60 

Tabela 10 - Distribuição dos respondentes de acordo com a frequência declarada (elaboração própria) 

5.2.2 Respondentes por estação 

Buscou-se obter respondentes de todas as estações de metrô dentro da área estudada. A 

tabela 11 sintetiza a distribuição de respondentes por estação, na coluna ao centro, e o 

somatório, ao longo de uma semana, de viagens dos respondentes saindo de cada estação. 
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Estação Respondentes 
Respondentes x dias de 

utilização do metrô 

Maria da Graça 6 13 

Del Castilho 9 32 

Inhaúma 2 6 

Engenho da Rainha 11 58 

Tomás Coelho 0 0 

Vicente de Carvalho 6 26 

Irajá 6 24 

Colégio 1 5 

Coelho Neto 13 52 

Acari-Fazenda Botafogo 3 9 

Engenheiro Rubens Paiva 1 7 

Pavuna 2 8 

Tabela 11 - Distribuição dos respondentes de acordo com a estação de origem mais frequente (elaboração própria) 

Observa-se que houve uma maior participação de respondentes das estações Coelho 

Neto, Engenho da Rainha e Del Castilho. No entanto, as estações com maior movimento na 

linha 2 são, em ordem decrescente, Pavuna, Del Castilho e Vicente de Carvalho (METRÔ RIO, 

2014). Devido à baixa dimensão da amostra, a estação não será explorada como fator 

diferenciador nas respostas. 

5.2.3 Experiência com bicicletas compartilhadas 

Investigou-se o nível de familiaridade dos respondentes com serviços de bicicletas 

compartilhadas, inquirindo-se se o respondente já havia usado um serviço do tipo. A síntese das 

respostas é apresentada na tabela 12. 

 

Experiência com bicicletas compartilhadas Participação Ocorrências 

Nunca usou 48% 29 

Já usou, mas não usa mais 27% 16 

Já usou, e continua usando ocasionalmente 20% 12 

Já usou, e continua usando frequentemente 5% 3 

Total 100% 60 

Tabela 12 - Distribuição dos respondentes de acordo com a frequência declarada (elaboração própria) 
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Vale destacar que 52% dos respondentes já têm experiência com este conceito e 

consequentemente já quebraram a barreira do primeiro contato. Para efeitos deste estudo, 

considera-se que estes têm respostas mais confiáveis quanto à perspectiva de uso e tomadas de 

decisão melhor embasadas do que os respondentes que nunca usaram este tipo de serviço. 

Portanto, apresenta-se uma análise separada dos respondentes em dois grupos: o dos que já uso 

este tipo de serviço e os que nunca usaram. Esta análise é vantajosa pois permitirá perceber se 

a experiência prévia tem impacto nas respostas. Os grupos têm números de respondentes muito 

próximos (29 em um, 31 no outro), o que favorece uma comparação estatisticamente mais 

confiável do que se as amostras tivessem tamanhos muito díspares. 

5.2.4 Formas de pagamento 

A distribuição dos respondentes de acordo com o grau de instrução declarado é 

sintetizada na tabela 13. 

 

 

Tabela 13 - Distribuição dos respondentes de acordo com a principal forma de pagamento (elaboração própria) 

Destaca-se a predominância do cartão Riocard entre os componentes desta amostra. Isso 

pode indicar que a melhor estratégia para o serviço de bicicletas compartilhadas seria usar o 

Riocard como forma de pagamento. Alternativamente, estas informações podem indicar uma 

oportunidade para a concessionária do metrô, responsável pelos cartões Giro, de criar uma 

vantagem comparativa para seu cartão, com relação ao Riocard, ao oferecer um serviço de 

mobilidade urbana para a “última milha” aos seus clientes. 

5.2.5 Intermodalidade 

Investigou-se sobre como os respondentes chegam ao metrô quando realizam a viagem 

saindo de casa. A distribuição dos respondentes de acordo com o modo de transporte declarado 

é sintetizada na tabela 14. 

Forma de pagamento de passagens Participação Ocorrências 

Riocard, recursos próprios 42% 25 

Riocard, benefícios trabalhistas 33% 20 

Cartão Giro, recursos próprios 12% 7 

Cartão Giro, benefícios trabalhistas 3% 2 

Outros 10% 6 

Total 100% 60 
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Integração modal no acesso ao metrô Participação Ocorrências 

Não realizam integração 42% 25 

Realizam integração, provindo do ônibus 50% 30 

Realizam integração, provindo do trem 3% 2 

Realizam integração, provindo de outro modo de transporte 5% 3 

Total 100% 60 

Tabela 14 - Distribuição dos respondentes de acordo como modo de transporte declarado (elaboração própria) 

Percebe-se que metade dos respondentes utilizam o ônibus para chegar na estação de 

metrô. Para estes e para os provenientes do trem ou outro modo de transporte pago, a oferta de 

uma solução de mobilidade a um custo inferior ao do transporte utilizado pode atraí-los, 

apresentando uma vantagem econômica direta. Para aqueles que não realizam integração 

(provavelmente realizam o deslocamento a pé), um serviço de bicicletas compartilhadas pago 

pode ser vantajoso em termos de economia de tempo ou ainda por permitir o uso da bicicleta 

para outros deslocamentos dentro do período de aluguel, ainda que represente um aumento dos 

gastos com transporte. 

5.3 PROBABILIDADE DE ADESÃO AO SERVIÇO 

Para avaliar a probabilidade de adesão de cada respondente, combina-se uma pergunta 

direta sobre sua percepção quanto à probabilidade de uso da bicicleta com perguntas que 

buscam avaliar se ele teria condições entendidas como requisitos básicos ao uso do serviço 

(espaço para guardar e possibilidade de retornar a bicicleta na estação no dia seguinte). 

Considera-se que o não atendimento a estes dois requisitos básicos implica forçosamente na 

não adesão ao serviço. Os resultados são apresentados na tabela 15. 

 

Probabilidade de usar declarada 

Têm condições de 

guardar e de devolver 

a bicicleta 

Em porcentagem 

da amostra 

Muito provavelmente usariam 25 42% 

Acham que usariam 17 28% 

Não sabem se usariam 5 8% 

Acham que não usariam 2 3% 

Muito provavelmente não usariam 4 7% 

Tabela 15 - Avaliação da probabilidade de uso do serviço (elaboração própria) 
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Na segunda coluna da tabela 15, mostra-se a quantidade de respondentes que afirmam 

poder guardar e devolver a bicicleta conforme o exigido para o uso do serviço classificados de 

acordo com como avaliaram sua probabilidade de adesão, indicada na coluna da esquerda. Na 

terceira coluna, calcula-se a porcentagem que este número representa do total da amostra de 60 

pessoas. 

Este questionário indica enfim que 42% da amostra indicou ter condições concretas de 

utilização do serviço, do ponto de vista da possibilidade de guardar a bicicleta durante a noite 

e devolvê-la na manhã seguinte, e avaliou ter uma alta probabilidade de utilizar o serviço. 

Agora, avalia-se se essas probabilidades alteram-se de acordo com o fator experiência de uso. 

Na tabela 16, apresenta-se o resultado da mesma combinação de perguntas que na tabela 15, 

mas observando apenas as respostas de respondentes que nunca usaram um serviço de bicicletas 

compartilhadas. As porcentagens informadas são calculadas apenas em cima do total de 

respondentes que não tem experiência com bicicletas compartilhadas (29 respondentes). Já na 

tabela 17, faz-se o mesmo mas observando agora as respostas dos respondentes que já usaram 

um serviço do tipo. Nessa tabela, as porcentagens são calculadas considerando o universo de 

respondentes que têm alguma experiência prévia de uso (31 respondentes). 

Probabilidade de usar 

Têm condições de 

guardar e de devolver 

a bicicleta 

Em porcentagem da amostra (apenas 

respondentes sem experiência) 

Muito provavelmente usariam 8 28% 

Acham que usariam 10 34% 

Não sabem se usariam 2 7% 

Acham que não usariam 1 3% 

Muito provavelmente não usariam 2 7% 

Tabela 16 - Avaliação da probabilidade de uso por respondentes sem experiência prévia (elaboração própria) 

 

Probabilidade de usar 

Têm condições de 

guardar e de devolver 

a bicicleta 

Em porcentagem da amostra (apenas 

respondentes com experiência) 

Muito provavelmente usariam 17 55% 

Acham que usariam 7 23% 

Não sabem se usariam 3 10% 

Acham que não usariam 1 3% 

Muito provavelmente não usariam 2 6% 

Tabela 17 - Avaliação da probabilidade de uso por respondentes com experiência prévia (elaboração própria) 
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Percebe-se que os que muito provavelmente usariam corresponderam aproximadamente 

ao dobro entre os que têm experiência prévia com relação aos inexperientes. Assim, aponta-se 

que a experiência é um fator decisivo na adesão, o que reforça a importância de estratégias para 

quebrar a barreira do primeiro uso. 

5.4 DETERMINAÇÃO DO MERCADO 

Agora que caracterizou-se a amostra, parte-se para a estimativa do tamanho real da 

demanda. Se a amostra fosse perfeitamente representativa do grupo populacional de interesse, 

seria possível determinar o tamanho real do mercado com precisão multiplicando o tamanho do 

mercado dentro da amostra pelo fator de expansão, que indica a quantas ocorrências no total 

corresponde uma ocorrência na amostra. No entanto, a avaliação do perfil socioeconômico dos 

respondentes do questionário, bem como de suas localizações, indica que há algumas distorções 

na amostra. Elas são indesejáveis, porém ocorreram, devido à metodologia empregada, baseada 

em coletar respostas por meio de questionário divulgado nas redes sociais. Estima-se entretanto 

a demanda por esse método, mantendo-se a ressalva de que as distorções da amostra afetam a 

precisão da estimativa. 

Um fator de expansão uniforme é calculado a partir da razão entre o tamanho real do 

grupo social determinado e o tamanho da amostra, tomando-se a hipótese de que cada 

ocorrência dentro da amostra levantada tem a mesma representatividade na realidade. O 

tamanho da amostra é de 60 pessoas. Infelizmente não se dispõe do tamanho real do grupo 

populacional de interesse, ou seja, a quantidade de moradores da Zona Norte que são usuários 

regulares do metrô. Dispõe-se de duas fontes diferentes sobre as viagens realizadas, a pesquisa 

OD do PDTU de 2013 e o book comercial do Metrô Rio. O cálculo do fator de expansão e 

consequentemente do tamanho do mercado será assim calculado por meio dos dois métodos. 

Considera-se em um primeiro cálculo que a porcentagem da população-alvo total que 

pode ser considerada usuária provável é de 42%, que foi a porcentagem encontrada na seção 

5.3, desconsiderando o fator de experiência prévia com o conceito. Calcula-se também este 

mercado considerando 28% da população como usuária provável, valor esse que foi encontrado 

entre os respondentes sem experiência prévia com bicicletas compartilhadas. A estimativa 

obtida desta forma é mais conservadora e visa corrigir eventuais distorções na amostra 

decorrentes da forma de divulgação do questionário virtual. 
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5.4.1 A partir do book comercial do Metrô Rio 

 O número de usuários frequentes de metrô na área de estudo será estimado fazendo-se 

a aproximação de que correspondem ao número de entradas de passageiros nas estações do 

trecho Maria da Graça- Pavuna. No entanto, é importante lembrar que, da mesma forma que 

existem vários usuários do metrô que fazem sua viagem de ida no sentido Zona Norte - Centro, 

existem também aqueles que fazem no sentido Centro - Zona Norte. 

Devido ao Centro ser um pólo de atração de viagens, concentrador de empregos, e a 

Zona Norte ter um uso do solo de caráter mais residencial, sabe-se que os usuários que realizam 

o movimento pendular Zona Norte - Centro - Zona Norte são mais numerosos que os que 

realizam o movimento pendular Centro - Zona Norte - Centro. Fazendo-se uma estimativa 

conservadora, pode-se dizer que o número de moradores da Zona Norte embarcando 

diariamente nas estações da mesma área corresponde a no mínimo metade do número de 

entradas de passageiros por estas estações. 

A partir da estimativa do total de moradores da área de influência que utilizam 

regularmente o metrô, calcula-se que o tamanho do mercado é de 42% deste número. A tabela 

18 apresenta o mercado para o serviço, com a vantagem de oferecer um número por estação, 

possibilitando estimar o tamanho do mercado que existiria para um serviço em função de em 

que estação ele fosse disponibilizado. Os dados de números de entradas diárias em cada estação 

foram obtidos a partir do book comercial do Metrô Rio (2014). 

 

Estação Entradas 

Estimativa de moradores da 

área de influência usuários da 

estação 

Estimativa de mercado 

para o serviço na estação 

Maria da Graça 9910 4955 2081 

Nova América/Del Castilho 25979 12990 5456 

Inhaúma 7090 3545 1489 

Engenho da Rainha 6701 3351 1407 

Tomás Coelho 2652 1326 557 

Vicente de Carvalho 16404 8202 3445 

Irajá 13954 6977 2930 

Colégio 9223 4612 1937 

Coelho Neto 17053 8527 3581 

Acari/Fazenda Botafogo 5725 2863 1202 

Eng. Rubens Paiva 8597 4299 1805 
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Pavuna 50038 25019 10508 

Total 173326 86663 36398 

Tabela 18 - Cálculo do tamanho do mercado 𝑀1 para o serviço em função da estação de implementação 

(elaboração própria) 

Como se observa na linha “Total”, temos, por este método, um tamanho de mercado 

𝑀1 = 36398 pessoas no somatório das estações do trecho. Este não é o mercado esperado caso 

seja implementada uma estação de bicicletas compartilhadas em uma das estações de metrô 

citadas, mas é um valor que será utilizado em cálculos na seção seguinte. 

5.4.2 A partir da pesquisa OD do PDTU de 2013 

O tamanho estimado da população do grupo alvo, a saber, usuários de metrô que 

embarcam ou desembarcam nas estações da linha 2 no trecho Maria da Graça-Pavuna, é obtido 

a partir da pesquisa OD do PDTU de 2013. Separou-se todas as ocorrências da planilha de dados 

brutos que correspondiam a viagens de metrô realizadas por moradores dos bairros que foram 

citados e se incluem na área de influência das estações entre Maria da Graça e Pavuna, a saber, 

Acari, Coelho Neto, Colégio, Complexo do Alemão, Costa Barros, Del Castilho, Engenho da 

Rainha, Inhaúma, Irajá, Jacarezinho, Madureira, Manguinhos, Maria da Graça, Parque 

Colúmbia, Pavuna, Penha, Pilares, Rubens Paiva, Tomás Coelho, Vaz Lobo e Vicente de 

Carvalho. 

A planilha já informa o fator de expansão correspondente a cada viagem. Desta forma, 

o total de viagens correspondentes ao público-alvo, somando idas e voltas a partir da zona de 

estudo, é a soma destes fatores de expansão, que corresponde a 119 787 viagens. Ressalta-se 

que o questionário deste trabalho expressa os resultados em números de pessoas, e não de 

viagens. Portanto, faz-se a aproximação de que o número de pessoas correspondendo ao 

público-alvo é a metade do número de viagens, dado o caráter das viagens ser majoritariamente 

baseado em domicílio, seja para ir ao trabalho ou ao local de estudo, em viagens de ida e volta. 

Este número é de 59 893 pessoas. 

O fator de expansão por esse método é: 

𝑓2 =
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎
=

59893

60
= 998 

 O tamanho do mercado, considerando que 42% do grupo populacional é usuário 

provável, é estimado então: 

 𝑀2 = 42% × 60 × 998 = 25155 pessoas. 
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 Para o cenário menos favorável, considerando a probabilidade de 28%, em que nenhuma 

pessoa do público-alvo tem experiência prévia com bicicletas compartilhadas, encontramos: 

 𝑀2,𝑖𝑛𝑓 = 28% × 60 × 998 = 16766 pessoas. 

 Se fizermos um ajuste dos valores por estação apresentados na subseção 5.4.1, 

distribuindo o mercado 𝑀2,𝑖𝑛𝑓 pelas estações de metrô contempladas seguindo as mesmas 

proporções apresentadas na tabela 18, obteremos os tamanhos de mercado por estação 

apresentados na tabela 19. Cada estação terá desta forma seu mercado minorado pelo 

coeficiente 𝑘 =
𝑀2,𝑖𝑛𝑓

𝑀1
=

17766

36398
= 0,48810. 

 

Estação 

Estimativa de mercado 

para o serviço na 

estação para um 

mercado total M1 

Estimativa de mercado 

para o serviço na 

estação para um 

mercado total M2,inf 

Maria da Graça 2081 1016 

Nova América/Del Castilho 5456 2663 

Inhaúma 1489 727 

Engenho da Rainha 1407 687 

Tomás Coelho 557 272 

Vicente de Carvalho 3445 1681 

Irajá 2930 1430 

Colégio 1937 945 

Coelho Neto 3581 1748 

Acari/Fazenda Botafogo 1202 587 

Eng. Rubens Paiva 1805 881 

Pavuna 10508 5129 

Total 36398 17766 

Tabela 19 - Cálculo do tamanho do mercado para cada estação minorado por k (elaboração própria) 

Como é possível observar na tabela 19, a estação Pavuna é a com expectativa de maior mercado, 

com base na metodologia utilizada. 
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5.4.3 Considerações sobre o mercado 

Os cálculos realizados nas seções 5.4.1 e 5.4.2 utilizaram tamanhos de grupos 

populacionais significativamente diferentes, provenientes de fontes diferentes. O resultado foi 

que obteve-se estimativas de mercado díspares. Ademais, os dados informados pelo book 

comercial do Metrô Rio e a análise da pesquisa OD do PDTU convergem para o fato de que a 

estação de metrô Pavuna é aquela dotada de maior movimentação. Como o presente estudo não 

correlaciona as respostas ao questionário para a estação mais utilizada com a probabilidade de 

adesão, considerando uma probabilidade única para todas as estações, forçosamente encontrou-

se o maior tamanho de mercado justamente para a estação Pavuna. A estimativa de demanda, 

por estação, mais otimista é indicada na segunda coluna da tabela 19, ao passo que uma 

estimativa mais conservadora é indicada na terceira coluna da mesma tabela. 

Observa-se ainda que esta estação Pavuna é dotada de um bicicletário, em que o usuário 

de metrô pode deixar a sua bicicleta ao longo do dia e retirá-la na volta. Este serviço é um 

estímulo ao uso da bicicleta. No entanto, não se provê bicicletas aos interessados em utilizá-las 

enquanto modo de transporte mas que não possuem uma. Este seria uma contribuição relevante 

do serviço, caso implementado. 

A opção pela estação Pavuna pode ser interessante justamente por se tratar do terminal 

da linha de metrô, e portanto, a que tem mais a ganhar em um acréscimo de raio de influência 

proporcionado pela bicicleta, em comparação com a caminhada, já que tem menos interseção 

da área de influência com outras estações do que em se tratando de estações intermediárias. O 

serviço facilitaria o acesso à rede metroviária à população da Pavuna, dos bairros do Rio de 

Janeiro adjacentes e até mesmo do município lindeiro São João de Meriti. 

Neste último caso, vale ressaltar que o município não é atendido pelo metrô, mas o é 

pelo sistema de trens suburbanos, conectando-se ao centro do Rio de Janeiro. Uma ampliação 

da área de influência da estação de metrô Pavuna causaria um aumento da concorrência entre 

estes dois serviços no município, podendo atrair mais usuários para o sistema metroviário. 

Outras estações apresentaram tamanhos de mercados significativos, com potencial para 

serem consideradas. A segunda estação que mostra maior potencial para receber o serviço é 

Nova América/Del Castilho. De fato, trata-se de uma opção bastante atrativa, dada a presença 

de um grande centro comercial adjacente à estação de metrô, que atrai muitas viagens, além de 

ser uma região bastante central dentro da Zona Norte. 

Para concluir a etapa de quantificação, seria interessante estimar sua evolução no tempo. 

É certo que ela é muito difícil de prever, uma vez que depende sobretudo da quantidade de 
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moradores da Zona Norte usuários frequentes do metrô. As projeções do PDTU, datando de 

2015, consideram cenários futuros de infraestrutura que não se concretizaram ou não vão se 

concretizar no tempo previsto, inclusive ampliação da rede de metrô, prolongando a linha 2. 

Desta forma, não há motivos para crer que os resultados dos modelos de geração de viagens 

sejam confiáveis. Além disso, as projeções de empregos formais, importantes para o modelo 

matemático, tampouco se concretizaram, como já se têm recuo histórico para observar. O 

número de postos de emprego formal em 2017 previstos pelo PDTU era de 2.797.367, enquanto 

o número que se concretizou realmente foi de apenas 2.304.692 (DATA RIO, 2019), uma 

diferença muito significativa. Portanto, estimar a demanda futura a partir de projeções de 

geração de viagens feitas na última atualização do PDTU (2015) não é razoável. 

Além de quantificar o mercado, é importante caracterizá-lo. Quem são essas pessoas, 

esse público-alvo? Devido à característica tecnológica do serviço proposto, a saber, estação 

única de retirada e devolução de bicicletas, associada aos aluguéis de longa duração, o foco 

deve ser colocado nos usuários de metrô que realizam viagens pendulares, notadamente casa-

trabalho e casa-estudo, cujas idas e voltas são espaçadas e ocorrem de forma cotidiana e regular. 

Este trabalho não se aprofundou na análise das correlações entre cada variável testada 

com o questionário. No entanto, considera-se que é benéfico avaliar o impacto da frequência de 

viagem na determinação da probabilidade do respondente usar o serviço. Usuários pouco 

frequentes podem ser considerados usuários prováveis? 

De um total de 31 respondentes que afirmaram usar o metrô até 4 dias por semana, 14 

(45%) são considerados prováveis (que são, vale lembrar, aqueles que avaliam que muito 

provavelmente usariam o sistema, além de afirmarem ter a possibilidade de guardar a bicicleta 

em casa e devolvê-la no dia seguinte). Já entre os 29 respondentes que afirmaram usar o metrô 

5 ou mais dias por semana, 11 (38%) são considerados prováveis, pelo mesmo critério. 

Tal resultado é inesperado, pois indica uma propensão semelhante, até mesmo 

ligeiramente superior da parte dos usuários menos frequentes. Portanto, pode ser válido ter este 

resultado em mente no momento de determinar estratégias de mercado, e não excluir totalmente 

este perfil de usuário do metrô. Possivelmente, isso pode até ser um indício de que eles estariam 

propensos a utilizar mais frequentemente o metrô, haja vista que a possibilidade de 

complementar a viagem com bicicleta agrega uma vantagem comparativa a esta solução de 

mobilidade. 

Um ponto de atenção que gostaria-se de ressaltar é o fato de que as bicicletas 

compartilhadas do Bike Rio têm sido frequentemente utilizadas por entregadores a serviço de 

aplicativos de entrega. Entende-se que o mesmo poderia acontecer com o serviço proposto. Os 
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entregadores podem vir a retirá-la pela manhã e devolvê-la ao fim do dia. Se por um lado este 

cenário implica em um mercado novo a ser explorado e uma utilização das bicicletas em um 

horário a priori ocioso, ele também gera preocupação, pois pode ser que o público-alvo não 

tenha bicicletas disponíveis no horário de pico de fim de tarde, quando retornam para casa. Tal 

situação geraria insatisfação da parte deste público, e a descontinuação da adesão. 
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6 POSSIBILIDADES DE RECEITA 

Para concluir este estudo sobre a demanda por um sistema de bicicletas compartilhadas 

em modo de aluguéis de longa duração integradas à linha 2 do metrô do Rio de Janeiro, são 

abordadas neste capítulo as possibilidades de receita associadas ao serviço. 

É importante destacar que existem estudos e relatórios que compilam informações sobre 

diversos sistemas de bicicletas compartilhadas em várias cidades do mundo, fornecendo ordens 

de grandezas relacionadas a indicadores operacionais, assim como custos e receitas, como ITDP 

(2018) e Midgley (2011). 

No entanto, como o modelo de funcionamento proposto no presente estudo é baseado 

em aluguéis de longa duração, que é um modelo bastante raro, não foi encontrada bibliografia 

dando ordens de grandezas pertinentes para estimar as receitas. Além de ser um modelo raro, 

ele traz muitas diferenças extremamente relevantes, que não permitem aproveitar várias ordens 

de grandeza para indicadores no caso de sistemas de bicicletas mais tradicionais, com uma rede 

de estações de retirada e devolução. Também terá características muito diferentes da dita quarta 

geração, que não possui estações, e as bicicletas são retiradas e devolvidas em qualquer ponto 

dentro de um perímetro delimitado da cidade a partir de um aplicativo instalado nos 

smartphones dos usuários. Trata-se de uma configuração que permite uma flexibilidade ainda 

maior para o usuário, que não precisa encontrar uma estação para devolver a bicicleta alugada. 

Dito isso, os tipos de fonte de receita permanecem grosso modo os mesmos dos sistemas 

tradicionais com uma rede de estações. Algumas dessas possibilidades, de acordo com Midgley 

(2011), são as cobranças diretas ao usuário, que será aprofundada a seguir na seção 6.1. Além 

disso, existem diversas outras fontes de receita possíveis, que serão desenvolvidas na seção 6.2. 

6.1 COBRANÇA DIRETA AO USUÁRIO 

As receitas provenientes da cobrança direta ao usuário são atreladas diretamente à 

operação do sistema. Midgley (2011) cita dois tipos de tarifas cobradas ao usuário: taxa de 

assinatura e taxa de uso. 

A taxa de assinatura é um valor cobrado ao cliente para permiti-lo ter acesso ilimitado 

ao serviço por um determinado tempo (um dia, uma semana, um mês…). Segundo o ITDP 

(2018), os usuários de mais longo prazo costumam ser responsáveis pela maioria das viagens, 

mas os usuários casuais geram mais receita. 

A taxa de uso, por sua vez, é cobrada a cada uso. Em geral, existe um período de tempo 

(por exemplo, 30 minutos) em que o uso é taxado a um preço fixo. Caso o usuário não devolva 
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a bicicleta nesse prazo, a taxa vai sendo incrementada, muitas vezes de forma bastante 

significativa (ITDP, 2018). 

No Brasil, são comuns sistemas híbridos, em que o usuário paga uma taxa de assinatura 

e tem direito a usar a bicicleta por um período definido (uma hora, por exemplo). Em caso de 

uso por tempo superior, uma taxa de uso é cobrada (cinco reais a cada meia hora excedente, por 

exemplo). Esta estratégia favorece uma maior rotatividade das bicicletas, permitindo que vários 

clientes possam usufruir do sistema (vantagem do modelo de taxa de uso), tendo ao mesmo 

tempo certa previsibilidade da receita (vantagem do modelo de taxa de assinatura). 

Após essa explanação sobre estes tipos de tarifa, pode-se passar à estimativa do 

potencial de receita. Lembra-se que foi estimado que o tamanho do mercado do serviço 

estudado é de 5.129 pessoas, caso opte-se pela estação de metrô Pavuna. 

Foram encontradas na literatura ordens de grandeza do número de usuários de sistemas 

de bicicletas compartilhadas. O Departamento de Planejamento Urbano de Nova Iorque 

(NYCCPD, 2009) afirma baseado na observação dos casos de Paris e Londres que uma 

estimativa da taxa de captação razoável seria entre 3% e 9% da população na área de cobertura. 

Se for tomada uma estimativa conservadora de 3% e considerado que a área de influência do 

sistema é de 5 km em torno da estação, subtraindo-se os entornos de outras estações de metrô, 

englobar-se-ia os seguintes bairros (com suas populações, segundo censo de 2010 do IBGE, 

entre parênteses) : Pavuna (97.350), Costa Barros (28.442), Anchieta (55.652) e Parque 

Colúmbia (9.202), no Rio de Janeiro, além de mais da metade do território do município vizinho 

de São João de Meriti (cuja população, ainda segundo o censo de 2010, era de 458.673). 

A área de influência, da forma como foi considerada, conta então com mais de 400 mil 

habitantes. Se fosse tomado 3% deste valor, teria-se uma expectativa de 12 mil usuários. No 

entanto, vale lembrar, não é prudente tomar estas porcentagens sugeridas como verdades 

absolutas, uma vez que se está lidando com um modelo de negócios bastante diferente da 

maioria dos sistemas existentes. Ainda assim, isso serve para indicar que a estimativa de 5129 

usuários parece factível. 

Em um cenário em que cada pessoa deste mercado pagasse uma taxa de assinatura 

mensal de R$ 20,00, o que é um valor inferior ao do Bike Rio, estes usuários trariam uma receita 

tarifária mensal de base de R$ 102.580,00. A isso poderiam acrescer-se taxas de uso para 

aqueles usuários que passem do prazo de devolução determinado. 

Para expandir o mercado e aumentar a receita tarifária, é possível que seja interessante 

para o operador oferecer uma diversidade de produtos, como por exemplo, a possibilidade de 

uso avulso de uma bicicleta, com cobrança por viagem, por um valor que compita com outras 
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soluções de mobilidade urbana e que permita ao mesmo tempo atrair novos clientes e ocupar 

as bicicletas em um período do dia a priori ocioso (entre o horário de pico da manhã e o da 

tarde). Pode-se pensar, por exemplo em aluguéis de duração mais curta caso a bicicleta seja 

retirada durante uma determinada faixa de horários, de modo a evitar que não haja bicicletas 

suficientes disponíveis para retirada no horário de pico da tarde, prejudicando os usuários 

frequentes. 

6.2 OUTRAS FONTES DE RECEITA 

Outras formas possíveis de receita incluem financiamento governamental (custeio da 

implementação e/ou subsídio da operação), o que pode ser pertinente neste caso, tratando-se de 

um serviço de interesse público (MIDGLEY, 2011). Ressalta-se que a implementação de 

sistemas de bicicletas compartilhadas está alinhada com diretrizes do PMUS da cidade do Rio 

de Janeiro e da PNMU, a nível federal, além de proporcionar externalidades positivas como a 

redução da poluição atmosférica local e da emissão de gases de efeito estufa, o aumento do 

dinamismo econômico local e da qualidade de vida e saúde dos usuários. A cidade de Fortaleza 

segue esta linha ao ofertar de forma gratuita o serviço de bicicletas integradas, bem como de ter 

instituído pela lei 10.752/2018 a destinação dos recursos de estacionamento em Zona Azul para 

políticas de ciclomobilidade (FORTALEZA, 2018). 

Em seguida, uma importante oportunidade de receita são os patrocínios (MIDGLEY, 

2011). O produto oferece oportunidades potencialmente atrativas para parceiros. O Bike Rio, 

por exemplo, assim como vários outros serviços semelhantes em outras cidades brasileiras, é 

patrocinado pelo banco Itaú, que estampa sua marca nas bicicletas e nas estações, gerando uma 

associação muito forte entre o serviço e sua marca. Esta é vista por cada pessoa que passa pelas 

estações, assim como por usuários pedalando com as bicicletas, espalhando a imagem da 

patrocinadora pelas ruas. 

São múltiplas as configurações imagináveis para o acordo de patrocínio, que não serão 

listadas de forma exaustiva. O patrocínio pode dizer respeito a exibição da marca em partes 

delimitadas das superfícies das bicicletas (quadro, proteção da roda, acessórios...), superfície 

da estrutura física da estação, mapa, cartão, ou até em espaços virtuais, como site e aplicativo 

do serviço. Existem sistemas em que o patrocinador adquire os naming rights e, com isso, passa 

a dar nome ao sistema (ITDP, 2018). 

No caso do presente estudo, em se tratando de um sistema com característica muito 

localizada, a oportunidade de patrocínio pode atrair não apenas grandes marcas, mas também 
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qualquer marca com um interesse em se inserir no mercado daquele território específico. 

Comércios locais de grande porte, instituições de ensino privadas, planos de saúde, shopping 

centers, bancos, entre outros, podem ser considerados. 

Outra forma de receita são os investimentos privados. Empresas interessadas entram 

com um capital inicial, na expectativa de obter lucros.  Enquanto esse investimento permite que 

empresas de bicicletas compartilhadas sem estações prestem serviços para as cidades sem exigir 

financiamento público, a viabilidade no longo prazo desse modelo de negócios ainda precisa 

ser comprovada (ITDP, 2018). Por isso, é necessário planejar o modo de lidar com as 

operadoras privadas de bicicletas compartilhadas que não puderem continuar em atividade, caso 

esta via seja escolhida. 

Por fim, destaca-se que o sistema visa proporcionar mais conveniência aos usuários de 

metrô, o que deve torná-lo uma alternativa de mobilidade mais atrativa em comparação com 

modos de transporte concorrentes, aumentando suas receitas. Portanto, a concessionária do 

metrô pode ser uma parte interessada importante no desenvolvimento do sistema e pode ser 

interessante para ela contribuir para a viabilização do serviço. 

O presente estudo não se propõe a quantificar estas possibilidades de receita “indiretas”, 

pois tais valores podem flutuar de forma significativa e dependem das iniciativas tomadas pelo 

agente à frente do projeto. Espera-se todavia que a descrição das opções citadas pela 

bibliografia sirva como guia para a elaboração da estratégia de captação de receitas. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Sistemas de bicicletas compartilhadas vivenciaram um crescimento acelerado por todo o 

mundo nos últimos quinze anos, ora suprindo uma necessidade de mercado identificada por um 

operador privado, ora impulsionado pelo poder público para incentivar o uso de bicicletas como 

meio de transporte. Após surgirem na Escandinávia, expandiram-se pelo continente europeu, 

multiplicaram-se na China, e chegaram em grandes cidades brasileiras, tais quais Fortaleza e 

Rio de Janeiro. 

Observou-se a existência de uma maioria dos sistemas que prevêem aluguéis curtos, da 

ordem de trinta minutos, uma hora. O Bicicletas Integradas, em Fortaleza, e o “Yo-Bike” no 

Reino Unido, no entanto, apresentam modelos diferentes, oferecendo empréstimos longos, de 

várias horas. 

Não foram encontradas referências estudando este tipo de modelo de negócio, apontando 

como isto impacta no funcionamento e no modelo de negócio do sistema. Isto por um lado foi 

um fator desafiador para a realização desta pesquisa, por falta de bibliografia especializada 

aplicável ao assunto. Por outro lado, aumentou a relevância deste trabalho, por estar-se 

adentrando uma área temática com grande escassez de publicações, embora existam iniciativas 

de serviços nessa característica, como o caso apontado na cidade de Fortaleza. Ressalta-se que 

este estudo é relevante não apenas do ponto de vista do metrô, mas que pode ser aproveitado a 

priori para a integração com outros modos de transporte coletivo de alta capacidade. 

Por sua vez, a bibliografia versando de forma mais geral sobre pesquisa de mercado e, 

mais especificamente, estimativa de demanda é muito diversa, e foi possível sintetizar uma 

metodologia adaptada para este estudo a partir das obras consultadas, adaptando-se às 

limitações impostas pela pandemia e aos recursos disponíveis, em termos de tempo, 

equipamentos e colaboração de terceiros, atingindo-se o primeiro objetivo específico. 

Quanto à revisão de bibliografia sobre dados de mobilidade na cidade, foi constatada a 

falta de padronização nas informações apresentadas em diferentes fontes, como o censo de 2010 

do IBGE, a pesquisa OD do PDTU de 2013 e o book comercial do Metrô Rio, dificultando a 

estimativa do tamanho real do grupo populacional de interesse e de seu perfil socioeconômico. 

Além dessa falta de padronização, encontrou-se uma falta de compatibilidade nos números de 

movimentação de passageiros em cada estação de metrô na área de estudo, o que, por sua vez, 

aumentou a imprecisão da quantificação da demanda pelo serviço. 

Encontrou-se ainda dificuldade na exploração dos dados da pesquisa OD do PDTU, na 

qual as entrevistas não contemplavam uma descrição mais aprofundada do perfil do 
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respondente, não abordando características como gênero, idade e renda. Outras limitações dessa 

fonte foram a falta de identificação de intermodalidade, pois era apenas registrado o modo 

“principal” da viagem, e a correta identificação dos pontos de origem e destino, que 

frequentemente eram situados na estação de transporte coletivo, impedindo obter informações 

sobre a intermodalidade e a microacessibilidade, tão valiosos para fins deste trabalho. 

Na fase de aplicação do questionário, houve dificuldade de obter uma amostra 

representativa do grupo populacional alvo. Isso se deu primeiramente pela falta de padronização 

de dados de fontes diferentes, como já mencionado, impedindo a definição satisfatória do perfil 

socioeconômico desse grupo populacional. Em segundo lugar, isso se deu pela limitação sofrida 

pela metodologia no contexto da pandemia de Covid-19, que impediu a realização de um 

levantamento presencial na estação. Assim, o questionário, pelas plataformas em que foi 

divulgado e pelos respondentes que foi possível acessar, atingiu uma amostra mais restrita da 

população, e que apresentou poucos respondentes com um perfil de baixa renda e escolaridade. 

Foi possível no entanto obter informações importantes sobre o perfil socioeconômico do 

grupo de interesse, conforme estipulado no segundo objetivo específico da presente pesquisa. 

A pesquisa apontou a importância de alguns grupos populacionais, como as mulheres, a 

população entre 20 e 39 anos e as classes B e C, merecendo especial atenção do programa de 

marketing a ser desenvolvido na eventualidade da implementação do serviço de bicicletas 

compartilhadas. Destaca-se ainda o fato de que os respondentes do questionário que eram 

usuários frequentes de metrô e empregavam as estações dentro da área de estudo estavam 

situados a um raio de até cerca de 5 km das estações de metrô, o que favorece a utilização da 

mobilidade por bicicleta para acessar o transporte público de alta capacidade. 

Quanto aos resultados relativos aos comportamentos de mobilidade dos usuários, 

destacam-se a alta variabilidade em termos de frequência de uso do metrô, o que dificulta a 

previsibilidade da demanda, mas destaca-se que cerca de metade da amostra afirma utilizar o 

metrô ao menos 5 dias na semana, o que favorece a adesão, devido à necessidade de devolver 

a bicicleta após 14 horas (prazo sugerido com base no exemplo de Fortaleza) da retirada. 

Percebeu-se ainda que a maior parte da amostra efetua integração modal, o que sugere a 

possibilidade da bicicleta competir com este modo para a alimentação da linha de metrô. 

Captou-se respondentes de variadas estações, e não se fez diferenciação quanto a essa variável 

no tratamento dos resultados a fim de manter uma amostra mais numerosa e menos propensa a 

distorções, mas aponta-se que a estação Pavuna (na qual se captou poucos respondentes), pelo 

maior fluxo de passageiros, coloca-se como uma boa opção para receber o sistema, e seria 
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pertinente continuar o trabalho de estudo de viabilidade focando nos usuários especificamente 

da estação escolhida. 

Percebeu-se ainda que a experiência prévia com bicicletas compartilhadas aumenta 

consideravelmente a percepção da probabilidade de adesão, o que reforça a importância de 

investigar as barreiras para a primeira experiência e tomar iniciativas para removê-las e ganhar 

novos clientes, que não mudariam seus hábitos por iniciativa própria. 

Desta forma, observa-se que a definição de variáveis do cenário de referência e a 

construção do fluxograma de condução do respondente foram exitosas em avaliar aspectos 

decisivos para a adesão ao sistema, conforme o terceiro objetivo específico do trabalho, 

permitindo estimar a demanda a partir da coleta de respostas ao questionário desenvolvido 

(quarto objetivo específico). 

O cálculo da demanda, enfim, teve diversas incertezas associadas, como distorções na 

amostra devido aos meios de divulgação do questionário, incompatibilidade de movimentação 

das estações de metrô de acordo com as diferentes fontes consultadas e incógnitas relativas à 

pouca documentação existente sobre sistemas de bicicletas compartilhadas com aluguéis de 

longa duração. A estimativa conservadora realizada foi de um número de 5 129 usuários 

prováveis, o que é da ordem de 1,5% da população na área de influência da estação. 

Essa porcentagem é inferior às porcentagens de referências encontradas em bibliografia 

para sistemas com múltiplas estações, o que era esperado, pela menor conveniência de um 

sistema em que o usuário seja responsável por guardar a bicicleta durante um período entre 

viagens de ida e de volta. Esse resultado coerente endossa a metodologia utilizada na presente 

pesquisa, embora ressalte-se a importância de obter uma amostra mais representativa do grupo 

populacional de interesse e de se conhecer com maior precisão a movimentação de passageiros 

em cada estação de metrô. 

Com a quantificação e a caracterização da demanda, por esse trabalho, além de revisão 

sobre fontes de receita, atingiu-se o quinto e último objetivo específico, assim como o objetivo 

principal do trabalho. O operador interessado na implementação deste sistema dispõe agora de 

elementos que alimentem sua decisão sobre aprofundar os estudos para determinar a viabilidade 

de implementação do serviço. 

Para concluir este estudo, aponta-se que embora a pandemia de Covid-19 tenha imposto 

limitações em termos de opções para a metodologia da pesquisa, esse momento tem estimulado 

reflexões sobre novos padrões de mobilidade, uma vez que se busca evitar a lotação do 

transporte coletivo, ao mesmo tempo em que as concessionárias desses serviços enfrentam 

dificuldades orçamentárias importantes. As bicicletas surgem como um meio de transporte 
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promissor, devido à menor exposição à contaminação em comparação ao transporte coletivo. 

Havendo incertezas quanto à duração da pandemia e a constatação de que outras pandemias 

poderão surgir nas próximas décadas, os sistemas de bicicletas compartilhadas podem ganhar 

em protagonismo, e os operadores e governos devem se atentar às oportunidades nesse 

contexto, proporcionando conveniência e uma percepção de segurança junto à sociedade, 

adotando as medidas sanitárias pertinentes. 

A transição ecológica no sistema sociotécnico da mobilidade urbana, apoiando-se no uso 

cada vez mais relevante da bicicleta como modo de transporte, é um processo complexo e que 

envolve a interação entre tecnologias, práticas da sociedade, iniciativas de empresas e políticas 

públicas. A oferta de bicicletas compartilhadas é um passo para essa transição, cujo sucesso 

deve ser tão maior quanto for a articulação com outros eixos de ação: infraestrutura cicloviária, 

campanhas educacionais voltadas para a segurança no trânsito e infraestrutura de apoio para 

usuários como bicicletários e vestiários no espaço público e nos espaços de trabalho. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO ELABORADO PARA O ESTUDO DO MERCADO 

 

 

 

 



70 
 

 

 



71 
 

 

 

 



72 
 

 


