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Apresentação

Estudos de mobilidade  
por bicicleta

VICTOR CALLIL

As políticas para mobilidade urbana por bicicleta nas cidades brasileiras viveram 
uma ascensão nos últimos anos. Vias exclusivas para bicicletas em diversos muni-
cípios se ampliaram com planos e projetos cicloviários. A explicação para uma 
maior valorização da bicicleta como modal de transporte pode estar associada a 
diversos fatores. Entre eles, podemos identificar a importância dos movimentos 
de ativismo (cicloativismo) organizados em prol de políticas para bicicleta desde 
os anos 1980 no país (Xavier, 2007; Júnior, 2015; Oliveira e Silva, 2018). Parecem ser 
igualmente importantes o crescimento e a diversificação da agenda de sustenta-
bilidade no mundo como um todo frente ao crescimento da emissão de poluen-
tes por parte dos centros urbanos, tanto em suas atividades industriais como em 
suas matrizes de transportes (Oliveira et al., 2010; Pereira et al., 2011).

Juntamente com o fortalecimento dessas agendas, determinados aspectos da 
vida cotidiana foram se transformando de maneira mais consolidada. A flexibili-
zação do trabalho está cada vez mais intensa e complexa (Antunes, 2011). Novos 
arranjos de mercado forçam pessoas a se submeterem a condições de trabalho, 
por vezes, precárias. A bicicleta, que pode ser compreendida como instrumento 
de transformação social (Fabiano, 2016), vem sendo também utilizada como 
ferramenta para intensificar ainda mais condições de trabalho pouco dignas.

Por outro lado, é importante lembrar que nem as discussões ambientais nem 
os planos diretores resolveram a questão da acessibilidade na cidade (Villaça, 
1999; Arantes, Vainer e Maricato, 2002). Vale dizer que a desigualdade de acesso 
a oportunidades se reflete na distância para os polos de emprego, assim como 
também na distância para centralidades de serviços e lazer como shopping 
centers, parques urbanos e estações de transporte de alta capacidade. Essa 
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questão também está refletida nas oportunidades acessíveis por bicicleta, que 
nesse caso, podem aumentar a depender das políticas públicas.

Uma das saídas possíveis para utilizar a bicicleta como instrumento de amplia-
ção da acessibilidade na cidade é pensá-la como ferramenta intermodal. Para isso, 
é necessário que existam instrumentos que ajudem a pensar essa questão tanto 
do ponto de vista teórico, como do ponto de vista técnico. Existe um volume 
razoável de manuais e diretrizes estabelecidas para a criação e/ou a avaliação 
de políticas de ampliação do uso da bicicleta em combinação com o transporte 
público (Brasil, 2007; Ameciclo, 2018; Ferreira, 2019). Entretanto, parecem faltar 
documentos que proponham metodologias para melhorar a qualidade dessa 
intermodalidade.

Consolidar a bicicleta como objeto de pesquisa, alvo de políticas públicas e 
instrumento de mudança social requer um conhecimento sobre a forma como 
ela vem sendo pensada na sociedade brasileira. Assim, se é verdade que existem 
alguns trabalhos sobre como o cicloativismo vem se estruturando na sociedade, 
é igualmente importante entender como a academia vem trabalhando o tema 
da bicicleta na mobilidade urbana das cidades.

As questões expostas acima nortearam os trabalhos apresentados neste livro. 
Por um lado, elas estão vinculadas com a temática da bicicleta de modo mais 
específico, trabalhando as nuances que o modal apresenta em sua relação com 
a cidade e com os outros meios de transporte. Por outro lado, olham da bicicleta 

“para fora”. Ao identificar problemas relacionados à acessibilidade da bicicleta, sua 
intermodalidade ou seu uso para executar trabalhos que reforçam condições 
degradantes e desiguais, os trabalhos aqui apresentados expõem a realidade 
das cidades brasileiras e como a bicicleta, ora virtuosamente, ora indignamente, 
vem sendo incorporada a essa realidade urbana.

Este livro é resultado da terceira edição do Desafio Itaú Cebrap de Mobilidade 
por bicicleta. Os participantes, assim como nos anos anteriores, foram submetidos 
a um programa de treinamento em métodos e técnicas de pesquisa e contaram 
com sessões de orientação dos pesquisadores do Cebrap, bem como com reuni-
ões periódicas de análise e discussão do andamento dos trabalhos.

A publicação traz cinco artigos acadêmicos baseados em pesquisa sobre 
o tema da bicicleta na mobilidade urbana. O primeiro capítulo é o de Vivian 
Machado. A autora traz como tema de seu texto o uso de triciclos por mulheres 
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para o trabalho de ambulante no centro da cidade do Rio de Janeiro, analisando 
a relação entre os conceitos de “trabalho”, “gênero” e “bicicleta” na vida dessas 
pessoas.

Para investigar sua questão de pesquisa, Machado adotou a etnografia como 
instrumento metodológico. Através de entrevistas, observações e coletas de 
dados a autora se muniu de um contingente rico de informações para produzir 
suas análises, de forma que seu trabalho capta nuances da vida dessas mulheres, 
permitindo uma compreensão mais ampla sobre como elas se organizam para 
estar presentes com seus triciclos em manifestações, festas e eventos populares.

Dessa forma, Machado nos contempla com dados e informações que dizem 
respeito não apenas ao ofício exercido por essas pessoas, mas também sobre 
a dinâmica da cidade de modo mais amplo. Alguns exemplos são: as mulheres 
que exercem esse trabalho nunca estão sozinhas, e sim sempre acompanhadas 
de outras mulheres ou do companheiro. O desemprego é um fator importante 
que levou quase todas as entrevistadas a começar a trabalhar como ambulante. 
Frequentemente elas levam filhos para o local de trabalho (situação que não 
aparece entre os ambulantes homens). Assim, a autora ressalta que, embora a 
bicicleta seja um importante instrumento para ampliação do acesso à cidade de 
modo mais igualitário, questões estruturais relativas à sociedade como machismo, 
racismo e desigualdades sociais – em especial a questão de gênero, sobre a qual 
seu estudo se debruça – se fazem presentes e precisam ser identificadas, rela-
tadas e debatidas.

O segundo capítulo foi escrito por Laíse Hasz e traz a construção de uma 
metodologia para analisar os espaços de permanência e estacionamento de bici-
cleta e sua relação com outros modais de transporte. Em seu trabalho a autora 
desenvolve e entrega uma metodologia passível de ser aplicada em qualquer 
cidade e usa Belo Horizonte para testar seu instrumento.

Hasz baseia a construção de sua metodologia na premissa da “virada da 
mobilidade” (Sheller e Urry, 2006), na qual existem 3 escalas diferentes, conec-
tadas entre si, sobre as quais deve se assentar o planejamento da cidade: urbana, 
local e das práticas. A escala urbana diz respeito ao modo como as estruturas se 
distribuem no espaço urbano. A escala local aborda as características dos ativos 
urbanos em si, como os acessos às plataformas de transporte, espaços de espera, 
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espaços de circulação e estruturas do gênero. A escala das práticas procura veri-
ficar como os indivíduos se apropriam da infraestrutura existente na cidade.

Ao aplicar a metodologia na cidade de Belo Horizonte, a autora constata que 
a cidade apresenta grande potencial para a circulação confortável de bicicletas. 
A capital mineira conta com uma infraestrutura que permite a prática da inter-
modalidade entre a bicicleta e os transportes públicos nas estações de metrô e, 
de forma mais favorável, com o sistema de BRT da cidade.

O terceiro capítulo traz o trabalho de Guilherme Minarelli, que faz um estudo 
profundado sobre os ciclistas entregadores na cidade de São Paulo. Para isso, o 
autor fez uma busca sobre os tipos de empresa que operam esse serviço e como 
funcionam os diferentes modelos de negócio que utilizam a entrega por bicicleta 
como atividade-fim de suas empresas (empresas de ciclologística), ou como ativi-
dade-meio de seus serviços (empresas de intermediação de serviços por aplica-
tivo). Munido de uma bibliografia que ajuda a explicar como se dão as relações 
entre empresa e trabalhador em um ambiente onde, por vezes, somente aplica-
tivos e ferramentas tecnológicas intermedeiam o processo de trabalho, o autor 
foi a campo e pedalou com trabalhadores durante a realização de suas entregas.

A metodologia escolhida pelo autor contou com observações participantes 
e entrevistas em profundidade, de forma que ele foi capaz de captar, dos entre-
gadores, como é a dinâmica desse tipo de trabalho. Minarelli traz um relato rico 
e detalhado dos problemas relacionados ao dia a dia de quem faz entregas por 
bicicleta em São Paulo. Para além disso, o autor também faz uma caracterização 
mais aprofundada de seus entrevistados, dando corpo e densidade qualitativa ao 
perfil já observado pela pesquisa da Aliança Bike (2019) sobre o tema.

Em seu trabalho de campo, encontrou pessoas com problemas de saúde 
trabalhando de forma exaustiva, ciclistas que evitam se alimentar ou beber água 
para conseguir pedalar e não ficar com vontade de ir ao banheiro, entregado-
res que arcaram com o custo de pedidos caros pois os pedidos foram cance-
lados após a compra, dentre outras situações. Outro achado é que as empre-
sas “premiam” os melhores entregadores com desconto para a compra de itens 
necessários à execução do trabalho, como mochila para levar a carga, capacete 
ou peças da bicicleta.

Assim, o autor revela uma realidade de trabalho bastante delicada nas empre-
sas que utilizam entregas para pedidos realizados por aplicativos. Nesses casos 
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pessoas com pouca formação e praticamente nenhuma assistência se arriscam 
para fazer entregas pela cidade. Tudo isso com um retorno financeiro baixo, que, 
em boa parte dos casos, não ultrapassa um salário mínimo. Já nas empresas de 
ciclologística a situação parece melhor. Os ciclistas recebem suporte para a reali-
zação do trabalho, têm melhores condições de prever ganhos e trajetos, e, além 
disso, parte deles é contratada formalmente.

O quarto capítulo do livro foi escrito por Pedro Logiodice e trabalha o tema 
da acessibilidade por bicicleta na cidade de São Paulo. O objetivo de seu traba-
lho foi identificar as desigualdades de acessibilidade por bicicleta na capital 
paulistana tendo como parâmetro de análise o acesso a empregos, equipamen-
tos culturais, shopping centers e parques urbanos. Assim, seu trabalho buscou 
responder a perguntas como “quantos empregos podem ser acessados a partir 
de determinado bairro?” ou “quais regiões têm pouco acesso a equipamentos 
de cultura?”.

Para desenvolver seu trabalho, Logiodice dividiu a cidade em 7.444 estratos 
territoriais de tamanhos iguais e utilizou dados de diversas fontes: Pesquisa de 
Origem e Destino da Região Metropolitana de São Paulo, realizada pelo Metrô 
em 2017, bancos de dados públicos da Prefeitura de São Paulo (Geosampa) e 
a rede de transportes desenvolvida por Tomasiello (apud Pritchard et al., 2019). 
Depois de calculadas e descritas as acessibilidades de cada um desses estratos, 
o autor apresenta um exercício de clusterização que permite uma análise terri-
torial bastante valiosa para entender as potencialidades da bicicleta em termos 
de acessibilidade.

O autor chega então à definição de quatro tipos de território na cidade, 
localizando-os no mapa: dois desses grupos possuem alta acessibilidade exclu-
siva com bicicleta a empregos e renda relativamente alta; outro grupo possui 
baixa acessibilidade com bicicleta a empregos e a modais de alta capacidade, 
evidenciando territórios menos prioritários para políticas cicloviárias; o último 
grupo é onde as políticas de intermodalidade cicloviária devem incidir. Ou seja, 
o autor sugere em seu trabalho em quais regiões devem ser pensadas políticas 
de intermodalidade para bicicleta – levando-se em consideração a instalação de 
ciclovias e ciclofaixas, acalmamento de tráfego, instalação de bicicletários etc. – e 
onde as políticas devem ser implementadas tendo como objetivo que o trajeto 
inteiro seja realizado com bicicleta.
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O livro então é fechado pelo quinto capítulo, escrito por Glaucia Pereira, 
que apresenta o estado da arte do objeto de pesquisa “bicicleta na mobilidade 
urbana” nas teses e dissertações produzidas nos programas de pós-graduação 
espalhados por todo o Brasil. Com isso, traça um panorama sobre os assuntos 
mais pesquisados e os locais do país onde o tema vem sendo trabalhado.

Para realizar sua pesquisa, Pereira acessou o banco de teses e dissertações 
da Capes e, por meio de palavras-chave específicas, fez a busca de trabalhos que 
abordavam o tema da bicicleta na mobilidade urbana. Para refinar o banco de 
dados sobre o qual trabalhou, a autora analisou títulos e resumos dos trabalhos, 
identificando as áreas de conhecimento nas quais foram produzidos.

Assim, a autora apresenta análises que identificam como a temática estu-
dada está inserida na academia brasileira. Constata que o tema começa a ganhar 
fôlego nas universidades no final da primeira década dos anos 2000. As regiões 
Sudeste e Sul são as que mais produzem no tema, com prevalência de trabalhos 
em áreas de Engenharias e Ciências Sociais Aplicadas. Por fim, elabora nuvens de 
palavra e análises de similitude com os resumos para entender como os termos 
mais importantes se associam dentro da temática.

É importante lembrar que os trabalhos aqui apresentados estão longe de 
esgotar todas as possibilidades de pesquisa no tema da bicicleta na mobilidade 
urbana. Ainda carecemos, por exemplo, de estudos que olhem para a bicicleta no 
contexto de eletrificação da mobilidade, sua relação com parcelas pouco investi-
gadas da população em estudos de mobilidade, como crianças ou idosos, seu uso 
nos serviços públicos, como coleta de lixo e segurança pública, sua importância 
em cidades de médio porte etc. Podemos dizer, no entanto, que as pesquisas 
deste livro estão profundamente conectadas com a realidade que se apresenta 
nas cidades brasileiras. Tratam a bicicleta, para além de um modal de transporte, 
como um instrumento de suporte à vida urbana que ora é captada por uma 
dinâmica que reforça desigualdades, ora se apresenta como ferramenta para 
combatê-las. Assim, a soma desses trabalhos, mais do que explicar ou definir a 
bicicleta como objeto de estudo, complexifica sua formulação e abre possibilida-
des de novos estudos para continuá-los, complementá-los ou se contrapor a eles.
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Economia 
ciclofeminina: 
estudo do uso 
da bicicleta 
como trabalho 
por mulheres 
ambulantes na 
cidade do Rio de 
Janeiro

VIVIAN DA SILVA GARELLI MACHADO1 
“o que faz cidade?”

(Agier, 2011, pp. 38-39)
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1. Introdução
O termo mobilidade representa uma conexão, não apenas 
entre pessoas, mas também entre estas e suas relações com 
o ambiente: conexões materiais com os objetos de desloca-
mento, como os modais de transporte – tais quais ônibus, carro, 
bicicleta, por exemplo – como também conexões imateriais 
com lugares, caminhos e comportamentos culturais distintos. 
A mobilidade, no entanto, também é capaz de expressar desco-
nexões, conflitos e enfrentamentos, fruto de divisões e terri-
torializações originárias das desigualdades sociais, carregadas 
não apenas pelos indivíduos, mas marcadas na interação entre 
estes e a qualidade e o alcance do deslocamento.

 Nesta pesquisa considero o movimento como um símbolo 
de trocas, que estabelece uma forma de comunicação entre 
indivíduos e/ou grupos a partir de distintas vivências da cidade. 
Através do conceito de circulação de Janice Caiafa (2003), 
reflito sobre a vida urbana utilizando o conceito de divisão do 
trabalho como meio para entender a presença da diversidade 
como tema base das relações sociais. Em diferentes profissões, 
relações afetivas, e também nas formas de se mover: “Nas 
cidades, a densidade apoia-se na dispersão porque a mobili-
dade é fundamental para que a população possa se distribuir 
e se misturar, ocupando coletivamente o espaço da cidade, 
preferindo-o aos espaços fechados” (Caiafa, 2003, p.94).

A ideia desta pesquisa surgiu durante manifestações polí-
ticas e eventos culturais no centro da cidade do Rio de Janeiro 
em 2018, quando reparei na grande presença de vendedores 
ambulantes que utilizavam triciclos de carga para o traba-
lho. Eu nunca tinha notado o uso específico de tais triciclos 
durante manifestações político-culturais na cidade e também 
não tinha notado sua ausência durante atividades formadas 
por demandas cicloativistas. A minha atenção apenas voltou-

-se para quais os modelos de bicicleta em uso e também 

É inspirador ter 
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Desafio Mobilidade 
Cebrap Itaú 2019 
junto a toda a 
equipe do Cebrap 
e aos demais 
pesquisadores 
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Oliveira, pelo 
acolhimento e 
inspiração e pela 
competência, 
e às minhas 
interlocutoras, 
que são essenciais 
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Agradeço também 
a Glaucia Pereira, 
que literalmente 
me acolheu em 
São Paulo, e dedico 
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todas as mulheres 
pesquisadoras e 
trabalhadoras.

“As informações e 
análises contidas 
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artigo são de 
responsabilidade 
do próprio autor 
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quem são as pessoas que as utilizam a partir do contato com demais pesquisas 
sobre ciclomobilidade1.

Entretanto, se estes não estão presentes em atividades cicloativistas e 
tampouco estão em destaque nas diferentes atividades político-culturais no 
centro da cidade, por onde circulam, e, ainda mais importante: quem são seus 
portadores e porque escolheram a bicicleta como ferramenta de trabalho? Como 
essas mulheres agenciam seus trabalhos a partir da bicicleta? Qual o impacto da 
bicicleta na sua economia própria e talvez na economia local?

Notei, no entanto, que, em alguns poucos casos, triciclos eram conduzidos 
por mulheres, com decorações próprias, como uma pintura na cor rosa, ou em 
diferentes aplicações de flores e estampas que demarcavam o gênero feminino. 
Por vezes, adesivos ligados às manifestações em questão e ainda guarda-sol/
chuva que funciona em diferentes situações eram também presentes. Durante 
uma manifestação em particular, de cunho feminista, era possível ver mulheres 
participantes que privilegiavam consumir produtos vendidos por outras mulhe-
res, ressaltando os ideais de sororidade2 e apoio feminino aplicados à questão 
econômica.

O conceito de direito à cidade vai além do debate sobre o acesso físico ao 
meio urbano e alcança os debates interseccionais3 sobre as mobilidades dos sujei-
tos envolvidos no tema e seus objetos de trabalho ou lazer. Pensar em direito à 
cidade é também movimentar demais setores para além de movimentos sociais, 
como economia, planejamento urbano e políticas públicas. O ativismo pela bici-
cleta se destaca no senso comum pela presença como um movimento de reivin-
dicação da classe média, porém a bicicleta tem um alcance mais amplo, sobre-
tudo como seu uso pela classe C4. A mobilidade reflete apenas uma de suas 

1  Mobilidade por bicicleta.

2 Conceito de união e suporte mútuo, presente no linguajar de diferentes grupos feministas baseado 
na ideia de apoio dado por mulheres a outras mulheres, promovendo a não competição entre si.

3 Interseccionalidade: conceito cunhado por Kimberlé Crenshaw, autora estadunidense referência do 
feminismo negro e interseccional. Ela utiliza o termo interseccionalidade de forma a analisar as inter-
ações dos “sistemas discriminatórios” (racismo, patriarcalismo, opressão de classe etc.) e como suas 
combinações são capazes de afetar principalmente sujeitos já vulneráveis. Modais: linguagem técnica 
do planejamento urbano que trabalha com as modalidades de transporte, como ônibus, metrô, bici-
cleta etc.

4  Segundo a pesquisa O Impacto Social do uso da Bicicleta no Rio de Janeiro (Cebrap, 2019), a classe C 
representa a maioria dos ciclistas na cidade do Rio de Janeiro, seguida pelas classes D e E, e em menor 
número pelas classes A e B.
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possíveis abordagens sobre a bicicleta, como através do esporte, lazer, ou ainda 
através do conceito de “trabalho”.

É possível compreender o uso da bicicleta e sua visibilidade de operação 
pelas margens urbanas, integrada ao mercado de trabalho, principalmente nas 
áreas de transporte de cargas em centros das cidades, no comércio, e através 
do trabalho autônomo na venda de artigos de bebidas e alimentos. Construo 
aqui uma investigação das categorias de trabalho e mobilidade a partir da forma 
como as mulheres ambulantes agenciam suas percepções e ações sobre tais 
conceitos no cotidiano.

Este trabalho aborda a bicicleta como um objeto que não apenas movimenta 
os corpos, mas também pode agenciar através do gênero questões sobre econo-
mia, trabalho e até de autonomia de suas vendedoras no nível econômico local. 
Investiguei a relação entre os conceitos de trabalho, gênero e bicicleta, adotando 
como metodologia a etnografia a partir da vivência de trabalho de camelôs/
ambulantes/vendedoras mulheres que utilizam triciclos de carga na região 
central da cidade do Rio de Janeiro.

Este é um estudo inédito realizado a partir do olhar antropológico que utiliza 
contribuições também das áreas de mobilidade, geografia e economia, a fim de 
investigar a diversidade e a inclusão no meio urbano a partir do uso da bicicleta 
como ferramenta de trabalho. A intersecção do mundo do trabalho com as temá-
ticas de gênero, raça e classe tem destaque nessa investigação, que, a partir do 
olhar antropológico, buscou captar o olhar das próprias ambulantes para suas 
percepções acerca dos conceitos que as envolvem.

Na primeira seção são descritos o campo e a região central da cidade do 
Rio de Janeiro, além da apresentação das interlocutoras em conjunto com a 
metodologia e os conceitos que devem aparecer ao longo do texto. Na segunda 
seção concentro os conceitos de economia, escolha e geração ligados à literatura 
de trabalho e, em contraposição, as entrevistas com interlocutoras e dados de 
campo. Na terceira e última seção são abordados os conceitos de produção e 
reprodução, liberdade e autonomia ligados à literatura de gênero, em conjunto 
com as entrevistas com interlocutoras e dados de campo.
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2. Cidade e bicicleta: contexto e abordagem
A cidade do Rio de Janeiro possui uma área de 1.200,255 km² (IBGE, 2019)5, 
contando em 2019 com uma população estimada total de 6.320.446 habitantes, 
com um rendimento mensal domiciliar médio de 1.689,00 reais6 entre os adultos. 
A capital do estado do Rio de Janeiro concentra 74,2% dos postos de trabalho 
formais7 disponíveis no território estadual. O principal polo dessa concentração 
localiza-se na região do centro da cidade, que também concentra os postos de 
trabalho informal, acompanhando a média nacional, segundo a Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua)8.

Quando confrontamos os dados da categoria trabalho com gênero, é possível 
refletir sobre a disparidade da participação das mulheres no mercado de traba-
lho formal. Os desafios para uma maior participação das mulheres remontam 
a características histórico-sociais, que se refletem nos dias atuais na desigual-
dade de salários e oportunidades, e ainda têm o peso da inequidade na divisão 
do cuidado com filhos e família9. Esse tópico será melhor discutido na seção 3, 
a partir da visão das próprias mulheres ambulantes sobre como realizar estraté-
gias de permanência na atividade econômica e em diálogo com o impacto do 
uso da bicicleta como ferramenta de trabalho/mobilidade.

5 Dados:<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/panorama> Acesso em: outubro 2019.

6 Dados <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/rio-de-janeiro/panorama> Acesso em: outubro 2019.

7 <https://www.observatoriodasmetropoles.net.br/concentracao-do-emprego-e-seus-efeitos-na-mo-
bilidade-do-rio/> Acesso em: outubro 2019.

8 Pnad Contínua: Dados da renda domiciliar e da força de trabalho por cor ou raça, disponíveis 
em:<https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho/17270-pnad-continua.html?=&t=down-
loads> Acesso em: outubro 2019.

9 ITDP, 2018.
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2.1. Metodologia

Figura 1 • Ambulante pedalando no centro do Rio de Janeiro

Autoria própria, 2019

A pesquisa foi realizada durante o segundo semestre de 2019 e busca 
compreender o uso da bicicleta para o trabalho a partir das vivências de mulhe-
res que trabalham no setor informal com venda de bebidas e acessórios em bici-
cletas cargueiras ou triciclos no centro da cidade do Rio de Janeiro. Os recortes 
de classe e gênero são fundamentais para compreender o ponto de vista não 
usual em pesquisas com a temática da bicicleta, ouvindo as próprias trabalhado-
ras e como elas agenciam diferentes interpretações e visões de mundo, tanto da 
temática da bicicleta como em relação ao universo do trabalho e gênero. Realizei 
6 entrevistas com mulheres de 22 a 58 anos que trabalham de 3 meses a mais 
de 10 anos nas diferentes categorias de auto identificação de ambulantes/came-
lôs/vendedoras/autônomas e em diferentes regiões do centro do Rio de Janeiro.

Através da metodologia etnográfica, busco realizar uma análise qualitativa 
que se desenvolva a partir da interpretação e visão de mundo das entrevistadas, 
de modo a desnaturalizar impressões sobre o próprio setor do trabalho informal, 
feminismo e os usos da bicicleta. A etnografia, para além de um método de 
pesquisa, consiste em um meio de fornecer o contato entre o universo acadê-
mico e a realidade social, buscando a construção de conhecimento e pensamento 
crítico “de perto e de dentro”:
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Ao partir dos próprios arranjos desenvolvidos pelos atores 
sociais em seus múltiplos contextos de atuação e uso do 
espaço e das estruturas urbanas, este olhar vai além da frag-
mentação que, à primeira vista, parece caracterizar a dinâ-
mica das grandes cidades e procura identificar as regularida-
des, os padrões que presidem o comportamento dos atores 
sociais. Supõe recortes bem delimitados que possibilitam 
o costumeiro exercício da cuidadosa descrição etnográfica. 
(Magnani, 2002, p.26)

Existe uma discussão na academia que põe em questão a etnografia 
enquanto um método cientificamente válido. Em relação a ela, adotamos o 
seguinte posicionamento sobre etnografia como método:

[...] podemos postular que a etnografia é o método próprio 
de trabalho da antropologia em sentido amplo, não restrito 
(como técnica) ou excludente (seja como determinada 
atitude, experiência, atividade de campo). Entendido 
como método em sentido amplo, engloba as estratégias 
de contato e inserção no campo, condições tanto para a 
prática continuada como para a experiência etnográfica e 
que levam à escrita final. Condição necessária para seu exer-
cício pleno é a vinculação a escolhas teóricas, o que implica 
não poder ser destacada como conjunto de técnicas (obser-
vação participante, aplicação de entrevistas etc.) empre-
gadas independentemente de uma discussão conceitual. 
(Magnani, 2009, p. 136)

Durante as entrevistas e observações, procurei encontrar pistas para os 
seguintes questionamentos: Como as mulheres ambulantes gerenciam ques-
tões de trabalho e gênero? Qual o motivo da escolha da bicicleta como ferra-
menta de trabalho informal? Qual a percepção de tempo empregado no traba-
lho informal: temporário ou permanente? O que há de comum e diferente no 
exercício do trabalho com a bicicleta? Como os espaços são ocupados e de que 
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forma exploram dualidades entre pares de oposição como formalidade/informa-
lidade, independência/dependência, mobilidade/imobilidade? E, a partir dessas 
perguntas, defini como prioridades três conceitos de investigação: a questão do 
uso da bicicleta, a do trabalho e a do gênero.

2.2. Ao campo: centro do Rio de Janeiro

Figura 2 • Aglomerado de ambulantes na Praça Mauá, Rio de Janeiro

Autoria própria, 2019

A área central da cidade do Rio é composta por subdivisões/sub-bairros que 
possuem dinâmicas distintas de usos do espaço, seja durante os dias de semana 
ou em finais de semana, em horários de trabalho comercial ou nos usos da noite 

– como casas de show, teatros e bares –, além de diferentes regiões de comér-
cio, turismo ou moradia. Minha estratégia inicial foi mapear diferentes espaços 
dessa localidade e visualizar a permanência/uso de trabalhadores ambulantes/
vendedores/autônomas/camelôs10, e perceber o uso de bicicletas e/ou triciclos 
para a realização das atividades, além de contabilizar o número de mulheres 
presentes no espaço.

10 Diferentes autonomeações das interlocutoras sobre em que trabalham e o que realizam. Muitas 
utilizam as categorias usuais de camelô ou ambulante que nomeiam oficialmente a categoria em 
registros municipais, porém algumas se nomearam durante as entrevistas como autônomas, e uma 
delas se autointitulou como empreendedora.
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A cidade do Rio de Janeiro possui uma grande concentração comercial, sobre-
tudo na região central, apresentando a estrutura de ofertas de empregos, servi-
ços, comércio etc., e se destaca ainda pela oferta de mobilidade e acesso direto 
às demais regiões. Essa área da cidade, foco do meu estudo, é o local de maior 
fluxo de pessoas e serviços, pois concentra boa parte dos postos de trabalho, 
abarcando diferentes perfis de pessoas, mas que possuem em comum a inter-
secção/interação entre classe e raça fruto de histórias pessoais de vulnerabili-
dade e desemprego, aliados a desigualdade de gênero e acesso a trabalhos e 
ocupação do espaço público.

Na minha busca por interlocutoras, circulei por diferentes sub-regiões no 
centro da cidade, sobretudo em praças que demarcam movimentos distintos em 
dias de semana/finais de semana ou feriados ou turnos dia/noite. Encontrei prin-
cipalmente ambulantes nas áreas de comércio durante os horários de expediente 
nas sub-regiões do Saara, Praça XV, Largo da Carioca e Cinelândia. Já durante os 
finais de semana ou feriados, eles estão concentrados mais nas regiões da Lapa, 
Praça Tiradentes e Praça Mauá, que possuem maior movimento de turistas.

AREA UTIL PAGINA

Figura 3 • Região central da cidade do Rio de Janeiro
Marcações de campo

BingMaps, 2020
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Segue abaixo uma tabela de sistematização das observações de campo:

Tabela 1 • Investigações de campo, 2019
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27-Jul Sáb Praca XV/ Maua/
Tiradentes/ Lapa

Aniversario 
Marielle

Tarde 18 44

01-Aug Qui 1o de Março/Praca 
Maua/ Tiradentes/ Lapa/ 
Cinelandia

Não Tarde 2 7

13-Aug Ter Prac XV / Candelaria / 
Carioca

Lula Livre Noite 14 26

19-Aug Seg Praça Mauá Não Manhã 1 5

23-Aug Sex Cinelândia Manifestação 
pelo clima

Tarde / noite 4 9

14-Sep Qua PRAÇA XV Não Manhã 1 3

3-out Qui Praça Tiradentes Sim, roda de 
samba

Tarde / noite 9 27

8-out Ter Saara / Alfândega Não Tarde 1 3

12-out Sab Praça Mauá Não Manhã/ tarde 10 40

Na tabela acima é possível perceber as diferentes incursões de campo aos 
locais que realizei, dentre praças e espaços de grande circulação, em diferentes 
dias da semana, turnos e atividades cotidianas ou eventos. Certas atividades, 
como shows, manifestações e passeatas, foram escolhidas para iniciar o campo 
pela possibilidade que têm de mobilizar ambulantes para as proximidades dos 
eventos, facilitando os primeiros contatos e possibilitando a visualização dos 
contrastes e similaridades, dos triciclos, dos produtos à venda, e também das 
pessoas que os guiavam.

A disparidade de gênero é um dado significativo durante o campo, pois, com 
as contagens de ambulantes11 realizadas, pude quantificar a presença de ambu-

11 Categoria neutra escolhida para referenciar a atividade das interlocutoras.
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lantes divididos entre mulheres e homens. Tal contagem foi realizada na intenção 
de observar a marcação da desigualdade de gênero visível pela presença e na 
ocupação do espaço público. Não houve nenhum caso em campo em que fosse 
possível visualizar mais mulheres do que homens trabalhando como ambulante, 
com ou sem o uso de bicicletas.

Outro dado que chamou atenção e está descrito nas observações de campo 
é que, quando se presenciam mulheres ambulantes, elas nunca se encontram 
sozinhas. Se elas não estão junto a um parceiro próximo na família (companheiro, 
parente) homem, estão juntas a outras mulheres por perto (familiares, comadres, 
vizinhas). Elas relataram que dividiam as tarefas de trabalho em vendas do trici-
clo com alguém; trabalhavam para uma terceira pessoa; ou então permaneciam 
próximas e/ou se deslocavam entre os pontos de venda e sua casa/armazém 
com demais mulheres ambulantes.

A questão racial também é um dado marcante, que opera em ambos os gêne-
ros, na presença de maioria negra ou parda. Porém, com grande variabilidade de 
idade: desde entregadores de gelo, em geral rapazes de até 30 anos, que fazem 

“o corre”12 para os ambulantes, até pessoas mais velhas que trabalham em pontos 
específicos vendendo não apenas bebidas, mas balas e biscoitos, e em alguns 
casos churrasquinho, pipoca e churros. É possível perceber claramente duas faixas 
de experiência como vendedoras ambulantes: as que já trabalham como ambu-
lantes há muitos anos, mais de 8 anos ao menos, e aquelas que começaram a 
trabalhar há pouco tempo, com até 2 anos de experiência.

Durante as atividades cotidianas, em especial no horário comercial, existe um 
mecanismo de “ponto”, uma espécie de raio de atuação de cada ambulante, por 
meio do qual evitam estar próximos de outros para não “concorrer” no espaço. A 
não ser que vendam produtos distintos, que tornam o cotidiano do trabalho uma 
parceria para conversas e auxílio para vigiar o produto em eventual necessidade 
de ida ao banheiro, por exemplo, ou de troco para as vendas.

Em geral os trabalhadores ambulantes se encontram próximos de outros para 
apoio, principalmente as mulheres, que estão sempre posicionadas em contato 
com demais mulheres ou companhias, havendo apenas alguns homens presen-

12  Serviço de entregas que leva de maneira ágil o produto, no caso o gelo, para os ambulantes. A entre-
ga é feita também de triciclo.
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tes de maneira individual em pontos específicos. Essa investigação será melhor 
retratada na seção 3, por estar diretamente relacionada ao debate de gênero.

Durante os eventos de shows e passeatas, normalmente noturnos, nos quais 
existe uma grande concentração de ambulantes no mesmo espaço, muitos trici-
clos possuem placas e/ou luzes e decorações para chamar a atenção dos frequen-
tadores, principalmente decorados com adesivos referentes à manifestação, ou 
por vezes até coletes distribuídos pelo sindicato representante do protesto, a 
fim de estimular a integração com os trabalhadores à volta.

Esse foi o caso da manifestação13 organizada por centrais sindicais de traba-
lhadores e pelo PT (Partidos dos Trabalhadores), o movimento Lula Livre14, no qual 
diversos ambulantes vestiam coletes vermelhos da CUT (Central Única dos Traba-
lhadores)15 e participavam de gritos e cantos entoados na ocasião, assim como 
o das atividades em homenagem à vereadora Marielle Franco16, que continham 
triciclos decorados com faixas das cores do arco-íris e a presença de pessoas não 
binárias e transexuais pedalando/empurrando os triciclos e carrinhos, represen-
tando as pautas também defendidas pela vereadora.

13  Todas as manifestações acompanhadas durante o ano de 2019 possuíam uma territoriedade específi-
ca: manifestações no centro da cidade contra o presidente em exercício, e manifestações na Zona Sul 
da cidade a favor do presidente em exercício. Os ambulantes, porém, na maioria frequentavam ambas. 
Muitos iam pedalando até a Zona Sul quando necessário para trabalhar, o que não delimita a partic-
ipação dos ambulantes em apenas um tipo de manifestação. Porém, como a pesquisa se concentra 
em uma localidade determinada no centro da cidade, não tive como acompanhar demais expressões 
políticas porque fugiam ao objetivo da pesquisa.

14  Movimento político que pedia a soltura da cadeia do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

15 Entidade de representação sindical brasileira.

16 Marielle Franco foi uma socióloga e política brasileira, eleita vereadora da cidade do Rio de Janeiro 
em 2016 pelo partido Socialismo e Liberdade (PSOL). Ela foi assassinada junto do motorista Anderson 
Gomes durante atividades do mandato em março de 2018.
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Um exemplo dessa presença visual nos triciclos de pautas e temas das mani-
festações são os triciclos de cor rosa de Andrea (40 anos), que há 10 anos trabalha 
como autônoma, e possui, além do seu próprio triciclo, outros três, adaptados e 
decorados na cor rosa para chamar a atenção, segundo ela, principalmente das 
mulheres:

A gente tem que se destacar, por isso eu sou conhecida 
pelas minhas bicicletas. Vai lá a do triciclo rosa, todo mundo 
me chama pra manifestação, carnaval, evento... esses dias 
mesmo estava lá na Glória num bloco bem bonito. A polí-
cia não queria me deixar passar não, mas, como as meninas 
(era um bloco de carnaval feminista, só de mulheres) já me 
conhecem, avisei e elas colocaram meu triciclo pra dentro 
pra vender.

Ela não apenas vende para outras mulheres, como emprega suas comadres 
e mulheres próximas para trabalhar. Segundo ela, “tem que pensar na confiança, 
né? As mulheres passam mais credibilidade, seriedade mesmo, com o dinheiro... 
são mais organizadas também”. Por isso Andrea e suas comadres e parentas vão 
juntas aos eventos, pegam os triciclos que ficam guardados na casa dela ou em 
depósitos ali pela região central e vão pedalando “pra tudo que é lugar! Se tem 
público a gente vai”.

Andrea17 é talvez a responsável pela minha incursão nesta pesquisa. Foi a 
partir de um triciclo da cor rosa, durante uma passeata no centro da cidade 
do Rio de Janeiro, que comecei a prestar atenção na atividade. Meus primei-
ros pensamentos remetiam ao porquê da cor rosa e se de fato existia alguma 
reflexão intencional por trás da cor. A cor rosa representa de fato um recorte 

17  Neste trabalho optei por utilizar pseudônimos para minhas interlocutoras como forma de preservar 
suas vidas privadas, como medida de respeito e ética da pesquisa antropológica diante da publicação 
desta pesquisa. Existem diferentes argumentos na antropologia para a defesa ou não da utilização 
de pseudônimos no debate da ética de pesquisa como utilizado em Fonseca (2007). Disponível 
em: <https://claudialwfonseca.webnode.com.br/_files/200000050-a7dc0a8d7e/O%20anonima-
to%20e%20o%20texto%20antropol%C3%B3gico%20-%20Dilemas%20%C3%A9ticos%20e%20
pol%C3%ADticos%20da%20etnografia%20em%20casa%2C%202010.pdf>. Acesso em: dezembro 
2019.
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de gênero ou pensamento feminista? E qual a importância da bicicleta nessa 
construção de gênero: os triciclos são apenas enfeite ou possuem função? Essas 
questões me conduziram a muitas outras, que envolviam pensar intersecções 
com o debate da bicicleta e trabalho, como gênero, classe, raça e, claro, como 
uma boa análise urbana, a mobilidade e até a moradia, a partir da relação entre 
a mobilidade entre casa e trabalho dessas mulheres.

Quando conheci Andrea, na verdade falava com sua irmã, Marcela (29 anos) e 
sua comadre Jéssica (31 anos), que trabalhavam para ela na sua rede de empre-
endedorismo através do ganho de comissão pelas vendas do triciclo. “É que 
nem motorista de taxi18 sem placa”, me explicou ela. Andrea e suas vendedo-
ras/familiares se dividem para cobrir um determinado evento ao máximo. Elas 
se dispõem em diferentes pontos de uma praça/cortejo para alcançar o maior 
número de pessoas de um público determinado escolhido, mas nenhuma delas 
se localiza sozinha. Andrea fica próxima a dois triciclos seus, e dispõe de mais de 
uma vendedora em um mesmo ponto, assim “elas se ajudam quando tá uma 
loucura [muito cheio]”. Mas mesmo de longe ela sai para conferir como vão as 
coisas em cada triciclo, pois nem sempre dá para utilizar o celular quando estão 
no centro de multidões.

Outras formas de organização do trabalho são aquelas nas quais as mulheres 
possuem suas próprias bicicletas, e ainda aquelas em que vendedoras alugam ou 
são pagas pelo dono do triciclo para vender. Em muitos casos essa rede é cons-
truída entre vizinhos, familiares e pessoas próximas, que dividem ou alternam 
o uso do triciclo. Quem mora na região do centro da cidade e tem espaço para 
guardar o triciclo possui vantagem em relação a quem mora longe do centro, 
muitas vezes em outras cidades, e depende de “alugar” a bicicleta com outros 
ou pagar 50 reais por semana para guardá-la em um depósito.

Muitas das interlocutoras, e também quem mais eu abordei durante o traba-
lho de campo, moram em outros municípios, sobretudo da Baixada Fluminense 

18 Um sistema comum de trabalho de taxistas é o daqueles que não possuem o automóvel para o 
trabalho, “a placa”, mas que em contraturnos dividem carros-táxis com outros motoristas, a quem 
devem pagar uma taxa de utilização do automóvel a cada dia de trabalho, como um aluguel/comissão 
percentual do trabalho realizado. No caso de Adriana, ela fornece os materiais de trabalho e triciclo 
para outras vendedoras, que recebem uma parte do montante de vendas do dia. Não há valor fixo 
nem contrato, é um sistema baseado na confiança e que é realizado apenas entre pessoas com nível 
de proximidade: famíliares/amigos íntimos.
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– região mais pobre da zona metropolitana do estado do Rio de Janeiro –, e as 
bicicletas ficam guardadas em armazéns ou depósitos próprios já conhecidos na 
região. O uso de outros modais, como ônibus, metrô ou trem, para longas distân-
cias se faz muito presente, já que em algumas cidades as opções de mobilidade 
para chegar ao centro da cidade são reduzidas. Em alguns casos, das interlocu-
toras que já moram na região central, é possível ir a pé até o depósito de bici-
cletas, ou já sair de casa pedalando, para quem pode guardar sua própria bike.

Grande parte de ambulantes, homens ou mulheres com quem conversei, me 
relataram privilegiar o uso da bicicleta em relação ao carrinho, por ela ter maior 
praticidade de transporte de cargas e ainda facilitar o deslocamento durante 
atividades móveis como passeatas e blocos de carnaval, capacitando o ambulante 
a frequentar outras regiões da cidade para além do centro. Porém, seu custo é 
mais elevado, devido à necessidade de manutenção de rodas e acessórios.

As trabalhadoras mais novas que entrevistei são aquelas que realizam os 
maiores percursos, já que não residem na região central, e para elas o sonho é 
conseguir se mudar para o centro, onde possuem maiores oportunidades e proxi-
midade a serviços. Na região da Baixada Fluminense se concentram as periferias, 
que apresentam maiores dificuldades de acesso, pois, para quem depende do 
transporte público, este para de passar antes da meia noite. Portanto, é comum 
que a jornada de trabalho seja feita durante o dia para quem mora longe: “se não 
for pra casa cedo tenho que ficar até de manhã” (Marcela, 29 anos).
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Para uma melhor visualização das interlocutoras:
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Todas as interlocutoras têm em comum os quesitos gênero, raça e classe, 
sendo mulheres em maioria negras, quase todas casadas e com filhos, além de 
serem oriundas de regiões periféricas. A ausência de trabalho formal é o concei-
to-chave utilizado na resposta à motivação de inserção nas diferentes autoiden-
tidades de camelô, vendedora, ambulante, autônoma ou microempresária. As 
trajetórias também se assemelham a partir da experiência como vendedoras e/
ou faz-tudo, sobretudo relacionadas ao atendimento ao público. As “mais anti-
gas” não possuem uma trajetória de outros vínculos empregatícios, porém as 

“mais novas” unanimemente relataram que trabalham em diversos empregos 
temporários do terceiro setor até recorrer ao trabalho informal, mas em geral 
todas tinham em comum a facilidade de fala com o público e a proximidade 
com a área de vendas.

Outro ponto em comum marcante é o desemprego como marco na traje-
tória, que em algum momento da vida as levou a buscar alternativas de renda. 
Apenas Justina (46 anos) relata o trabalho como ambulante como uma escolha, 
pois essa era a sua profissão no Peru, seu país de origem. Ela se define diferen-
cialmente como microempreendedora, por não trabalhar com a venda de bebi-
das, mas com revenda de suvenires e artesanato. Seu objetivo é abrir uma loja e 
continuar as vendas num ponto fixo. Para aquelas que trabalham há pouco tempo, 
até dois anos, o trabalho de ambulante parece ser mais um trabalho temporário 
na trajetória de empregos informais, enquanto para aquelas que trabalham há 
anos, como Justina (46 anos), Dalva (58 anos) e Andrea (40 anos), esse trabalho 
é o que elas definem como sua profissão.

O tempo de trabalho empregado varia de acordo com a rotina e com demais 
percepções de trabalho em casa e com o cuidado dos filhos, pois estes influen-
ciam a escolha de empregos que possuam certa flexibilidade de horários a fim 
de “dar conta” (Marcela, 29 anos) da rotina, o que se encaixa mais facilmente na 
prática do trabalho informal. Silva (2002) comenta sobre a ideia de flexibilização 
associada à noção de precarização do trabalho, uma vez que gera instabilidade 
e também não assegura direito, como a formalização é capaz de fazer. Quais os 
impactos do tempo e do espaço no trabalho como ambulante, e qual a inserção 
que a bicicleta possui nessa temática? Isso é o que busco abordar nas próximas 
seções, analisando também o impacto da percepção de trabalho e de gênero 
pela visão das próprias mulheres.
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3. Dimensão econômica: trabalho informal como 
opção ou falta de opção?

Figura 4 • Ambulante durante manifestação

Autoria própria, 2019

[...] a mobilidade possui uma dupla face: a corporal e 
a social. São pessoas – homens e mulheres – com seus 
corpos que se deslocam como espaço/tempo, impulsio-
nadas ou limitadas por estruturas econômicas, significa-
dos sociais e representações culturais. O movimento das 
pessoas é também carregado de subjetividades que atuam 
como dispositivos de interdição, restrição ou acolhimento 
de corpos em localidades, lugares e territórios da cidade. 
(Cresswell, 2006, apud Barbosa, 2016, p.52)

A relação entre economia e mobilidade urbana é abordada na pesquisa 
Economia da Bicicleta no Brasil (Labmob; AliançaBike, 2018)19, na qual a dimen-
são da bicicleta impacta a cadeia produtiva assim como as políticas públicas, 
através do investimento em malhas cicloviárias que tornam as cidades mais 
19 Aliança Bike; Labmob/UFRJ. A Economia da Bicicleta no Brasil, 2018.
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cicláveis e trazem para as ruas novos ciclistas, consumidores de artigos de bici-
cleta. A economia é pensada na pesquisa a partir de dois conceitos que operam 
nos níveis macro e micro: a) utilizando a ideia de rede, macro, de mercado e de 
cadeia produtiva, que vai desde a produção, venda e manutenção de bicicletas 
como bens materiais capazes de gerar empregos até o consumo final do produto; 
b) utilizando a ideia de economia a partir do conceito micro de racionamento 
de gastos, do uso pessoal para lazer, esporte, meio de transporte, ativismo ou 
sustentabilidade, e do impacto pessoal na redução do consumo de gasolina e 
na contenção de gastos com o transporte público.

A partir dessa análise pessoal da economia micro, interessa-me levantar infor-
mações para refletir se a bicicleta, para as mulheres observadas, aparece como 
uma opção de trabalho (um tipo de “empreendedorismo”) ou como uma “falta 
de opção”, ou uma economia de sobrevivência (Küchemann,2001, p.158) frente aos 
desafios da escassez de empregos. A intenção é apresentar o confronto entre a 
análise bibliográfica20e as entrevistas sobre como tais variáveis de gênero, traba-
lho e bicicleta aparecem e são agenciadas no dia a dia pelas mulheres ambulantes, 
que escolhem e/ou utilizam a bicicleta como possível ferramenta de indepen-
dência financeira e conquista de espaço e de mobilidade na cidade. Conhecer 
diferentes interlocutoras e entender suas trajetórias e trajetos até e durante a 
jornada de trabalho é fundamental para traçar um paralelo entre as pesquisas 
já realizadas.

A partir da análise bibliográfica21, os conceitos de trabalho informal e de 
empregabilidade parecem circular em torno da ideia de tempo e de gerações 
distintas, que vivenciam contextos marcados por percepções diferentes de traba-

20  Iniciei a pesquisa através de uma busca nas variáveis de gênero, trabalho ambulante/camelô e bici-
cleta, a fim de investigar como o tema é abordado em diferentes trabalhos, e alcancei os seguintes, 
que envolvem a conjunção de duas ou mais variáveis anteriores, como mulheres ambulantes, trabalho 
ambulante e bicicleta, ao todo 5 trabalhos: Silva, A.C., Garcia e tal, Contreras, Castro e tal. e Her-
nanez-Pena e tal. Investigando as diferentes variáveis isoladamente, alcancei mais 21 trabalhos, dos 
quais 14 somente sobre a temática de trabalho ambulante/camelôs.

21 Num segundo momento, busquei uma bibliografia que tratasse dos temas de economia, trabalho e 
gênero, e os trabalhos que articulam ao menos dois dos três eixos de investigação sugeridos. Como 
forma de enriquecer a discussão a partir da ideia da economia feminina de maneira mais ampla, 
os trabalhos de Küchemann; Biroli; Dedecca, Ribeiro e Ishii; e Silva foram essenciais. E através de 
bibliografia específica sobre trabalho camelô/ambulante, Pamplona; Mendes&Cavedon; e Londono, 
que, assim como a bibliografia indicada em reuniões do Cebrap sobre trabalho informal – Telles, V.; 
Guimarães, N.; e Silva, L. –, foram fundamentais para a construção deste texto.
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lho, impactando a forma de adaptação que cada geração adota como forma 
de sobreviver diante da contínua necessidade de venda da força de trabalho. A 
partir de Silva (2002), penso que, no caso contemporâneo, busca-se não mais a 
figura do empregador industrial fordista como detentor dos meios de produção, 
mas a necessidade de se auto empregar como empreendedor e dono do próprio 
negócio e ainda dar conta de diferentes setores produtivos de fabricação, venda, 
contabilidade e marketing, explorando a junção entre empregador e trabalha-
dor diante da instabilidade do mercado sem garantias ou direitos assegurados. 
Essa individualização do trabalho personaliza a percepção do próprio conceito, 
deixando de criar limites e muros quanto ao tempo de trabalho investido, mas 
ainda esbarra nos muros da mobilidade econômica e da capacitação para dialo-
gar com tantas frentes diferentes da economia.

3.1. Perspectivas geracionais
Justina e Dalva são duas senhoras de 46 e 58 anos, respectivamente. Ambas se 
conhecem e trabalham há anos em feiras de artesanato. Cada uma tem mais de 
20 anos de trabalho como ambulantes, ou microempreendedoras, como Dalva 
prefere se intitular e trabalham nos finais de semana na praça Mauá vendendo 
suvenires para turistas. Moradoras do centro da cidade vão a pé com seus triciclos 
para a praça: Justina desce o Morro da Conceição para pegar seu triciclo, guardado 
em um depósito próximo por 50 reais a cada semana. Dalva e Justina conseguiram, 
através do trabalho não formalizado, criar seus filhos, hoje já adultos, e comentam 
como a geração delas começou a trabalhar na rua.

Justina e Dalva faziam parte de uma feirinha regular no centro da cidade, mas 
que parou de ser realizada devido a mudanças nas autorizações de atividades 
culturais realizadas pela nova gestão da prefeitura sem aviso prévio. Como suas 
vendas eram direcionadas para turistas, juntaram-se para vender suvenires na bici-
cleta de Justina, um triciclo de carga – que vende cangas de praia com estampas 
da cidade do Rio de Janeiro –, nos finais de semana na zona portuária do Rio de 
Janeiro, a fim de alcançar os turistas dos navios que atracam perto da praça Mauá.

Para Justina o uso da bicicleta nunca foi uma alternativa. Ela, peruana, já 
trabalhava como ambulante no Peru, e continuou a profissão aqui no Brasil. Ela 
vende suvenires sobre o Rio de Janeiro para turistas, o que a faz estar presente 
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em locais de grande circulação de turistas, tanto próximo ao desembarque de 
navios turísticos na zona portuária (região central da cidade do Rio) quanto em 
feiras na Zona Sul da cidade, onde garante inclusive preços mais elevados pela 
concentração de turistas na grande região de praias e turismo da cidade. Para 
Justina o triciclo é mais uma ferramenta para exibir seus produtos já que ela 
nunca aprendeu a pedalar.

Pelo tempo de trabalho como vendedora/empreendedora, tanto Dalva 
quanto Justina possuem expectativas de conseguir uma loja/ponto de venda 
fixo, pois já não aguentam mais realizar tantos deslocamentos. Essa me pareceu 
uma perspectiva diferente de novas gerações de ambulantes que trabalham há 
menos de dois anos e que inclusive, segundo elas, “têm mais energia”.

 Já Dalva conta que recentemente conseguiu comprar junto do marido um 
triciclo, que é levado para todos os lugares, e garante que ele dá mais agilidade 
para alcançar mais de um local fixo de vendas. A falta de perspectiva e emprego 
para Dalva há 20anos a fez trabalhar na rua, o que a fez adaptar-se e construir 
o seu diferencial, que é “saber vender”, e até falar alemão com os turistas, se 
necessário.

Vinte anos depois do desemprego relatado por Dalva, o trabalho ambulante 
permanece como recurso que ganha espaço na construção de alternativas ao 
conceito de trabalho formal, principalmente quando refletido a partir do discurso 
do “novo trabalhador” (Silva, 2002), que força a necessidade de se reinventar e 
adaptar o discurso. A categoria empreendedor surge, considerando o trabalho 
como um processo individual, e não mais proveniente do processo fordista de 
divisão social do trabalho. Com o crescimento do terceiro setor, o “ethos do 
empreendedor” (Telles, 2009, p.183) provoca uma diminuição do valor simbólico 
da formalização (Guimarães, 2011), que garantiria direitos e estabilidade.

O autor Luiz Antonio Machado da Silva (2002) reflete sobre o termo infor-
malidade e constrói um panorama da informalização no Brasil a partir da análise 
sobre as dificuldades de traçar um perfil consensual desse conceito. As dificul-
dades entre a análise acadêmica e aquela que seria a realidade têm a ver com 
a mudança do mercado de trabalho, que, de um modelo fordista da década 
de 1960, enfrenta uma transformação decorrente da crise econômica de 1980, 
gerou uma instabilidade da oferta de pleno emprego, em conjunto comum a 
crise social-democrata e ainda da ampliação de serviços terciários. Para Silva, a 
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noção de flexibilização foi utilizada como um sinônimo velado da precarização, o 
que estimulou um cenário de desconstrução do assalariamento e de construção 
de um novo trabalhador, que não mais se baseia em conceitos fordistas de soli-
dariedade social, mas que faz nascer a figura do empreendedor, um empresário 
de si individual em meio à instabilidade da economia social em que está imerso.

Na visão de trabalho como regulador da vida social, Telles (2006) aborda a 
ideia de formalidade do trabalho associada historicamente à ideia de estabili-
dade, assim como Guimarães (2011) considera a potência simbólica do salário 
mínimo como um ideal organizador da vida social no Brasil. O progresso, porém, 
redesenha o espaço do trabalho e do tempo de reprodução na vida do traba-
lhador, que enfrenta novos desafios e maior mobilidade de empregos – o que 
resulta muitas vezes no próprio desemprego – e busca no mercado informal uma 
chance de manutenção da vida.

Enquanto Dalva e Justina sonham em se formalizar com uma loja fixa na 
rua da Alfândega, Jéssica possui outra trajetória: negra, mãe de 3 filhos, com 31 
anos, solteira e moradora de Santa Cruz, ela trabalha como camelô de sexta a 
domingo com a comadre, Andrea, no triciclo rosa. Segundo ela, com o que tira 
consegue criar os 3 filhos e ainda tem oportunidade de estar presente na vida 
deles, levando-os para a escola no horário comercial. Faz um ano que trabalha 
como ambulante e se identifica como camelô, com muito orgulho. Já foi manicure, 
babá, atendente de lanchonete, serviços gerais etc., mais uma lista de empregos 
do terceiro setor. Ela parou os estudos no 4º ano do ensino fundamental e há um 
ano começou a auxiliar a comadre em um dos triciclos.

A história de Jéssica é marcada pela ausência de perspectiva no trabalho 
formal e pela alternativa do trabalho como camelô a partir de pessoas próximas. 
Ela agencia o trabalho como ambulante como algo positivo, pela ideia de flexibi-
lização de direitos e do tempo devido à rotina de cuidados na família, principal-
mente filhos. O trabalho formal na sua trajetória, entretanto, não carrega consigo 
a ideia de formalidade como segurança. Imagino que, pelo fato de sua trajetória 
de empregos temporários envolver diversas atividades em curtos espaços de 
tempo, não foi possível produzir a ideia de estabilidade garantida como ocorrera 
em gerações anteriores, associando a ideia de trabalho ao conceito de segurança.

Para Telles (2009), diferentes gerações enfrentam novos problemas decor-
rentes da globalização, flexibilização e garantias conquistadas, aumento das 
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exigências do mercado formal, além de diminuição do tempo de contrato em 
empresas. Se antes gerações permaneciam em um mesmo emprego por toda a 
vida, o mercado hoje exige diferentes clivagens de capacidades, que resultam em 
exigências que, quando não atendidas, caminham na direção da exclusão social 
e vulnerabilidade, mantendo o ciclo de instabilidade e desemprego. O aumento 
do trabalho intermediado em conjunto com a diminuição de contratações longas 
ou até mesmo de formalização de contratos constrói mudanças significativas nas 
relações de trabalho no Brasil.

Voltando à literatura sobre o tema, Guimarães (2011) mostra como a cone-
xão entre emprego, pobreza e exclusão aparecem comumente associadas a um 
conceito de “segurança”, que na pesquisa que realizei é abordado pela maioria 
das entrevistadas. Patrícia e Jéssica pensam no trabalho em tempo integral com 
horários rígidos (e que exige 8 horas de dedicação mais o deslocamento) como 
uma espécie de oposto do sonho, uma vez que não parece compensarem função 
da impossibilidade de ficar com os filhos e familiares. A necessidade de cuidado 
da família (a esfera da reprodução) influencia consideravelmente as escolhas 
tomadas na esfera da produção e na inserção no mercado de trabalho.

Já o desencantamento de Dalva e Justina com o trabalho ambulante se dá 
não apenas em relação ao tempo que já trabalham na área, como também nas 
percepções distintas que possuem sobre o que o termo trabalho significa. Cres-
cendo em uma geração diferente, na qual o trabalho formal era símbolo de 
estabilidade, fruto da valorização da formalização ligada ao status de emprego 
e profissão, ambas têm resistência à nomeação como “ambulante”, um desdo-
bramento contemporâneo da ideia de camelô, mais utilizada no “tempo delas”, 
que carrega uma representação de acusação e de ausência de direitos ou status. 
Para elas, o valor simbólico da carteira de trabalho impacta muito mais uma gera-
ção em que os benefícios trabalhistas são sinônimo de conquista. Vale trazer um 
trecho de Nadya Guimarães que toca nesse ponto:
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Evidências do valor normativo do trabalho formalmente assa-
lariado podem ser percebidas por meio de distintas pistas 
que atiçam o olhar do analista. Assim, de há muito sabemos 
que o valor mínimo da remuneração estabelecida para o 
trabalho formalmente contratado, o salário-mínimo, se cons-
titui num balizador, a organizar o modo como se institucio-
nalizam e propagam, na economia, as regras de remunera-
ção pelo trabalho. Mas é certo também que “o trabalho com 
carteira” e o salário mínimo que a ele se associa estabelece-
ram, como justamente notou Eduardo Noronha, a métrica 
para o que seria subjetivamente considerado ideal e/ou justo. 
(Guimarães, 2011, p.2)

Para Guimarães (2011), o ideal do salário mínimo e da presença de direitos 
trabalhistas remonta a uma estabilidade, um ideal de segurança econômica 
baseado em uma estrutura de emprego fixo e prolongado que cada vez mais 
se desfaz e se adapta às novas realidades do universo do trabalho. A flexibiliza-
ção do tempo e de direitos acaba atendendo às necessidades dos jovens, que 
enxergam nela um empreendedorismo.

Os autores concordam que o processo de flexibilização do trabalho informal 
está relacionado a uma precarização das relações trabalhistas, e, segundo as 
entrevistadas, em toda a sua trajetória de subempregos terceirizados essa era 
uma realidade, porém o quesito que aqui diferencia a percepção das entrevista-
das, com exceção de Justina e Dalva, parece ser as relações de afeto e solidarie-
dade que existem entre mulheres que trabalham como ambulantes, em relação 
a outras mulheres ou a familiares. Ao que parece, a escolha da atividade como 
ambulante é fruto de relações de confiança já preestabelecidas, que reproduzem 
a ideia de solidariedade e trabalho social defendida pelos autores com base na 
ideia de trabalho sindical e formal.

A profissão de ambulante nada possui de caráter individual, uma vez que 
recorre sempre a outros serviços da categoria, como o “corre” de gelo, a alternân-
cia do triciclo, armazém/garagem para alocação dos materiais e empregabilidade 
de mais familiares e amigos próximos. E é por isso que o trabalho como ambu-
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lante se destaca na forma como as mulheres agenciam seu espaço e sua parce-
ria como estratégias de sobrevivência e de fortalecimento das relações sociais.

3.2. Percepções do trabalho:  
a bicicleta como opção frente a outros trabalhos
Patrícia é uma jovem de 26 anos, casada e com um filho. Ela mora em outra 
cidade, Duque de Caxias, e de segunda a sexta, quando não chove, ela está no 
centro da cidade, e às vezes até sábado, caso tenha alguma festa/manifestação. 
Em meio de uma região tão rica em comércio, na área do Saara/Alfândega22, local 
conhecido pelo comércio varejista e diferenciado, Patrícia possui um posto fixo 
de trabalho, perto de um estacionamento, no qual seu primo trabalha. Ele é o 
dono do triciclo, e precisava de alguém para ficar a postos nas vendas de bebi-
das, bolo e até alguns biscoitos em momentos em que ele precisa se dedicar ao 
estacionamento.

Ela contou como sempre trabalhou em diferentes empregos, todos tempo-
rários, todos no setor de serviços, porém no último, de babá, já tinha aparentes 
conflitos com a patroa, que acabou ficando desempregada e passou a cuidar 
do próprio filho. Com o desemprego da patroa, Patrícia foi também demitida, e, 
numa situação de pouca qualificação e de crise social com altas taxas de desem-
prego, o suporte do primo foi fundamental para ela construir uma saída na busca 
por uma renda fixa. Patrícia trabalha há 3 meses como camelô, e, segundo ela, 

“vale mais a pena do que como babá. Aqui eu vejo as pessoas, faço amizades, 
vou a festas [...] e se tiver algum problema é só falar que meu primo me cobre”.

Apesar de gostar muito de pedalar, quando perguntada sobre o que gosta-
ria para o futuro – “Se você pudesse escolher, quais meios de transporte você 
gostaria de usar?” –, ela relata que gostaria de ter um carro, pois seria mais 
confortável chegar ao trabalho, já que seu deslocamento representa uma grande 
parcela do dia dela.

22 Saara é a região conhecida pelo comércio de rua no centro da cidade do Rio de Janeiro. O local possui 
3 ruas paralelas que atravessam uma importante área próxima à estação de metrô Uruguaiana, con-
centrando todo os tipos de lojas e serviços, desde roupas a artigos de piscina até venda/compra de 
joias e ainda eletrônicos, importados, fantasias etc.
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Patrícia se vê como camelô, e demarca a importância do trabalho na sua 
independência econômica e liberdade. Para ela, ter maior flexibilidade para aten-
der a demandas pessoais nos horários de trabalho compensa: “Quando preciso 
meu primo me libera. Até quando chove não vou, pois não vale a pena. Se fosse 
antigamente [durante o tempo no emprego formal de vendedora], mesmo que 
não tivesse uma alma viva a gente tem que ir”.

Todos os dias ela pega um ônibus direto de Caxias: “o transporte para cá 
[centro] é bem ruim, mas lá em Caxias eu pedalo pra tudo que é canto, até 
grávida eu já pedalei”. Patrícia só não pedala o triciclo que utiliza para realizar as 
vendas, pois este fica guardado na casa do primo, que é “tão próximo que dá 
para ir empurrando”, completa ela.

A história de Patrícia não é muito incomum, pois o desemprego formal 
recente a levou a buscar trabalho informal, e através de um contato próximo ela 
construiu uma alternativa à falta de trabalho. A literatura destaca que o “entra e 
sai” no mercado é um comportamento relativamente comum na informalidade 
contemporânea:

[...] esse constante entra e sai do mercado em meio aos 
diversos expedientes de trabalho precário termina por 
alterar as referências que pautavam e ritmavam a vida 
social. Se é verdade que a desconexão entre trabalho e 
empresa já faz parte da paisagem social, isso também 
significa que os tempos da vida e os tempos do traba-
lho tendem a se articular sob novas formas não mais 
contidas nas relações que antes articulavam emprego 
e moradia, trabalho e família, trabalho e não-trabalho. “ 
(Telles, 2006, p. 175, apud Bessin, 1999)

Para Jéssica o trabalho como camelô é uma de suas tarefas, e ela demarca a 
importância de ter experiência em tratar o cliente “nem todo mundo sabe falar 
direito com as pessoas. Tem que saber ouvir mesmo quando ele [o cliente] não 
está certo, afinal ele [o cliente] sempre tem razão né?”. Acontece que o evento 
marcante que diferencia a escolha de todas as entrevistadas pelo trabalho de 
ambulante não é apenas o desemprego. Afinal, esse trabalho é muito semelhante 
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a outras opções do setor de serviços. Mas, para elas, as relações pessoais de afeto 
e confiança, construídas com pessoas próximas que as inseriram nessa área, é 
fator determinante para a permanência e a sobrevivência no campo.

Outra questão importante é a possibilidade não só de ter condições de 
sustentar a casa por uma semana com apenas uma noite de boas vendas, como 
também, quando necessário, pode levar os filhos consigo, e dessa forma deixar de 
estar longe nos finais de semana, ou diante da impossibilidade de algum familiar 
estar com eles. Apesar da instabilidade e da ausência de garantias formais, Jéssica, 
que no momento não possui perspectiva de mudança de profissão, encontra-se 

“feliz por conseguir sustentar a casa”, como mãe solteira de 3 crianças.
Ela contou, em tom apaixonado, como a sensação de independência que 

o trabalho de camelô traz é significante porque lhe permite não “depender de 
homens”. Para ela, a conta não é apenas de sobrecarga de tarefas em relação a 
um eventual companheiro. Ela afirma que a inexistência de um parceiro é deter-
minante para sua satisfação quanto à independência financeira. Ela percebe que é 
graças à confiança e à solidariedade da comadre Andrea que estabelece uma rede 
de mulheres camelôs/ambulantes que conquistam sua independência e liber-
dade, tanto financeira quanto afetiva. Voltaremos a esse tema na próxima seção.
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4. Gênero e trabalho

Figura 5 • Duas ambulantes em dois exemplares dos triciclos rosa

Autoria própria, 2019

O gênero estabelece interseções com modalidades raciais, 
classistas, étnicas, sexuais e regionais de identidades discur-
sivamente constituídas [...] [e] se tornou impossível sepa-
rar a noção de “gênero” das interseções políticas e cultu-
rais em que invariavelmente ela é produzida e mantida. 
(Butler, 2003, p. 20)

A rua, representando o local comum de contato e circulação de pessoas no 
meio urbano, é um espaço que reproduz visualmente as desigualdades sociais. É o 
espaço em que trabalho e gênero aparecem entrelaçados historicamente, como 
apontado pelos debates feministas, em que os novos movimentos sociais que 
reencontram as agendas de sustentabilidade23,e aparecem atravessar também 
o universo da bicicleta. Como essas relações são percebidas pelas trabalhado-
ras nas ruas? Existe percepção de uma “questão de gênero”? Como a luta pela 
igualdade de gênero no mercado de trabalho é atravessada também pelo uso 
da bicicleta de carga como fonte de renda?

23 Binatti, 2016, p. 19.
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Mobilidade e diversidade não são conceitos que operam em universos distin-
tos. Nos movimentos sociais pela mobilidade urbana, a ideia da cidade como 
‘um produto da diferença’ esbarra em questões de acessibilidade, desigualdade 
e pluralidades, que também estão presentes nos debates de gênero, corpo e 
inclusão. Mobilidade e diversidade dialogam nesta pesquisa também com os 
desafios do universo do trabalho e a ideia de sobrevivência econômica. Nesta 
seção, a última da pesquisa, busco entrelaçar os temas em destaque: trabalho, 
gênero e bicicleta.

Ao final das entrevistas realizadas, existiam duas perguntas no roteiro, que 
buscavam trazer à tona alguma informação aberta que pudesse ter passado 
despercebida sobre a autoidentificação com a categoria de gênero e trabalho 
ou até confirmar impressões que obtive. Eram elas: Para você, o que significa ser 
mulher? E o que significa ser ambulante? Surpreendentemente, essas perguntas 
foram determinantes para compreender minhas entrevistadas, pois o que me 
chamou mais a atenção foi o uso de determinados conceitos de forma unânime: 
independência e liberdade.

Meu objetivo nesta seção é trazer uma análise das respostas recebidas. Mas 
as diversas experiências, gerações, moradia e locais de trabalho das entrevistas 
são contrapontos importantes às semelhanças de autoimagem e objetivos de 
muitas das entrevistadas. Os conceitos-chave para esta seção operam na ideia 
de reprodução e produção, interseccionalidade, solidariedade e vulnerabilidade.

4.1. Contextos de produção e reprodução
Um dos temas bastante frequentes na literatura sobre mulher e mercado de 
trabalho é a necessidade de “conciliar” – ou, em muitos casos, sobrepor – as neces-
sidades relacionadas à esfera da família (da reprodução) e do trabalho fora de casa 
(da produção). Segundo Dedecca, Riberio e Ishi (2009), a regulação do tempo de 
trabalho é determinante na divisão entre a jornada de trabalho e o tempo gasto 
com os cuidados com a família e filhos, uma vez que uma maior flexibilização da 
jornada de trabalho, quando não é uma questão de escolha, afeta as camadas 
com rendas mais baixas da sociedade como imposição.

Como resultado, a busca pelo trabalho informal é realizada como uma econo-
mia de sobrevivência, desequilibrando muitas vezes os horários e limites entre o 
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local de trabalho e a casa, e excedendo assim as horas de trabalho despendidas 
e também o tempo de “reprodução social”, no qual os cuidados com os filhos e 
serviços são afetados pelas jornadas de trabalho mais longas e incertas.

A camada mais afetada por essa flexibilização do trabalho são as mulheres, 
que, diante a ausência de qualificação profissional, gastam tempos maiores de 
jornada de trabalho e de reprodução social, diminuindo os limites entre a percep-
ção do tempo de trabalho e não trabalho, além da perda da divisão clara entre 
os espaços imateriais e também físicos do exercício do trabalho no cotidiano.

Durante a pesquisa, notei que os dias de trabalho das mulheres entrevistadas 
variam de acordo com suas rotinas domésticas, e das demandas dos filhos, pois 
dependem dos horários de creches ou de demais familiares que possam auxiliar 
nos seus cuidados. O tempo dedicado ao cuidado com a família é um elemento 
fundamental na preferência pela informalidade, uma vez que o domínio temporal 
do horário comercial formal se apresenta como um obstáculo em diversas narra-
tivas. Nos casos das interlocutoras que trabalham em finais de semana, quando 
não têm alternativa, precisam levar seus filhos consigo: “Já aconteceu, mais de 
uma vez, de trazer meu filho comigo. Ele está acostumado, pois não tenho com 
quem deixar às vezes” (Jéssica). O tempo de trabalho e o tempo de reprodução 
delas se fundem, e todo o conhecimento adquirido vira uma potencial ferra-
menta de trabalho, assim como sua vida social se funde à vida do trabalho, e as 
intersecções entre moradia, classe, gênero e raça permanecem como variáveis 
fundamentais e visíveis diante da fusão entre vida social e vida do trabalho.

Um caso interessante é o de Raissa, 22 anos, moradora de Rocha Miranda. 
Durante nossa conversa na Praça XV, pude perceber, depois que ela se esticou um 
pouco mais, que atrás do triciclo robusto tinha uma jovem mulher trabalhando 
grávida. Ainda com rosto de menina, ela conta que trabalha desde os 14 anos, 
de maneira esporádica e quando necessário para ajudar na casa. Agora, porém, 
grávida, ajuda o dono do triciclo, “um reforço”, toda terça e sexta, que são os dias 
de maior movimento na praça. Ele é um conhecido dela, próximo da família, com 
quem trabalha/ajuda desde nova. Ela trabalha por uma porcentagem das vendas 
realizadas que equivale a um salário mínimo, segundo ela, o mesmo relatado 
pelas demais entrevistadas (caso ela trabalhe regularmente).

Para ela, o fato de estar grávida “atrapalha” a função, já que “alguns clientes 
se sentem incomodados com a minha barriga, falam que eu devia estar em casa 
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cuidando e tals”. O impacto da desigualdade de socialização, produção e repro-
dução feminina é uma representação do debate da casa e da rua, de Roberto 
DaMatta (1997):

O mundo diário pode marcar a mulher como o centro de 
todas as rotinas familiares, mas os ritos políticos do poder 
ressaltam apenas os homens; a vida diária centra a vida 
da casa nos adultos, mas num cerimonial como o do Natal 
as crianças adquirem uma importância extraordinária; as 
regras normais de denominação e trabalho se certificam da 
manutenção da hierarquia e das fronteiras rígidas entre as 
pessoas que representam essas posições no desenrolar da 
vida comum, mas no entrudo e no carnaval essas posições 
podem perfeitamente se inverter. (DaMatta, 1997, p. 36)

Apesar de DaMatta (1997) utilizar exemplos coloniais para retratar a desigual-
dade no acesso à casa e à rua, ele estabelece debates pertinentes até os dias 
atuais, sobre as desigualdades nos espaços físicos da rua, entendidos como impró-
prios para mulheres. A mobilidade feminina possui um impacto nesse aspecto, 
determinando caminhos distintos e muitas vezes horários evitados por mulhe-
res. No universo do trabalho não seria diferente: “Eu só volto acompanhada, pelo 
meu marido ou por alguma outra amiga”, conta Dalva, e continua “a gente não 
dá mole não, até ficar de olho em quem tá perto nós fica”. Seu receio é acharem 
que ela está sozinha e levarem sua mercadoria, pois “às vezes a gente não sabe 
quem é todo mundo”.

Uma questão interessante presente na bibliografia se refere à autonomia e 
escolha do trabalho para as mulheres, investigado por Biroli (2013), que aponta 
como as ideias liberais sobre liberdade esbarram na ausência de garantias de 
igualdade de oportunidades, o que afeta principalmente as camadas sociais sujei-
tas a opressões como de gênero, classe social e raça. A autora busca entender 
como funcionam os mecanismos que reproduzem assimetrias entre os gêne-
ros e como estes causam prejuízos de forma diferente à autodeterminação de 
mulheres e homens.
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Como pensar sobre a opressão sem perder de vista a capacidade de agên-
cia dos atores envolvidos? E como, portanto, relacionar esse debate à ideia de 
trabalho informal pela bicicleta e às desigualdades de gênero também no traba-
lho informal? “Somos livres em relações marcadas pela opressão?” (Biroli, 2013, 
p.250). Aqui a divisão desigual de tarefas por gênero afeta diferentes mulheres 
e histórias, mas um dos pontos comuns é o impacto das responsabilidades com 
a família na produção e reprodução das mulheres.

Segundo o ITDP Brasil (2018), em estudo realizado sobre o Acesso de Mulhe-
res e Crianças à Cidade, um dado interessante mapeado em nível nacional foi 
o perfil de deslocamento das mulheres nas cidades brasileiras, em que grande 
parte se desloca utilizando mais modais integrados, com paradas maiores entre 
as integrações, e principalmente privilegiando a mobilidade ativa a pé. Em trecho 
do estudo:

A desigualdade na distribuição dos trabalhos relativos ao 
cuidado da casa e da família leva as mulheres a ter um padrão 
de mobilidade mais complexo que os dos homens, marcado, 
em geral, por um número maior de viagens, para múltiplos 
destinos e encadeadas. (ITDP, 2018, p.85)

A desigualdade na distribuição das tarefas da casa e da família impacta não 
apenas a mobilidade das mulheres, como também a necessidade de balancear 
o tempo de trabalho com as tarefas da casa, exigindo uma maior flexibilização 
do tempo por parte das mulheres, ou seja, exigindo de mulheres jornadas infe-
riores de trabalho formal. Entretanto, essa flexibilização, ao mesmo tempo em 
que reduz o tempo da jornada, reduz também direitos e produz instabilidade e 
precarização, que afetam principalmente aqueles que já se encontram em situ-
ações de vulnerabilidade social.

O impacto das desigualdades entre atividades de produção e reprodução na 
vida das mulheres produz também desafios e experiências de vulnerabilidade que 
são percebidos e contornados pelas interlocutoras através da sua rede familiar 
e afetiva. Esse ponto demanda uma reflexão sobre as estratégias de equilíbrio 
entre os desafios do trabalho de ambulante e a percepção do impacto do gênero 
nesse processo.
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4.2. Vulnerabilidade e solidariedade
Quando perguntada sobre os desafios do trabalho, Andrea me contou sobre a 
competitividade entre ambulantes. Ela diz que busca inovar sempre, mas sempre 
tem alguém por perto perguntando, querendo fazer igual. “Fico de olho e não 
conto nada como fiz. Tudo olha grande. Quem é mulher é minoria, tem que se 
unir, senão dança. Demorou muito pra dar respeito.”

Diante de perguntas sobreas situações que geram medo ou desconforto 
nas ruas, as respostas foram quase unanimidade: o repúdio ao “rapa”, ou seja, a 
guarda municipal, que impede, muitas vezes, a continuação do trabalho. Uma 
rede de apoio, no entanto, é fundamental para a permanência das atividades, seja 
de apoio de companheiros homens, ou de vizinhos, vizinhas ou outras mulheres, 
comadres etc.

Andrea trabalha há 10 anos, dos seus 40 de vida, como autônoma. Ela e o 
marido começaram com triciclos e hoje cada um possui sua frota de triciclos e 
convida pessoas conhecidas (familiares, amigos, compadres e comadres) para 
trabalhar com eles. Andrea é conhecida por ter uma frota de bicicletas cor de 
rosa, que, segundo ela, “é pra chamar atenção né? a gente tem que se desta-
car quando tem um monte de vendedor junto”. A conversa com Andrea sobre 
a concorrência no mundo das vendas de autônomos e ambulantes tomou mais 
tempo do que o que eu imaginava.

O ethos da individualidade, como nomeado por Telles (2009, p.183), é vivido 
por Andrea, que buscou com seus triciclos empreender e construir novas confi-
gurações de trabalho, agenciando as categorias de gênero a seu favor: a escolha 
da cor rosa é associada ao feminino, que ela usa como marca, uma assinatura 
da sua presença nos espaços. O uso do triciclo rosa, porém, não é meramente 
comercial, pois ela se faz presente em diferentes manifestações feministas e 
atividades variadas, porém priorizando atividades femininas ou com lideranças 
femininas: “eu vou onde tiver festa e manifestação, mas fiz parte do movimento 
[MTST24] e conheci um monte de gente das manifestações e daí elas [mulheres 
ligadas a movimentos políticos ou grupos de mulheres] me chamam pra tudo: 
roda de samba, festinha e manifestação”.

24  MTST: Movimento dos Trabalhadores Sem Teto.
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A competição, em alguns casos, dá lugar à solidariedade. Conheci Andrea atra-
vés de duas comadres suas que trabalhavam para ela em triciclos rosa, durante 
uma roda de samba na praça Tiradentes. Andrea me contou na ocasião que prefe-
ria contratar mulheres: “são mais confiáveis, sabe? Se organizam melhor e dão 
menos dor de cabeça. Se mulher cuida dos filhos vai saber cuidar do dinheiro”.

A solidariedade entre mulheres é um ponto que apareceu em evidência 
na pesquisa. Nenhuma mulher nunca esteve sozinha trabalhando sem alguma 
outra mulher próxima ou parente. No caso da Marcela e da Jéssica, que estavam 
trabalhando para a irmã/comadre Andrea, ambas me relataram terem trajetórias 
difíceis, superadas economicamente e emocionalmente coma ajuda de Andrea. 
Elas não se conheciam até o momento em que foram trabalhar no evento com 
a mesma “rede” de trabalho entre mulheres, inclusive em locais próximos uma 
da outra para garantir o acesso uma à outra em caso de qualquer eventualidade. 

“A gente nunca fica sozinha, ainda mais vendendo bebida, é bom se prevenir dos 
bêbados, né?”, ressalta Marcela.

Trabalhar fora da sua cidade/bairro e em muitos casos sem a presença de 
homens é uma condição de independência de uma figura masculina responsável 
pelo trabalho. É a conquista do espaço da rua, representado pelo uso de uma bici-
cleta/triciclo como também pelo deslocamento na cidade. A mobilidade feminina 
é presente de forma distinta na cidade, em relação a debates como visibilidade, 
violência, ou com a metáfora da casa e da rua, já mencionada (DaMatta, 1997)25.

A categoria “segurança”, utilizada no roteiro de perguntas na seção que abor-
dava gênero, não levantou correlações a princípio. As ideias de proteção e segu-
rança têm mais a ver com a proteção da bicicleta e da mercadoria, por serem a 
fonte de sustento das entrevistadas – o maior medo está ligado à representa-
ção do Estado. Jéssica e Andrea relataram não apenas suas sensações relativas 
a medo e insegurança no trabalho na rua, como também o medo do “rapa” (a 

25 Segundo DaMatta, a casa e a rua são categorias sociológicas, que não definem apenas espaços 
geográficos ou coisas físicas comensuráveis, mas principalmente “entidades morais, esferas de ação 
social, províncias éticas dotadas de positividade, domínios culturais institucionalizados e, por causa 
disso, capazes de despertar emoções, reações, leis, orações, músicas e imagens esteticamente 
emolduradas e inspiradas”. O uso do espaço público também sobre interferência das categorias de 
raça, gênero e classe, uma vez que diferentes espaços da cidade são interseccionáveis ao acesso, 
tanto físico quanto imaterial, a estudos e oportunidades de emprego, que são determinantes na vida 
social.
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guarda municipal). A guarda pode coibir a atividade de camelôs não cadastrados 
e, portanto, gera uma sensação de instabilidade e ausência de direitos.

Essa é ainda uma situação mais comum durante o dia, principalmente na 
parte da manhã/tarde. Durante atividades noturnas como shows e manifesta-
ções parece que não tem “grilo” (problema), pois se trata de multidões. O uso 
da bicicleta aqui parece imprescindível, pois os ambulantes só não podem “ficar 
parados”, segundo a Andrea, a não ser durante show e carnaval que tem movi-
mento. O movimento protege os ambulantes das atividades da guarda, pois ao 
pedalar o triciclo eles ganham o status de mobilidade e não de trabalho, segundo 
relatado por Adriana.

4.3. Percepção de liberdade e autonomia
O conceito de liberdade apareceu em grande parte das entrevistas, aliado às 
ideias de independência (econômica e social) e força feminina. Quando pergun-
tado “Para você, o que significa ser mulher?”, termos como “livre”, “independente”, 

“forte” foram as palavras mais usadas. Idem para a pergunta sobre o que significa 
ser ambulante. Essas definições da profissão falam muito mais do que apenas 
sobre a categoria trabalho: retratam as percepções e representam como cada 
uma agencia as categorias de gênero, raça e classe no cotidiano do trabalho.

As ideias de liberdade e independência são também associadas as mesmas 
ideias de liberdade e independência por mulheres ciclistas que ocupam o espaço 
urbano, tal qual os movimentos feministas, que não estão descolados da discus-
são de trabalho feminino como parte da rotina da jornada de trabalho. Segundo 
as próprias:

“Independência, amor próprio, liberdade e responsabilidade” 
– Jéssica
“Independente de marido” – Marcela
“Livre, trabalhadora, honesta” – Raissa
“Um dom, força feminina, superação” – Justina
“Trabalha mais que os homens” – Dalva.

O empreendedorismo realiza uma ponte entre as necessidades geracionais de 
se adaptar a novos formatos de trabalho, jornadas ausentes de direitos e estru-
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turas sindicais, em troca de uma flexibilidade do tempo para administrar e estar 
em família. Entretanto, é possível enxergar também o outro lado da moeda, pois 
é possível ampliar dessa forma processos de vulnerabilidade social, que já estão 
em evidência devido ao corte racial, de classe e gênero.

A percepção das ambulantes em relação à presença feminina varia como 
resposta, mas segue a linha de que atualmente há mais mulheres que antiga-
mente. Muitas vezes, quando pergunta das sobre possíveis desigualdades de 
tratamento, as entrevistadas produziram respostas como “isso é passado”. Mas, 
em outros pontos da entrevista, há relatos sobre competitividade durante even-
tos, sobre homens que tentam tomar a frente etc. “Nos conhecemos todas”, 
relata Patrícia. Existe ainda a ideia de que “as mulheres estão conquistando seu 
espaço”, segundo Marcela, um discurso que, mesmo indiretamente, retrata as 
conquistas feministas e debates sobre direitos da mulher.

Os marcadores da diferença também atravessamos relatos, trazendo as ques-
tões relativas a classe principalmente, trajetórias envolvendo falta de acesso a 
educação, origens periféricas, desafios econômicos, mas que são encarados em 
conjunto, como uma família: “A Andrea é minha ‘irmanzona’, a gente vai pra praia 
juntas, almoça com as famílias e filhos, assiste jogo...” (Jéssica). A solidariedade 
entre elas retrata aspectos presentes tanto nos debates feministas interseccio-
nais quanto nos debates sobre corpo e mobilidade.

Os marcadores sociais da diferença, como gênero, sexualidade, idade/gera-
ção, etnia/raça classe social, interagem, contextual e conjunturalmente, de 
modo a promover potenciais cenários de desigualdades sociais e hierarquiza-
ções. Segundo Adriana Piscitelli (2008):

A proposta de trabalho com essas categorias é oferecer ferra-
mentas analíticas para apreender a articulação de múltiplas 
diferenças e desigualdades. É importante destacar que já não 
se trata da diferença sexual, nem da relação entre gênero e 
raça ou gênero e sexualidade, mas da diferença, em sentido 
amplo para dar cabida às interações entre possíveis diferen-
ças presentes em contextos específicos.



DESAFIO MOBILIDADE 3 51

Por fim, destaco que o discurso de Andrea de ter preferência por contratar 
mulheres como reconhecimento de uma espécie de confiança nas mulheres e a 
frequência a espaços em que se articulam representações femininas poderiam 
ser enquadrados como práticas feministas, que, mesmo não estando aliadas a um 
discurso ou linha teórica muito clara, acabam por desencadear um sentimento 
de sororidade, de proteção e de fortalecimento de rede. O caso de Justina e 
Dalva, que colaboram entre si para a participação em feiras ou compartilhando 
triciclo, também reforça a percepção de solidariedade e apoio como caracterís-
ticas presentes no trabalho observado – relacionadas diretamente à superação 
de desafios, à construção de autonomia de seus parceiros homens e à percep-
ção de liberdade.
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5. Conclusão

Figura 6 • Mobilidade e trabalho durante manifestação.

Autoria própria, 2019

Refletir sobre trabalho e gênero a partir da bicicleta é dialogar não apenas 
sobre indivíduos, mas sobre uma rede de interações que incide na vida comuni-
tária e familiar das mulheres ambulantes observadas. A diversidade opera não 
apenas na ideia de um trabalho na rua, que lida com diferentes personas, mas 
inclui a variedade de percepções e ações que visam a superar a desigualdade 
de oportunidades.

Nenhuma das entrevistadas retratou uma situação de privilégio e facilidade 
de acesso aos benefícios da cidade; ao contrário, elas vivenciam falta de opor-
tunidade e desigualdade de oportunidades econômicas como contextos que as 
impele ao trabalho informal. O trabalho como ambulante é uma forma de supe-
rar os obstáculos financeiros, mas ainda assim há a mobilização de uma rede de 
apoio próxima e, em alguns casos, de familiares.

O trabalho, o gênero e a mobilidade estão entrelaçados durante as atividades 
ambulantes, dialogando com os espaços em que elas se inserem, vivenciando ora 
situações de competitividade e vulnerabilidade, ora de solidariedade e apoio. As 
diferentes formas de agenciar a vivência do trabalho na rua tornam muitas vezes, 
mesmo que indiretamente e inconscientemente, a prática feminista, através da 
resistência, solidariedade e independência feminina.

O conceito de interseccionalidade aparece aqui como ferramenta de análise 
que permite vislumbrar a agência de diferentes marcadores sociais da diferença 
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na produção do trabalho feminino como ambulante. As questões de raça, gênero 
e classe aparecem entrelaçadas e constroem de maneira amarrada uma situação 
semelhante de busca pela alternativa de trabalho em meio a diferentes vivências 
e trajetórias femininas. Mulheres de idades distintas, bairros/cidades diferentes, 
mas que compartilham da situação de vulnerabilidade como mulheres negras de 
periferia que não possuem entrada no mercado de trabalho formal.

As teorias feministas não aparecem como discurso, mas estão presentes na 
prática da mulher trabalhadora, que ainda lida com questões clássicas desafia-
doras quanto a jornadas de trabalho e exigências de cuidado com a família, que 
aparecem de maneira assimétrica em comparação com as obrigações masculi-
nas. Trabalho e vida privada se confundem nas teorias de trabalho a partir da 
questão da flexibilização e da informalidade, tal qual as fronteiras entre família 
e independência são frágeis para as trajetórias femininas. Busquei aqui apre-
sentar menos respostas objetivas, e mais reflexões sobre o universo do traba-
lho e a perspectiva da mulher trabalhadora que, usando a bicicleta, busca uma 
ferramenta de emancipação, tanto do universo do trabalho e renda, quanto das 
disparidades de gênero.
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Anexo 1 - Roteiro de entrevistas

Apresentação
(Coleta de informações básicas para cruzar com as respostas)
Nome, Idade, Gênero, Raça, Status civil, Onde mora, Onde trabalha, Possui filhos, 
com quem mora (quantas pessoas).

Trabalho
(Compreender no que consiste a ideia de trabalho e como é a preparação e o 
cotidiano como ambulante/camelô).
A. Conceito de trabalho:

• Me descreva seu trabalho/ocupação hoje (me descreva o que você faz).
• Você tem outros trabalhos? Se sim, descreva.
• Você estudou até que ano?
• Quando começou a trabalhar? Com o que você trabalhava antes?
• Sempre trabalhou na rua ou já trabalhou em outro lugar? (escritório, casa, 

comércio...)
B. Cotidiano como ambulante/camelô:

• E como começou a trabalhar como ambulante? Há quanto tempo?
• Trabalha todos os dias? Qual a frequência?
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• Onde você normalmente trabalha? (local fixo/móvel)
• Só trabalha na região do centro ou em outros lugares?
• Participa também de atividades como festas e manifestações?

C. Desafios
• Quais são os pontos positivos desse trabalho?
• Quais são as principais dificuldades desse trabalho?
• Você gosta desse trabalho?

D. Economia e trabalho:
• Quanto dá pra tirar por semana/mês?
• Gosta de trabalhar com esse ramo?
• Em caso de chuva/sol, sua rotina muda?
• O que você vende? Qual a demanda?

E. Presença de outras pessoas no trabalho:
• Trabalha sozinha? Com quem você normalmente trabalha?
• Tem outras pessoas por perto? Tem entregas? Parceiros?
• SE TIVER FILHOS: com quem deixa pra ir trabalhar?

F. Uso da bicicleta no trabalho
• Você vem pedalando? Onde guarda a bicicleta?
• Que horas você chega para trabalhar? E que horas você volta?

Mobilidade
(Entender a importância da bicicleta na relação pessoal e como trabalho)
G. Encontro com a bicicleta:

• Como aprendeu a pedalar?
• Porque o uso da bicicleta? Foi uma escolha?
• Já pedalou outras bicicletas? Pedala atualmente para outros usos?

H. Mobilidade como trabalho: o uso da bicicleta:
• A bicicleta é sua? Possui outra?
• Porque usa a bicicleta e não um carrinho? Quais as vantagens/desvanta-

gens?
I. Mobilidade para o trabalho:

• Quais são os meios de transporte que vc mais usa?
• Me conte todos os meios de transporte que você usou nos últimos 3 dias.
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• Qual a rota da sua casa para o trabalho?
• Você usa bicicleta de qualquer tipo em outras ocasiões além do trabalho? 

(você é ciclista em outras ocasiões?)
• Se você pudesse escolher, quais meios de transporte você gostaria de usar?

Gênero
(Entender o impacto da variável gênero nas relações pessoais, do trabalho e na 
mobilidade por bicicleta)
J. Desafios e assédio

• Você trabalha na rua.Acha que o fato de ser mulher traz alguma dificuldade 
em relação a isso? Me conte mais sobre isso.

• Já sofreu algum tipo de situação, violência, ameaça ou assédio?
• Como sua família lida com o fato de vc trabalhar na rua?

K. Mulher e Trabalho
• Você possui amigas/colegas de profissão?
• Já trouxe outras pessoas da família para trabalhar contigo?
• Conhece muitas outras mulheres que trabalham como você?
• Acha que mulheres nesse ramo são maioria, minoria ou o mesmo número 

que os homens?
• Pra você, o que significa ser mulher?
• E ser mulher ambulante?

Conclusão
• Porque continuar trabalhando nesse ramo? Em que gostaria de trabalhar 

no futuro?
• Gostaria de acrescentar algo?
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1. Introdução
A cidade de Belo Horizonte possui, segundo estimativa do IBGE 
para 2019, 2.512.070 pessoas, distribuídas em uma área terri-
torial de 331.401 km², com uma densidade demográfica de 
7,167 hab/km². A região metropolitana da cidade é a terceira 
maior do país, com mais de 5 milhões de habitantes. Segundo 
dados da Pesquisa Origem e Destino da Região Metropoli-
tana de Belo Horizonte (OD RMBH-2012), realizada em 2012, 
houve 13.672.909 viagens geradas (atraídas ou produzidas) 
pela cidade (SEGEM; ADRMBH, 2013). De todas essas viagens, 
ainda segundo a OD RMBH-2012, apenas 0,4% foi realizada 
utilizando a bicicleta, totalizando 34.609 para a RMBH, e 26.217 
para pessoas com domicílio em Belo Horizonte (Campos et al., 
2016).

Ainda que a quantidade proporcional de viagens de bici-
cleta seja baixa, esse meio de transporte apresenta vários 
elementos que o tornam uma grande opção para desloca-
mentos curtos: não poluente, silenciosa, acessível e mais rápida 
do que o automóvel em trajetos urbanos, de até 5 km de 
distância ou mais, a depender da quantidade de congestio-
namentos na cidade em questão (Chapadeiro e Antunes, 2012, 
p. 36). Essas características, além de indicarem as enormes 
vantagens da bicicleta em deslocamentos menores, também 
apontam para seu alto potencial articulador com os grandes 
sistemas de transporte no caso de deslocamentos de média 
e alta distância.

O Caderno de Referência para Elaboração de Plano de 
Mobilidade por Bicicleta nas Cidades (2007) destaca que a 
integração entre a bicicleta e os modos de transporte coletivo 
é o maior desafio do transporte urbano moderno (Brasil, 2007), 
afirmando ainda que aproximar a bicicleta dos terminais e 
locais de grande demanda de passageiros de metrôs, ônibus 
e outros modais permite a valorização dos modos coletivos e 
a ampliação do raio de ação dos ciclistas nas cidades (Brasil, 
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2007). O papel da existência de uma estrutura adequada para os ciclistas esta-
cionarem a bicicleta é destacado como um dos grandes fatores de influência 
para o desenvolvimento desse potencial de articulação.

Diante disso, e do grande desafio que é pensar nesses modais conectados, 
o objetivo deste trabalho é construir uma metodologia que permita investigar 
a articulação entre o modal cicloviário e os sistemas de transporte coletivo da 
cidade de Belo Horizonte, através de uma exploração detalhada de três escalas 
em que essa articulação se dá: a escala da cidade, a escala local e a escala das 
práticas. Cada uma dessas escalas envolve perguntas e objetivos específicos que 
são apresentados no decorrer do texto. Entretanto, duas questões gerais orien-
tam todo o trabalho: Em que condições se dá o acesso às estações de transporte 
coletivo da cidade de Belo Horizonte através da bicicleta? Quais são as infraestru-
turas existentes para o estacionamento desses veículos no entorno desses locais?

Para descrever como foi feita tal investigação, este texto foi dividido em cinco 
partes. Esta parte, “Introdução e objetivos”, que busca introduzir a pesquisa e rela-
tar seus objetivos gerais. A segunda, “A rede de transporte da cidade de Belo Hori-
zonte e a integração entre transporte coletivo e bicicleta”, fornece informações 
sobre a estrutura de transporte coletivo da cidade de Belo Horizonte, além de 
resumir parte da bibliografia sobre o tema da integração intermodal entre trans-
porte público e bicicleta. A parte 3, “Construção da metodologia de pesquisa”, 
relata detalhadamente a elaboração da metodologia de pesquisa proposta por 
este trabalho. Na quarta, foram trazidos os resultados das análises realizadas. Na 
quinta e última parte, foram elencadas as principais contribuições deste trabalho.

2. A rede de transporte da cidade de Belo Horizonte e 
a integração entre transporte coletivo e bicicleta
Este tópico pretende trazer algumas informações relevantes sobre a rede de 
transporte coletivo da cidade de Belo Horizonte e seus principais componentes, 
bem como refletir sobre sua articulação com o transporte cicloviário, realizando 
ainda uma breve revisão de alguns dos trabalhos que têm sido produzidos em 
torno desse tema.
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2.1. A rede de transporte de Belo Horizonte e o transporte cicloviário
O transporte coletivo de Belo Horizonte é composto de três grandes sistemas, 
por vezes conectados: o transporte em ônibus convencional, o Sistema Move e 
o metrô. Considerando apenas a parcela do transporte que é realizada em ônibus, 
são 1,3 milhão de passageiros transportados por dia útil (2018), totalizando 26 
mil viagens diárias. São, no total, aproximadamente 31 milhões de passageiros 
por mês, sendo a maior parte deles transportada através do sistema de ônibus 
convencional, que conta com três Estações de Integração em diferentes regiões 
da cidade, além de uma enorme quantidade de linhas diametrais. A outra parte, 
que transporta mensalmente mais de 10 milhões de passageiros, totalizando 
33,7% do sistema de transporte coletivo da cidade, é o Sistema Move1.

O Sistema Move, que opera em Belo Horizonte desde 2014, é composto das 
outras quatro das sete Estações de Integração da cidade e mais 37 Estações de 
Transferência, distribuídas em dois corredores de ônibus exclusivos e um rotor na 
parte central. São 16 linhas troncais, 73 linhas alimentadores e 13 linhas diame-
trais, que utilizam o sistema Bus Rapid Transit (BRT), definido como:

Bus Rapid Transit (BRT) é um sistema de transporte de ônibus 
que proporciona mobilidade urbana rápida, confortável e 
com custo eficiente através da provisão de infraestrutura 
com prioridade de passagem, operação rápida e frequente 
e excelência em marketing e serviço ao usuário. (Wright e 
Hook, 2008, p. 1)

Algumas das principais características desse sistema são: vias segregadas 
ou faixas exclusivas na extensão do sistema troncal, rede integrada de linhas e 
corredores, acesso em nível entre plataforma e veículo, cobrança e controle da 
tarifa antes do embarque e integração física e tarifária entre linhas e corredores.

Outro componente da rede de transporte coletivo da cidade é o metrô, sob 
responsabilidade da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU). O Sistema de 
Trens Urbanos da cidade possuí uma linha, Eldorado-Vilarinho, 19 estações e trans-

1  Informações disponíveis em: <https://prefeitura.pbh.gov.br/noticias/sistema-move-uma-tarifa-e-di-
versos-destinos-na-capital>.
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porta mensalmente, em média, 4,8 milhões de pessoas (2018). São duas cidades 
atendidas, Belo Horizonte e Contagem, e o percurso total leva cerca de 45 min 
para ser percorrido2. O metrô e o Sistema Move se conectam em duas Estações 
de Integração, e atendem simultaneamente o centro e o vetor Norte da cidade.

Como eles não estão disponíveis em toda a malha urbana, uma das formas 
de potencializar o acesso a esses sistemas de transporte da cidade é a articula-
ção entre o transporte coletivo e o transporte por bicicleta, uma parceria que 
tende a atuar tanto na melhoria da qualidade dos serviços de transporte, quanto 
no aumento da qualidade de vida da população (Torres, 2019). O supracitado 
Caderno de Referência para Elaboração de Plano de Mobilidade por Bicicleta nas 
Cidades (2007), documento do Ministério das Cidades que se propõe a servir de 
referência para os municípios que desejam incentivar o uso da bicicleta no seu 
sistema de transporte (Brasil, 2007, p. 10), aponta para a necessidade de repen-
sar a circulação de veículos, priorizando modos não motorizados e de transporte 
coletivo. Para tal, recomenda a valorização da bicicleta como um meio de trans-
porte importante, integrando-a com os modos de transporte coletivo (Brasil, 
2007, p. 16).

Além desse, outro documento importante é a Política Nacional de Mobili-
dade Urbana, de 2012, que busca valorizar modos ativos e coletivos e a integra-
ção intermodal física e tarifária. Esse instrumento atua tanto na elaboração de 
uma política mais ampla, quanto estabelecendo a necessidade de elaboração 
de Planos Municipais de Mobilidade que tenham como referência os princípios 
e diretrizes do PNMU. Dentre eles, estão o foco no transporte não motorizado e 
a valorização da bicicleta, incluindo estruturas cicloviárias entre as infraestrutu-
ras para mobilidade das cidades (Torres, 2019). No caso de Belo Horizonte, isso 
se materializou no Plano Diretor de Mobilidade – PlanMob-BH, que foi institu-
ído por meio de decreto em 20133, e que possui a mobilidade ativa como um 
de seus eixos.

2  Informação disponível em: <https://www.cbtu.gov.br/index.php/pt/operacao-bh/dados-operacio-
nais-bh>.

3  Informação disponível em: <https://prefeitura.pbh.gov.br/bhtrans/informacoes/planmob-bh>.
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Uma das diretrizes de desenvolvimento do transporte cicloviário na cidade 
foi a ampliação da rede de ciclovias, que conta atualmente com 89,9 km4 e está 
representada na Imagem 1, abaixo, disponibilizada pela Prefeitura de Belo Hori-
zonte. Além da rede de ciclovias, 164 bicicletários foram instalados pela cidade 
entre os anos de 2011 e 2019, também segundo lista da Prefeitura de Belo 
Horizonte.

Imagem 1 • Rotas cicloviárias da Cidade de Belo Horizonte5

AREA UTIL PAGINA
Fonte: Prefeitura de Belo Horizonte

Rotas cicloviárias
Implantada
Planejada

N

4  Auditoria realizada pela BH em Ciclo aponta que a quilometragem total de ciclovias pode ser menor 
do que o informado oficialmente. Fonte: <https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2019/11/13/
interna_gerais,1101014/estudo-mapeia-ciclovia-de-bh-e-aponta-circuito-13-3-km-menor-do-que-o.
shtml>.
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Apesar desse esforço para a incorporação da bicicleta como parte da mobi-
lidade urbana das cidades brasileiras em geral, e de Belo Horizonte em particu-
lar, os estudos que se dedicam de forma empírica a mensurar como se dá na 
prática a integração entre esses diversos meios de transporte ainda são escassos. 
O próximo tópico se dedica a explorar a literatura sobre bicicleta na mobilidade 
urbana, apontando os principais tópicos encontrados.

2.2. A literatura sobre bicicleta na mobilidade urbana em Belo 
Horizonte e em geral
No caso da capital mineira, a produção acadêmica sobre a bicicleta na mobilidade 
urbana passa por diversos temas diferentes. Edward Campos, Guilherme Tampieri 
e Marcelo Cintra do Amaral (2016) se dedicaram a compreender os comporta-
mentos, motivações, desejos e perspectivas dos que pedalam na capital mineira, 
buscando uma reflexão mais aprofundada sobre o perfil desses sujeitos. Entre os 
resultados, destaca-se a predominância de homens com renda inferior a 3 salá-
rios mínimos e baixa escolaridade no perfil dos ciclistas.

Outro trabalho muito relevante sobre o tema é o de Viola (2017). A autora, 
ao investigar o potencial de viagens por bicicleta em Belo Horizonte com base 
na Pesquisa Origem e Destino de 2012, demonstrou que a conversão de usuários 
potenciais de bicicleta para esse modal reduziria em 10.200 as viagens diárias de 
veículos motorizados, mesmo com a conversão restrita apenas ao perfil de ciclista 
mais provável, para deslocamentos de até 5 km. Seus resultados demonstram o 
alto ganho ambiental, de qualidade de vida e de mobilidade da cidade, a partir 
de uma maior utilização do modal.

Esses trabalhos trataram de traçar um perfil do usuário da bicicleta na cidade, 
e de demonstrar, a partir desse perfil, o potencial desse modal para incrementar 
a qualidade de vida urbana. Um outro foco das pesquisas é a integração, tema 
também deste trabalho. Castro et al. (2013), por exemplo, se dedicam a analisar 
a potencialidade da integração da bicicleta com o trem metropolitano, através 
de uma pesquisa de dados socioeconômicos e de preferência declarada, que foi 
realizada com uma amostra de usuários da Estação Vilarinho. Os autores traça-
ram o perfil dos entrevistados e dos usuários potenciais de bicicleta na região, 
além de apontarem os principais motivos que os usuários potenciais citaram 
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para não utilizar a bicicleta, como as condições das vias, a insegurança pública 
e a declividade.

Almeida et al. (2016) realizaram uma investigação no mesmo terminal, o 
Terminal Vilarinho, buscando investigar o potencial do uso da bicicleta integrada 
ao transporte coletivo por ônibus. Esse trabalho também se baseou na aplica-
ção de questionários para traçar o perfil dos potenciais usuários e os fatores 
que poderiam levar esses usuários à escolha da bicicleta, e concluiu que há uma 
tendência crescente de disposição à integração da bicicleta ao transporte nessa 
estação. Na pesquisa de preferência declarada, a presença das ciclovias apareceu 
como o atributo mais importante para deslocamentos diários de bicicleta de 
forma integrada, seguido da necessidade de instalação de bicicletários.

Os resultados desses trabalhos ressaltam a importância da existência de 
infraestrutura adequada para a realização da integração modal entre bicicleta e 
transporte coletivo. Não foram encontrados, no caso de Belo Horizonte, traba-
lhos que buscassem caracterizar ou avaliar essa infraestrutura, sua distribuição 
espacial no entorno dos espaços de espera, seu estado de conservação e seu 
uso efetivo pelos ciclistas. Por isso, foi realizada uma busca na literatura nacional 
e internacional, o que permitiu observar como esses temas aparecem em uma 
bibliografia mais ampla.

Os trabalhos encontrados que tratam do tema da infraestrutura para circula-
ção de bicicletas em geral, e aquelas que tocam no tópico da articulação entre 
bicicleta e transporte coletivo em particular, apontam para duas dimensões 
principais a ser avaliadas para pensar esse tema. A primeira delas é a existência 
de infraestruturas que permitam estacionar a bicicleta (Chapadeiro e Antunes, 
2012; Celis e Erik Bølling-Ladegård, 2008; Presto, 2012), dimensão que se mostra 
relevante sobretudo quando o objetivo é integrar a bicicleta com outros meios 
de transporte (Brasil, 2007).

A segunda é a dimensão do acesso, que trata da circulação segura e confor-
tável da bicicleta pela cidade, e é apontada como um dos fatores determinantes 
para a escolha do modal cicloviário nos deslocamentos urbanos (Chapadeiro e 
Antunes, 2012). Novamente, quando o objetivo é articular bicicleta e transporte 
coletivo, essa dimensão mantém sua importância (Silveira, 2010). Tendo em vista 
o papel atribuído a essas duas dimensões na literatura relacionada, cada uma 
delas foi detalhada abaixo.
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A bibliografia que trata dos locais de estacionamento de bicicletas aponta 
para dois fatores principais a ser considerados. O primeiro deles é o tipo de esta-
cionamento, sendo que os dois principais tipos são os paraciclos e os bicicletários. 
Paraciclos são suportes para encaixar a bicicleta, normalmente localizados nos 
espaços públicos, e que fornecem o mínimo de segurança por permitirem que a 
bicicleta seja amarrada a eles com o auxílio de cadeados e correntes (Chapadeiro 
e Antunes, 2012, p. 39). Já os bicicletários são estacionamentos com infraestru-
tura de maior porte e um maior número de vagas, geralmente instalados em 
áreas que atraem grande número de usuários de bicicleta, e que podem incluir 
outras facilidades para os ciclistas (Chapadeiro e Antunes, 2012, p.40).

Outra diferença relevante entre essas duas estruturas é quanto ao período 
esperado de utilização: enquanto os paraciclos se caracterizam por períodos 
curtos de utilização, de até 2 horas, os bicicletários são estacionamentos de 
longa duração, podendo ser utilizados para paradas que durem todo o dia (Celis 
e Erik Bølling-Ladegård, 2008; Chapadeiro e Antunes, 2012). É importante desta-
car que, ainda que a expectativa de tempo de estacionamento seja diferente, 
parte da bibliografia aponta para o fato de que os paraciclos também podem 
ser utilizados para paradas mais longas, desde que estejam em uma área segura 
(Anderson et al., 2010).

O segundo fator apontado pela bibliografia como relevante é a distância exis-
tente entre os locais destinados ao estacionamento de bicicletas e as estações 
de embarque e desembarque do transporte coletivo. Uma importante fonte de 
informações para esse fator são os manuais e os guias para construção e instala-
ção de infraestruturas voltadas para a bicicleta. Alguns desses manuais apontam 
para uma distância máxima de 100 m entre a estação e o local para estacionar 
bicicletas (Celis e Erik Bølling-Ladegård, 2008; Anderson et al., 2010), enquanto 
outros sugerem distância de até 50 m para paradas curtas e de até 500 m para 
paradas de alta e média duração (Presto, 2012).

Já no que diz respeito à circulação segura e confortável da bicicleta pela 
cidade, a segunda dimensão apontada como determinante para a escolha do 
transporte cicloviário nos deslocamentos urbanos, a bibliografia elenca elemen-
tos importantes a ser considerados. Alguns dos fatores elencados para avaliar o 
potencial ciclável de certo local são a necessidade de analisar a velocidade da via 
para veículos motorizados, a existência de infraestrutura adequada para bicicletas, 
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a qualidade da pista de rolamento e a declividade das vias (Pereira, 2018; Maga-
lhães et al., 2015), além de fatores relacionados ao conforto térmico dos ciclistas 
e à segurança dos locais de circulação. Magalhães et al. (2015) cita ainda a possi-
bilidade de utilizar a hierarquização viária como fator relevante nessa investigação.

Esses trabalhos expuseram duas dimensões de análise para o problema abor-
dado aqui, e esses elementos foram utilizados em toda a parte analítica subse-
quente. Além disso, as variáveis relevantes que apareceram em cada uma das 
dimensões também estão presentes nas próximas partes do trabalho. O próximo 
tópico descreve o desenvolvimento de uma metodologia que permita contribuir 
para o estudo da articulação entre transporte coletivo e bicicleta, em três dife-
rentes escalas de análise.

3. Construção da metodologia de pesquisa
A proposta de abordagem de certo objeto ou sujeito deste estudo se apoia em 
um dos pressupostos da “virada da mobilidade” (Sheller e Urry, 2006), que aponta 
para a necessidade de considerar, de forma integrada, as diversas escalas envol-
vidas na prática do movimento (Cresswell, 2011a). No caso desta pesquisa em 
particular, esse pressuposto se traduz em considerar que a prática de se mover 
pela cidade de bicicleta envolve desde aspectos corporais dos sujeitos em movi-
mento e características ambientais do tecido urbano local, até elementos da 
infraestrutura urbana que facilitam ou dificultam esse movimento. Dessa forma, 
é necessário considerar esses diversos elementos no decorrer da investigação.

Cada um desses elementos, porém, está acessível de uma forma diferente. 
O conforto térmico dos usuários de bicicleta, por exemplo, não pode ser obser-
vado utilizando o mapa da cidade, assim como alguns aspectos da infraestrutura 
urbana muitas vezes não podem ser avaliados através apenas da observação 
local. Buscando investigar todos esses elementos que perpassam o problema de 
pesquisa, o trabalho foi dividido em três diferentes escalas, que possuem diversas 
especificidades: a escala urbana, a escala local e a escala das práticas.

Em todas essas escalas foram utilizados os espaços de espera de alta e média 
capacidade e seu entorno como locais centrais a ser observados. Isso responde 
a uma das necessidades da pesquisa, que é avaliar a articulação entre meios de 
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transporte diferentes, e os espaços de embarque e desembarque ganham muita 
relevância nesse contexto. Para adentrar o sistema de transporte coletivo, o usuá-
rio precisa necessariamente passar por algum desses espaços, seja uma estação 
de metrô ou algum ponto de ônibus específico. Dessa forma, avaliar o entorno 
desses locais se mostra como uma estratégia efetiva para medir o potencial de 
articulação entre os meios de transporte desta pesquisa. Porém, a estrutura da 
análise desses espaços é variável e está sujeita aos limites e possibilidades espe-
cíficos de cada caso. Além disso, as duas dimensões de análise encontradas na 
literatura – a dimensão do acesso e a dimensão do estacionamento de bicicle-
tas – se mantêm agora, aparecendo de formas diferentes em cada uma das três 
escalas, que serão descritas detalhadamente abaixo.

3.1. Metodologia de análise da escala urbana
Na primeira escala de análise, a escala urbana, ou escala da cidade, o objetivo é 
investigar e mapear aspectos referentes à articulação entre bicicleta e transporte 
coletivo sob um olhar mais amplo, que procure identificar no mapa da cidade 
elementos relevantes das duas dimensões de análise expostas no tópico 2.2. Para 
tal, as perguntas específicas dessa escala são as seguintes: Existem locais para 
o estacionamento de bicicletas no entorno das estações de transporte de alta 
e média capacidade da cidade de Belo Horizonte? Qual a distância entre esses 
locais e as estações de embarque e desembarque? Qual é a estrutura viária do 
entorno das estações de alta e média capacidade para o acesso dos usuários da 
bicicleta a esses locais?

Para as perguntas relacionadas aos locais de estacionamento, a metodolo-
gia final de análise consistiu no mapeamento dos locais para o estacionamento 
de bicicleta na cidade de Belo Horizonte e no cálculo da distância entre esses 
locais e os locais de embarque e desembarque da rede de transporte de alta 
e média capacidade, utilizando a bibliografia acima como referência. É impor-
tante salientar que mapear os equipamentos fornece dados relevantes sobre 
a articulação entre bicicleta e transporte coletivo, sendo um passo necessário 
da análise. Porém, outras características relevantes dos estacionamentos para 
bicicletas, como a segurança e a iluminação local, não podem ser captadas atra-
vés dessa metodologia, o que tornando explícita uma das vantagens de realizar 
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análises em diversas escalas, agregando complexidade ao fenômeno estudado 
a cada uma delas.

Esse mapeamento foi realizado tendo como fonte a base de dados disponi-
bilizada pela Prefeitura de Belo Horizonte, que contém o endereço aproximado 
de todas as infraestruturas para estacionamento de bicicletas instaladas pela 
prefeitura de Belo Horizonte de 2011 a março de 2019. Para complementar esses 
dados, foram utilizadas informações obtidas por telefone na Companhia Brasi-
leira de Trens Urbanos (CBTU) e confirmadas em reportagem do jornal Estado 
de Minas6.

Já para o cálculo das distâncias em linha reta entre essas infraestruturas e 
as estações de embarque e desembarque de alta e média capacidade de Belo 
Horizonte foi utilizado o complemento NNJOIN, do software QGis. A fonte dos 
dados sobre essas estações foi o instrumento BHMap, projeto da Prefeitura de 
Belo Horizonte que disponibiliza on-line um conjunto de mapas e ferramentas 
para o cidadão7. Ambas as distâncias sugeridas pela bibliografia, de 100 e 500 
m, serão consideradas para avaliar a distância entre os estacionamentos de bici-
cletas e as estações da cidade.

Na segunda dimensão de análise da escala urbana, como dito, o objetivo é 
investigar as condições do espaço urbano no entorno das estações para o acesso 
de bicicleta a esses locais. Uma decisão importante nesse ponto do trabalho é o 
tamanho da área de serviço de bicicleta a ser avaliada como área de captação de 
cada uma das estações de embarque e desembarque. Enquanto o ITDP considera 
uma área de até 3 km de certa estação como a área de captação de bicicleta da 
infraestrutura de transporte, outros autores sugerem uma área de serviço um 
pouco mais abrangente. Silveira (2010) aponta para o valor de 3,75 km, consi-
derando que essa é a área que é possível percorrer em 15 minutos de bicicleta 
a uma velocidade média de 15 km/h. Esse valor também é sugerido pela publi-
cação “On Bus-Bike Integration” (2009), que se baseia também no tempo de 15 
minutos de bicicleta, citando ainda a probabilidade de 85% de escolha de modais 
ativos para essa distância (Krygsman et al., 2004, apud Zuidgeest et al. 2009).

6 “Bicicletários ineficientes barram integração com ônibus em BH; entenda”. Disponível em:
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2019/09/16/interna_gerais,1085346/bicicletarios-inefici-

entes-<barram-integracao-com-onibus-em-bh-entenda.shtml>.

7 Disponível em: <http://bhmap.pbh.gov.br/v2/mapa/idebhgeo>.
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A metodologia final proposta para a análise dessa dimensão, com base na 
bibliografia acima, foi a criação de áreas de abrangência de 3,75 km em torno 
do sistema de transporte (alta e média capacidade) e a análise da declividade 
desses locais e da adequação da infraestrutura viária ao transporte por bicicleta. 
A fonte dos dados sobre a cidade de Belo Horizonte foi novamente a ferramenta 
BHMap, introduzida anteriormente, e as análises foram realizadas nos softwares 
SPSS e QGis, utilizando ainda o complemento ORS para a construção das áreas 
de serviço.

Para o caso da declividade, diversas metodologias se propõem a avaliar a 
declividade das cidades, como exposto por Magalhães et al. (2015). Dentre elas, 
a utilizada foi proposta por AASHTO (1999), por adotar um critério que flexibi-
liza a aceitabilidade do desnível da rampa de acordo com o tamanho do trecho, 
possibilitando o uso de trechos com declividades mais altas desde que sejam 
curtos. Além disso, o critério se mostrou de fácil utilização, pela disponibilização 
da escala de declividade aceitável para cada rampa, conforme a tabela abaixo:

Tabela 1 • Declividades aceitáveis de acordo com tamanho da rampa
Declividade Tamanho da rampa Declividade Tamanho da rampa

5-6% For up to 240 m (800ft) 9% For up to 60 m (200ft)

7% For up to 120 m (400ft) 10% For up to 30 m (100ft)

8% For up to 90 m (300ft) 11%  + For up to 15 m (50ft)
Fonte: elaboração própria a partir de AASHTO, 1998, p. 39

As declividades de rampa dos trechos da cidade de Belo Horizonte foram 
organizadas em alguns grupos, cada um deles correspondendo a uma das faixas 
de declividade descritas na tabela acima. Os grupos de declividade foram os 
seguintes:

Tabela 2 • Declividade organizados de acordo com a AASHTO (1999)
Grupo Declividade (°) Grupo Declividade (°)

1 De 0 a 4,99 5 De 9 a 9,99

2 De 5 a 6,99 6 De 10 a 10,99

3 De 7 a 7,99 7 11 ou mais

4 De 8 a 8,99
Fonte: elaboração própria.
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Depois da separação em grupos, cada trecho da cidade foi considerado acei-
tável ou não para a circulação confortável de ciclistas de acordo com o compri-
mento de rampa máximo para sua declividade, utilizando o critério de AASHTO 
(1999), descrito acima. O resultado final foi uma variável binária que descreve 
cada um dos trechos da cidade de Belo Horizonte.

A segunda variável considerada para a avaliação da estrutura viária no entorno 
das estações é a existência de infraestrutura adequada para circulação de bici-
cletas na via. A avaliação da adequação da infraestrutura do trecho para circula-
ção de bicicletas foi realizada com base na hierarquização viária do local (Maga-
lhães et al., 2015; Gondim, 2010). Segundo Gondim (2010), vias locais e coletoras 
podem receber o trânsito compartilhado de bicicletas, desde que não abriguem 
volumes altos de tráfego, caso em que uma ciclofaixa é indicada. Já no caso de 
vias arteriais, ciclovias ou ciclofaixas se mostram necessárias para a circulação 
confortável de bicicletas, por serem vias geradoras de grande número de viagens 
e suportarem altas velocidades dos veículos motorizados (Gondim, 2010, p. 63).

Assim como no caso da declividade, o resultado final da análise de adequa-
ção da infraestrutura da via para circulação de bicicletas também é uma variável 
binária (sim ou não). Todas as vias locais e coletoras foram consideradas adequa-
das para circulação compartilhada de bicicletas e veículos motorizados, pela 
impossibilidade de analisar, com os dados disponíveis, os volumes de tráfego de 
todas as vias. Já no caso das vias arteriais e de ligação regional, apenas aquelas 
que possuem infraestruturas exclusivas para a circulação de bicicletas foram 
consideradas adequadas, concordando com Gondim (2010).

A partir dessas duas variáveis, a declividade e a existência de infraestrutura 
adequada, foi construído um indicador síntese para avaliar a estrutura viária do 
entorno das estações de transporte coletivo de alta e média capacidade de Belo 
Horizonte. Esse indicador é formado pela análise combinatória das respostas das 
duas variáveis binárias acima descritas, e possui quatro respostas possíveis, que 
foram mapeadas de acordo com a localização dos trechos:
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1. Trecho possui declividade acima do aceitável e infraestrutura adequada 
para bicicletas;

2. Trecho possui declividade aceitável e infraestrutura adequada para bici-
cletas;

3. Trecho possui declividade aceitável e infraestrutura inadequada para bici-
cletas;

4. Trecho possui declividade acima do aceitável e infraestrutura inadequada 
para bicicletas.

Os resultados dessa análise estão expostos mais adiante, no Mapa 3, que 
representa todos os trechos da cidade dentro da distância considerada de 3,75 
km das estações de transporte coletivo de alta e média capacidade de Belo 
Horizonte.

3.2. Metodologia de análise da escala local
Embora as três escalas deste trabalho possuam o mesmo objeto de análise, a arti-
culação entre transporte coletivo e o modal cicloviário na cidade de Belo Hori-
zonte, cada uma delas pressupõe uma análise diferente. A escala urbana, descrita 
no tópico anterior, permite visualizar como as estruturas se distribuem através do 
espaço da cidade como um todo, além das distâncias entre os diferentes mobi-
liários de interesse, permitindo um trabalho exploratório necessário para uma 
abordagem mais abrangente do problema em questão. Como principal limite 
dessa abordagem utilizada isoladamente está o fato de que a vida cotidiana dos 
citadinos envolve elementos que não se limitam à existência e à localização de 
infraestruturas, e, embora os mapas construídos sejam importantes ferramen-
tas para compreender o papel das infraestruturas na integração intermodal, não 
esgotam todas as respostas.

A escala local diverge da escala anterior de análise, primeiro, pela sua abran-
gência. Na escala local, o foco é observar e avaliar as características urbanas com 
as quais os indivíduos se deparam em sua vida cotidiana, e nas quais se amparam 
no momento de tomarem suas decisões. Por esse motivo, essa escala pressupõe 
idas sistemáticas a campo, as quais, pelo tempo e pelo esforço que demandam, 
limitam o tamanho da área a ser analisada. Além disso, essa escala pressupõe 
também que os dados obtidos passem necessariamente pelo pesquisador que 
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realiza a construção do indicador e a coleta de dados em campo. Para que os 
dados finais mantenham uma estrutura semelhante independentemente do 
pesquisador, é necessário descrever não apenas os indicadores, mas a forma de 
coleta de cada um deles. Essa descrição será realizada abaixo.

Retomando a dimensão do acesso aos locais de embarque e desembarque 
do transporte coletivo, na escala local, o objetivo é observar não apenas a loca-
lização, mas também o estado de conservação das estruturas existentes e sua 
adequação à circulação por bicicletas de forma confortável. Isso requer uma 
análise detalhada das condições de cada um dos caminhos que as pessoas de 
bicicleta podem escolher para acessar a estação em questão. Por esse motivo, 
as unidades de análise são os trechos de rua da cidade, mesma unidade utilizada 
pela Prefeitura de Belo Horizonte para gerenciar a cidade. Adotar essa unidade 
de análise permite uma coleta de dados bem específica para cada local, consi-
derando as diversas variações que podem ocorrer entre um quarteirão e outro. 
Outra vantagem é a possibilidade de compatibilizar os dados coletados nos locais 
com os dados da escala anterior, aumentando a qualidade da análise. Por fim, é 
importante ressaltar ainda que utilizar a mesma métrica que os órgãos gestores 
pode auxiliar na interpretação dos resultados e facilitar a utilização dos dados 
como base para políticas públicas sobre o tema.

Utilizando como unidades de análise para coleta dos dados os trechos da 
cidade, as variáveis que aparecem na literatura sobre bicicleta e se mostram 
relevantes para a análise do acesso aos espaços de espera da mobilidade estão 
descritas abaixo, juntamente com a forma de mensuração de cada uma delas. 
Para realização da coleta, é necessário construir uma ficha de campo, on-line ou 
em papel, na qual o pesquisador realize a anotação das informações para cada 
um dos trechos analisados, para posterior avaliação conjunta dos resultados.

3.2.1. Existência de infraestruturas específicas para circulação de 
bicicletas
Como dito por Gondim (2010), diferentes infraestruturas são necessárias para 
a circulação de bicicletas de forma confortável, a depender da tipologia da via 
em questão. Por esse motivo, e pela importância da existência de infraestrutu-
ras adequadas para o conforto e a segurança dos ciclistas, a seguinte questão foi 
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inserida no questionário: Existem estruturas específicas para a circulação de bici-
cletas no trecho analisado? As possíveis respostas são as seguintes:

0. Não
1. Ciclovia 
2. Ciclofaixa
3. Sinalização de via compartilhada.

É importante ressaltar que, embora esses dados estejam disponíveis na escala 
anterior, no mapa da cidade, não necessariamente as respostas serão coinciden-
tes entre as duas escalas. Por esse motivo, observar a existência dessas infraes-
truturas na escala local se mostra necessário.

3.2.2. Largura da via
Diversos autores sugerem que a largura da via é um dos parâmetros relevantes 
para analisar a segurança dos ciclistas, tanto no caso da largura da infraestru-
tura exclusiva para as bicicletas, quanto no caso da largura da faixa externa de 
uma via compartilhada (Monteiro e Campos, 2011; Rocha, 2014). Ruaro (2016), 
citando Sorton e Walsh (1994), sugere ainda que esse é um dos parâmetros rele-
vantes para a análise do stress do ciclista ao circular pelas vias da cidade que não 
possuem infraestrutura exclusiva, o que aumenta a relevância desse parâmetro.

A medida deve ser realizada no ponto da ciclovia/pista de rolamento que 
seja o ponto de menor largura observado e que não comprometa a segurança 
do pesquisador de campo. O ponto de menor largura se mostra como o ponto 
crítico da via, e por esse motivo deve ser avaliado. A medida deve ser realizada 
em centímetros.

3.2.3. Existência de acessos para automóveis
Guilherme Alves (2018) cita Dixon (1996), ressaltando a importância dos acessos 
para automóveis nos lotes lindeiros como potenciais conflitos para a circulação 
de bicicletas. Além disso, por vezes esses acessos implicam barreiras no acosta-
mento e em parte da pista de rolamento, o que também pode ser prejudicial 
ao conforto e à segurança do ciclista. A quantidade de acessos para automóveis 



DESAFIO MOBILIDADE 376

que atrapalhem a pista de rolamentos ou o acostamento deve ser coletada. O 
parâmetro de avaliação, seguindo Dixon (1996), é de até 22 acessos por milha.

3.2.4. Existência de bueiros no acostamento
Ruaro (2016) cita Epperson (1994), que sugere que os bueiros no acostamento 
podem comprometer a qualidade da via para circulação de bicicletas. Por esse 
motivo, a existência de bueiros que gerem desníveis nas vias/acostamentos deve 
ser quantificada a cada trecho, como medida específica da qualidade da via para 
circulação de bicicletas e auxiliando na avaliação do estado da pavimentação.

3.2.5. Estado da pavimentação
Diversos autores exploram a importância de observar a regularidade do pavimento 
como um fator relevante para a circulação de bicicletas (Monteiro e Campos, 
2011; Dixon, 1996; Epperson, 1994, apud. Ruaro, 2016; Rocha, 2014; Alves, 2018; 
Ferreira, 2019). Dentre as diversas métricas utilizadas pelos autores da bibliogra-
fia, a decisão final foi utilizar a métrica proposta por Kemmylle Ferreira (2019), 
por ser uma metodologia voltada para a escala local, analisando detidamente os 
diversos tipos de defeito no pavimento e fornecendo um instrumento claro de 
coleta de informação utilizando os trechos como unidade de análise.

O “Sistema de classificação quasi-qualitativa” (Ferreira, 2019, p. 161) proposto 
pela autora é numerado de 1 a 4, respondendo à seguinte questão: “Com que 
frequência o parâmetro analisado apresenta-se em boa condição?”. As possíveis 
respostas são as seguintes:

1. Nunca;
2. Raramente;
3. Frequentemente;
4. Sempre.

Para cada trecho, portanto, deve ser coletado um valor de 1 a 4 que corres-
ponda ao estado médio do pavimento no local, observando defeitos como fissu-
ras, trinca tipo bloco, dentre outros (Ferreira, 2019, p. 144).
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3.2.6. Existência de desníveis no acostamento/sarjeta
A existência de desníveis no acostamento/sarjeta é outro fator que aparece 
na bibliografia como relevante para a segurança e para o conforto dos ciclistas 
(Epperson, 1994, apud Ruaro, 2016; Ferreira, 2019). Novamente, a métrica adotada 
será a sugerida por Kemmylle Ferreira (2019), pela adequação da metodologia de 
coleta à escala local. Para esse caso, também será utilizado o “Sistema de classi-
ficação quasi-qualitativa”, descrito no subtópico 3.2.5, acima.

3.2.7. Existência de fachadas ativas
A tipologia do uso do solo no entorno dos locais de circulação dos ciclistas aparece 
como um fator relevante para a análise dos espaços para os ciclistas (Monteiro e 
Campos, 2011). Uma forma de mensuração do impacto do uso do solo na segu-
rança dos ciclistas foi proposta por Guilherme Alves (2018), que avalia a quanti-
dade de fachadas ativas por segmento. No caso deste trabalho, será mensurada 
a quantidade de fachadas ativas por trecho.

3.2.8. Iluminação noturna
A existência de iluminação para circulação noturna é outro parâmetro relevante 
para a segurança dos ciclistas, nesse caso no período noturno (Rocha, 2014; 
Monteiro e Campos, 2011; Alves, 2018). Além da quantidade de postes por trecho, 
é importante avaliar também, quando possível, o funcionamento efetivo desses 
dispositivos, por se tratar de uma análise na escala local. Após a coleta das infor-
mações sobre a quantidade de postes, esses valores podem ser contrastados com 
os parâmetros de iluminação pública tida como suficiente. Segundo Guilherme 
Alves (2018), seria necessário um poste a cada 25-40 m, valor que varia de acordo 
com a prefeitura de cada cidade.

3.2.9. Sombreamento
O conforto térmico dos ciclistas também é apontado como um fator relevante 
para a utilização do modal cicloviário, principalmente durante o dia (Providelo 
e Sanches, 2010; Monteiro e Campos, 2011; Alves, 2018; Ferreira, 2019). Para 
mensurar esse parâmetro, foi utilizado como base o trabalho de Guilherme Alves 
(2018), que propõe avaliar se pelo menos metade do espaço preferencialmente 
percorrido por ciclistas no trecho possui sombreamento ao meio-dia. Para os casos 
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em que não é possível realizar a avaliação ao meio-dia, o autor sugere avaliar os 
elementos produtores de sombra que estejam presentes.

A fim de avaliar a segunda dimensão de análise, aquela que diz respeito à 
possibilidade de estacionar bicicletas no entorno da estação, os dados sobre a 
existência de estacionamento a menos de 500 m da estação, avaliados na escala 
anterior, servem como base, sendo acrescidos dos dados próprios dessa escala. 
A grande vantagem de avaliar os estacionamentos de bicicleta na escala local é 
a possibilidade de avaliar não apenas os estacionamentos em si, mas também 
todo o contexto urbano local no entorno deles, como a segurança e a ilumina-
ção fornecidas. Nesse caso, a análise não se dá por trecho, mas sim por cada 
estrutura para estacionamento existente no entorno da estação, sendo neces-
sário avaliar pelo menos a infraestrutura mais próxima da estação. As variáveis 
analisadas foram as seguintes:

3.2.10. Tipo de infraestrutura existente
Registrar se a infraestrutura que existe no entorno da estação é um paraciclo 
ou bicicletário é uma variável relevante para a estação e para a possibilidade de 
integração, pelo tempo de parada que cada tipo de mobiliário fornece com segu-
rança ao ciclista, segundo a literatura (Celis e Erik Bølling-Ladegård, 2008; Chapa-
deiro e Antunes, 2012). As opções são apenas essas duas, e essa pergunta deve 
ser respondida apenas para estações que possuem de fato alguma infraestrutura 
em seu entorno, assim como todas as demais dessa dimensão.

3.2.11. Segurança dos locais dos mobiliários para estacionamento de 
bicicletas
Na bibliografia da escala anterior, foi sugerido por um dos manuais para constru-
ção e ciclovias encontrados (Anderson et al., 2010) a possibilidade de utilização 
dos paraciclos para paradas longas desde que seja em área segura para as bicicle-
tas. As três variáveis abaixo são propostas para avaliar essa segurança.

A. Iluminação noturna na região do paraciclo
No caso das vias para circulação dos ciclistas, a iluminação noturna se mostra 
como variável consolidada para a avaliação da segurança. No caso dos locais para 
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estacionamento de bicicleta, esse fator também se mostra relevante, e deve ser 
avaliado em escala Likert, com valores de 1 a 5, sendo:

1. Péssimo;
2. Ruim;
3. Regular;
4. Bom;
5. Ótimo.

B. Existência de fachadas ativas com visibilidade para o paraciclo
Essa variável se baseia no fato de que fachadas ativas promovem um ambiente 
mais seguro e convidativo para as pessoas, por promoverem a circulação cons-
tante de indivíduos através de usos mistos (Jacobs, 2000; Alves, 2018). Para tal 
variável, a métrica é a seguinte:

• 0 Fachadas ativas;
• 1 a 2 fachadas ativas;
• 3 ou mais fachadas ativas.

C. Fornecimento de segurança pública ou privada
Essa variável se propõe a mensurar se existe algum fornecimento de segurança 
constante atuando, no local ou no entorno, que poderia ser um fator relevante 
para aumentar a utilização do estacionamento de bicicletas. Essa variável é binária.

A proposta, com essas formas de coleta, é que seja possível realizar o traba-
lho de campo de um local de embarque/desembarque em um dia, sendo esse, 
portanto, um indicador factível, sem dificuldades excessivas para o pesquisador 
que deverá realizar a coleta. Quanto maior a quantidade de pesquisadores dispo-
níveis, maior a área de abrangência possível para a coleta desses dados, sempre 
partindo da estação em questão e abrangendo distâncias cada vez maiores.

3.3. Metodologia de análise da escala das práticas
A terceira e última escala, a escala das práticas, é aquela que explora como os indi-
víduos utilizam e se apropriam da infraestrutura da cidade em sua vida cotidiana. 
Analisar essa escala é necessário porque os usos que os indivíduos atribuem aos 
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locais e às estruturas existentes podem ser diferentes das expectativas dos atores 
que constroem essas infraestruturas. Além disso, os percalços e as dificuldades 
que os sujeitos encontram, somados às soluções dadas por eles, são informações 
extremamente relevantes para o planejamento urbano, e a observação das práti-
cas na vida cotidiana pode auxiliar a elucidar diversas questões sobre a realização 
(ou não) da integração entre transporte coletivo e bicicleta.

O método desta pesquisa de campo consistiu na observação dos trechos 
de acesso às estações e dos bicicletários próximos a elas, procurando analisar a 
existência de usuários de bicicleta nesses locais, suas características e como se 
dava sua interação com o espaço da cidade. Essa etapa foi realizada seguindo 
uma escala: para cada um dos espaços selecionados, foram realizadas pelo menos 
6 observações, distribuídas da seguinte forma: 2 idas a campo em cada um dos 
3 horários do dia selecionados, com a duração média de 50 minutos, podendo 
variar entre 20 minutos e 1 hora e 20 minutos. Todas as observações foram reali-
zadas em dias úteis, entre 11 de novembro e 16 de dezembro de 2019. A tabela 
abaixo resume as 6 observações realizadas, que se distribuíram com base nos 
horários de pico de início de viagens na Região Metropolitana de Belo Horizonte, 
conforme dados da Pesquisa Origem-Destino da RMBH 2012:

Tabela 3 • Distribuição dos horários de observação
Horários Observações

De 6 às 8h 1ª e 2ª

De 11 às 13h 3ª e 4ª

De 17 às 19h 5ª e 6ª
Fonte: elaboração própria.

Os principais aspectos observados foram os seguintes:

1. Quantidade de usuários de bicicleta;
2. Características do usuário
 a. Gênero
 b. Uso de equipamentos de segurança;
3. Características gerais das bicicletas;
4. Práticas nas ruas: por onde pedalam, se respeitam o sentido de circulação 

da via, se utilizam a calçada;
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5. Caso seja possível conversar com os usuários de bicicleta:
 a. Origem, caminho, destino;
 b. Utilização de transporte coletivo aliado à bicicleta;
 c. Utilização de estacionamento de bicicleta.

3.4. Critérios de seleção dos espaços de espera analisados
No caso da primeira escala de análise, todas as estações de alta e média capaci-
dade do transporte coletivo municipal da cidade de Belo Horizonte (metrô, BRT 
e demais Estações de Integração) foram observadas na construção dos mapas e 
na medição das distâncias até os paraciclos/bicicletários. Já no caso das outras 
duas escalas, que exigem trabalho de campo intenso e prolongado, se mostrou 
necessário realizar uma seleção dos espaços a ser analisados. A proposta é que 
o indicador construído e testado neste trabalho possa ser aplicado em outras 
estações de embarque/desembarque de transporte coletivo futuramente, em 
Belo Horizonte ou em outras cidades.

Três estações de embarque e desembarque foram escolhidas para o teste do 
indicador da segunda escala de análise, a escala local. Não se pretende com esses 
três espaços representar o sistema de transporte coletivo, mas testar o indicador 
da escala local em estações diversas da cidade, a fim de aumentar a precisão e 
a qualidade dos instrumentos desenvolvidos. Além disso, os mesmos locais rece-
beram as observações da escala das práticas, permitindo observar ainda alguns 
outros limites desse instrumento, e complementá-lo.

O primeiro critério de seleção foi a necessidade de existência de uma infra-
estrutura para estacionamento de bicicletas no entorno da estação selecionada, 
para que fosse possível testar a coleta das variáveis que tratam dos bicicletários/
paraciclos. O segundo critério foi a necessidade de representar os diferentes 
sistemas de transporte coletivo da cidade, observando as peculiaridades de cada 
um deles. A escolha de diferentes regionais da cidade também foi observada.

A primeira estação selecionada a partir desses critérios foi a Estação de Inte-
gração Barreiro, que se localiza na regional de mesmo nome, e é um terminal 
de transporte coletivo por ônibus convencional de grande porte da cidade que 
possuí um bicicletário ativo. É importante ressaltar que essa estação é integrada 
a um shopping que se localiza acima da estação, o qual disponibiliza o bicicletá-
rio. Para permitir comparar os resultados dessa infraestrutura com uma outra de 
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características semelhantes, mas de metrô/BRT, o segundo espaço selecionado 
foi a Estação de Integração Vilarinho, que abrange esses dois sistemas de trans-
porte e também possui um shopping integrado.

Por fim, foi selecionada uma estação da região central da cidade, a Estação 
Carijós. Incluir uma estação na Regional Centro-Sul se mostra relevante, pela 
forte centralização de serviços nessa região da cidade e pelas obras de instala-
ção do BRT concentradas em duas avenidas do local, a Av. Paraná e a Av. Santos 
Dumont, que incluíram infraestruturas para incentivar o uso de bicicletas, como 
ciclovias e paraciclos. Além desses fatores, testar a coleta do indicador na região 
central, com intenso fluxo de pessoas e veículos, se mostra como um desafio, 
assim como testar o indicador em uma Estação de Transferência (as outras duas 
estações selecionadas são Estações de Integração, infraestruturas com área supe-
rior). Dentre as quatro estações de transferência do Move instaladas nessas duas 
avenidas da cidade, a Estação Carijós é a de maior circulação mensal de passa-
geiros, e por isso foi selecionada. O Mapa 1 localiza as três estações selecionadas 
na cidade, dividida em suas regionais:

Estações Selecionadas

Regiões Administrativas

Legenda

Mapa 1 • Estações selecionadas para realização das análises

CENTRO-SUL

LESTE

OESTE

BARREIRO

NOROESTE

NORDESTE

PAMPULHA

NORTE

VENDA NOVA

Estação Vilarinho

Estação 
Carijós

Estação 
Barreiros

Fonte: Elaboração própria, 
com base em dados da 
Prefeitura de Belo Horizonte

Estações selecionadas
Divisa das regionais

N
5 km
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4. Resultados

4.1. Escala urbana
A primeira escala analisada, a escala urbana, é aquela que trata da articulação 
entre bicicleta e transporte coletivo com um olhar amplo, identificando estrutu-
ras no mapa da cidade, de forma exploratória. No caso das estruturas para esta-
cionamento de bicicletas, a metodologia consistiu em mapear essas estruturas e 
medir a distância entre elas e as estações de transporte coletivo de alta e média 
capacidade da cidade. A Tabela 4 apresenta a distância em linha reta entre as 
estações de metrô e o estacionamento para bicicletas mais próximo:

Tabela 4 • Distância entre as estações de metrô
 e o estacionamento para bicicletas mais próximo
Sistema Nome da Estação Tipo Distância (m)

Metrô Vilarinho Integração BHBus/ Move/ Metrô 22

Metrô São Gabriel Integração BHBus/ Move/ Metrô 48

Metrô Jose Cândido Integração BHBus/ Metrô 1536

Metrô Lagoinha Metrô 311

Metrô Gameleira Metrô 1511

Metrô Calafate Metrô 1476

Metrô Primeiro De Maio Metrô 87

Metrô Floramar Metrô 1448

Metrô Waldomiro Lobo Metrô 1205

Metrô Minas Shopping Metrô 214

Metrô Central Metrô 67

Metrô Santa Efigênia Metrô 649

Metrô Santa Tereza Metrô 1065

Metrô Cidade Industrial Metrô 2518

Metrô Vila Oeste Metrô 1973

Metrô Horto Metrô 235

Metrô Santa Inês Metrô 978

Metrô Carlos Prates Metrô 298

Fonte: elaboração própria, com base em dados da Prefeitura de Belo Horizonte.
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Dentre as estações de metrô, 8 apresentam estruturas para o estaciona-
mento de bicicletas a menos de 500 m de distância, totalizando 44% das esta-
ções do sistema de metrô da cidade. Quando consideramos a distância de 100 
m, esse valor cai para apenas 4 estações, sendo que 2 dessas 4 fazem parte de 
complexos que envolvem ainda estações do Sistema Move (BRT). A distância 
média entre cada estação de metrô e a estrutura para estacionamento de bici-
cletas mais próxima é de 868,9 m, aproximadamente. Essas distâncias provavel-
mente são ainda maiores considerando o aspecto não linear do tecido urbano.

Já os resultados para o Sistema Move são apresentados na Tabela 5, abaixo:

Tabela 5 • Distância entre as estações do Move
e o estacionamento para bicicletas mais próximo
Sistema Nome da Estação Tipo Distância (m)

Move Vilarinho Integração BHBus/ Move/ Metrô 28

Move São Gabriel Integração BHBus/ Move/ Metrô 22

Move Pampulha Integração BHBus/ Move 75

Move Venda Nova Integração BHBus/ Move 25

Move Candelária Transferência Move 55

Move Monte Castelo Transferência Move 27

Move Américo Vespúcio Transferência Move 83

Move Senai Transferência Move 888

Move União Transferência Move 89

Move Montese Transferência Move 14

Move São Paulo Transferência Move 16

Move Rio De Janeiro Transferência Move 19

Move Carijós Transferência Move 262

Move Tupinambás Transferência Move 317

Move Santa Rosa Transferência Move 95

Move Liberdade Transferência Move 563

Move Minas Caixa Transferência Move 37

Move Quadras Do Vilarinho Transferência Move 5

Move Lagoa Do Nado Transferência Move 41

Move Colégio Militar Transferência Move 1071

Move UFMG Transferência Move 44
Fonte: elaboração própria, com base em dados da PBH.
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Tabela 5 • Distância entre as estações do Move
e o estacionamento para bicicletas mais próximo
Sistema Nome da Estação Tipo Distância (m)

Move Feira Dos Produtores Transferência Move 40

Move Cidade Nova Transferência Move 258

Move Cristiano Guimarães Transferência Move 32

Move Hosp. Belo Horizonte Transferência Move 1215

Move Hosp. Odilon Behrens Transferência Move 1144

Move São João Batista Transferência Move 28

Move Aparecida Transferência Move 655

Move Cachoeirinha Transferência Move 138

Move Ouro Minas Transferência Move 164

Move Planalto Transferência Move 47

Move Sagrada Família Transferência Move 156

Move Ipiranga Transferência Move 330

Move Silviano Brandão Transferência Move 25

Move São Judas Tadeu Transferência Move 74

Move Operários Transferência Move 924

Move IAPI Transferência Move 1395

Move Minas Shopping Transferência Move 498

Move Mineirão Transferência Move 44

Move São Francisco Transferência Move 437
Fonte: elaboração própria, com base em dados da PBH.

No caso do Sistema Move, são 33 estações com estacionamento de bicicle-
tas a uma distância de até 500 m, totalizando 81% das estações desse sistema, 
quase o dobro da porcentagem encontrada para o metrô. Ao se considerar a 
distância de 100 m, essa quantidade passa para 24 estações, pouco mais da 
metade das estações desse sistema. A média da distância entre o local de embar-
que e o estacionamento de bicicletas mais próximo é de 278,5 m, valor conside-
ravelmente menor do que o obtido no caso do metrô. É importante ressaltar que 
o Sistema Move foi inaugurado em 2014 e a instalação dos paraciclos ao lado das 
estações de transferência ocorreu de 2014 a 2017, não tendo prosseguido nos 
anos subsequentes. Essas instalações de paraciclos podem estar relacionadas à 
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instituição do PlanMob através de decreto em 2013, seguindo com as diretrizes 
do PNMU. Ainda nesse caso, o alinhamento com essas novas diretrizes não se 
deu de forma linear, como pode ser visto pelas demais intervenções viárias em 
torno do BRT, como a construção de ciclovias.

Por fim, a cidade de Belo Horizonte conta ainda com 3 estações de integra-
ção que não fazem parte do Sistema Move, mas que compõem o transporte 
coletivo em ônibus convencional. Os dados para essas estações estão na Tabela 6:

Tabela 6 • Distância entre as estações de ônibus convencional
e o estacionamento para bicicletas mais próximo
Sistema Nome da Estação Tipo Distância (m)

Convencional Diamante Integração BHBus 73

Convencional Barreiro Integração BHBus 95

Metrô Jose Cândido da Silveira Integração BHBus 1.613
Fonte – Elaboração própria, com base em dados da Prefeitura de Belo Horizonte.

Por fim, mapear essas estações é um recurso importante para a percepção 
de sua distribuição pela cidade. No Sistema Move, por exemplo, um dos corredo-
res possuí todas as estações com estruturas para estacionamento de bicicletas a 
menos de 500 m, enquanto no caso do metrô a concentração dessas estações no 
centro é notável. No Mapa 2 todas as estações citadas nas tabelas acima estão 
representadas, recebendo destaque aquelas que possuem estacionamento de 
bicicletas a menos de 500 m de distância.
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Mapa 2 • Distribuição das estações de médio 
e grande porte da cidade de Belo Horizonte 

Fonte: Elaboração própria, com base em dados da Prefeitura de Belo Horizonte

Estações com paraciclos a menos de 500m
Estações sem paraciclos a menos de 500m
Buffer 500m, estação do MOVE
Buffer 500m, Metrô
Buffer 500, estações de integração
Regionais administrativas

5 km
N



DESAFIO MOBILIDADE 388

No caso da segunda dimensão, o acesso ao sistema de transporte utilizando 
bicicleta, a proposta metodológica consistiu na criação de áreas de abrangência 
de 3,75 km em torno do sistema de alta e média capacidade, sendo realizada 
a avaliação da declividade e da adequação da infraestrutura para circulação de 
bicicletas em todos os trechos que respeitem essa distância. Após o tratamento 
dessas duas variáveis, foi criada uma tipologia dos trechos, com base em duas 
variáveis binárias, apresentada novamente a seguir:

1. Trecho possui declividade acima do aceitável e infraestrutura adequada 
para bicicletas;

2. Trecho possui declividade aceitável e infraestrutura adequada para bici-
cletas;

3. Trecho possui declividade aceitável e infraestrutura inadequada para bici-
cletas;

4. Trecho possui declividade acima do aceitável e infraestrutura inadequada 
para bicicletas.
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O Mapa 3 reúne esses dados e permite a visualização dos grupamentos de 
trechos.

Mapa 3 • Distribuição dos grupamentos de trechos pela
cidade de Belo Horizonte

Fonte: Elaboração própria, com base 
em dados da Prefeitura de Belo 
Horizonte

Grupamentos
resultantes
1
2
3
4
Regional
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No mapa, é possível observar que o grupo que reúne a maior parte dos 
trechos é o 2, com 56% dos segmentos de via da cidade de Belo Horizonte. 
Esse grupamento é extremamente relevante, porque representa os trechos que 
já se encontram adequados para circulação de bicicletas de maneira confortável, 
sem necessidade de intervenção. O grupo 1 reúne 35,4% dos trechos e, embora 
possua em geral uma declividade acima do aceitável, também pode ter parce-
las em que ciclistas experientes consigam circular sem problemas. Novamente, 
não são necessárias grandes intervenções estruturais para tal. O grupo 3, com 
7,7% dos trechos da cidade, é o alvo preferencial para possíveis intervenções, por 
ter declividade aceitável. O fato de esse grupamento reunir diversas das gran-
des avenidas da cidade pode indicar uma maior dificuldade para realização de 
viagens entre diferentes regiões utilizando a bicicleta, devido ao trânsito intenso 
desses locais. Por fim, o grupo 4 reúne apenas 0,9% dos trechos, demonstrando 
como é pequena a quantidade de trechos que reúnem as duas características 
consideradas negativas para circulação confortável de bicicletas.

Alguns dados relevantes surgem da distribuição de trechos pela cidade, 
exposta no Mapa 3. Enquanto os trechos dos grupamentos 1 e 2 se distribuem 
de forma relativamente uniforme pela cidade, chama atenção a grande concen-
tração de trechos do grupamento 3 no centro da cidade e nas grandes aveni-
das de conexão regional. Esse fato corrobora os comentários acima, de que boa 
parte das vias de maior circulação da cidade possui uma declividade aceitável 
para a circulação de bicicletas, mas não possuí a infraestrutura que tornaria essa 
circulação confortável.

Um aspecto em especial que desperta interesse é que o Sistema Move 
percorre duas dessas grandes avenidas, e a existência de infraestrutura adequada 
nesses locais seria mais um fator para incentivar a utilização do modal cicloviário 
associado ao transporte coletivo. No caso do Rotor Central do Move, as interven-
ções viárias seguiram as premissas do PNMU, descritas acima, com a criação de 
zonas exclusivas para o transporte coletivo associadas ao transporte ativo, tanto 
com calçadas largas com travessias em nível, quanto através da construção de 
ciclovias. No caso das intervenções nas avenidas que fazem parte do sistema, 
porém, as mesmas premissas não foram observadas.
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4.2. Escala local
Na escala local, a metodologia visava a avaliar a infraestrutura urbana do entorno 
dos locais de embarque e desembarque de alta e média capacidade para a circu-
lação de bicicletas, observando não apenas sua existência e localização no mapa, 
mas também o contexto local e o estado de conservação desses equipamen-
tos. A abrangência de 300 m a pé de cada estação foi utilizada tendo em vista a 
possibilidade de um pesquisador realizar a coleta no entorno de um espaço em 
apenas um dia, o que tornava as medidas acessíveis.

O primeiro espaço avaliado foi a Estação de Integração do Barreiro. O Mapa 
4 representa os trechos do entorno desse local analisados.

Mapa 4 • Trechos incluídos na coleta de dados da Estação Barreiro

Fonte: Elaboração própria, com base em dados da Prefeitura de Belo Horizonte

Trechos - 300m da estação Barreiro
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200 m
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No caso dessa estação, 28 trechos foram incluídos na amostra, considerando 
a distância de abrangência descrita acima. Dentre eles, 2 possuem infraestrutura 
exclusiva para bicicletas – uma ciclovia com largura de 102 cm. Dentre os demais 
trechos, de tráfego compartilhado, a largura da faixa à direita variou entre 276 
cm e 493 cm. Utilizando-se a escala criada por Sorton e Walsh (1994) e adaptada 
por Ruaro (2016), 75% dos trechos causam um nível de stress que varia entre 
Muito Baixo e Moderado, acomodando ciclistas experientes ou casuais, se forem 
incluídas condições compensatórias.
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Quanto à qualidade do pavimento, 53,6% dos trechos foram considerados 3 
no “Sistema de classificação quasi-qualitativa”, que indica locais em que a quali-
dade do pavimento está frequentemente boa. Além destes, outros 28,6% foram 
considerados 2, o que indica que o parâmetro avaliado raramente está bom; em 
17,4% dos o pavimento está sempre em boas condições. Apenas 4 trechos não 
apresentaram fachadas ativas na região, chegando a 17 em um dos trechos em 
questão, variável que nos fornece pistas sobre a segurança do local. A média de 
fachadas ativas foi de 3,79 por segmento de via. Apenas 3 segmentos possuem 
sombra ao meio dia, e mais de 90% dos trechos possuem pelo menos 2 postes.

Quanto à estrutura para estacionamento de bicicletas, é um bicicletário 
que, embora se localize na área interna da estação de frente para a bilheteria, 
não possui muita visibilidade. Isso porque essa bilheteria e a catraca a seu lado 
funcionam somente durante a madrugada. O bicicletário é visível também de 
dentro das plataformas. A iluminação, na escala Likert, foi avaliada como 3 de 5, 
mas segue o padrão da estação como um todo. Foi possível observar ainda, em 
uma situação apenas, o fornecimento de segurança do shopping nessa região.

A Estação de Transferência Carijós, segunda a ser analisada, faz parte exclu-
sivamente do Sistema Move, tendo sido inaugurada em 2014. Os trechos anali-
sados foram os seguintes:

Trechos - 300m da estação Carijós

Mapa 5 • Trechos analisados no entorno da Estação Carijós

Fonte: Elaboração própria, com base em dados da Prefeitura de Belo Horizonte

Av. Afonso Pena

Av. A
mazonas

Av
. O

le
gá

rio
 M

ac
ie

l Av
. P

ar
an

á

Pça. 7 de Setembro

Viad
ut

o O
es

te

CENTRO

Estação 
CarijósN

200 m



DESAFIO MOBILIDADE 3 93

Foram analisados 348 trechos no total, sendo que 10 deles possuíam ciclovia, 
de largura variável entre 100 e 140 m. Quanto à largura das faixas compartilha-
das, os resultados foram um pouco inferiores aos da Estação Vilarinho: 51,4% 
dos trechos causam um nível de stress que varia entre Muito Baixo e Moderado, 
mas 45,7% deles causam uma quantidade muito alta de stress e podem não ser 
apropriados para circulação em bicicleta (Ruaro, 2016, p. 52). O estado da pavi-
mentação apresentou resultados mais positivos do que os da Estação Barreiro, 
com apenas 4 trechos sendo considerados “Raramente bons” (11,4% da amostra), 
enquanto 37,1% foram considerados “Sempre bons” e 51,4% receberam valor 3 
(quando o parâmetro analisado se encontra frequentemente em bom estado).

Apenas 3 trechos não possuem fachadas ativas, chegando a 41 as fachadas 
naquele com maior número. A média é alta, de 19 fachadas por trecho, e é prová-
vel que isso se relacione com a centralidade da região e a grande presença de 
comércios populares. Todos os trechos possuem pelo menos 2 postes, e 42,9% 
possuem sombreamento que cobre aproximadamente metade do trecho ao 
meio dia. Chama atenção que, dos 25 trechos que não possuem ciclovia, em 15 
foi constatada a existência de um ou mais pontos de ônibus, o que afeta as rotas 
dos ciclistas e teve impacto na avaliação dos parâmetros.

A estrutura para estacionamento de bicicletas instalada juntamente ao 
projeto do Move é um paraciclo que originalmente contava com 6 vagas, mas 2 
delas foram arrancadas. A visibilidade não é favorável, pela existência de plantas 
altas no entorno, e não é fornecido nenhum tipo de segurança específica para 
o local. A iluminação foi avaliada em 4 de 5, na escala Likert.

8  A contagem original foi de 35 trechos, mas um deles apresentou erros no banco de dados final e não 
foi considerado para fins de análise, o trecho 45219.
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Por último, no caso da Estação Vilarinho, apenas 13 trechos estavam a 300 
m a pé da estação, considerando a localização georreferenciada obtida junto à 
prefeitura e os dois sentidos de circulação. A distribuição deles é apresentada 
no Mapa 6, abaixo.

Trechos - 300m da estação Vilarinho

Mapa 6 • Trechos analisados no entorno da Estação Vilarinho

Fonte: Elaboração própria, com base em dados da Prefeitura de Belo Horizonte
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Nenhum desses trechos possui estrutura dedicada à bicicleta, e a largura 
deles varia entre 177 e 360 cm. No caso dessa estação, 76,9% dos trechos avalia-
dos possuem largura inferior a 303 cm, considerada pelos autores como causa-
dora de um nível muito alto de stress. A pavimentação foi considerada 3 em 
53,8% dos trechos, e apenas 2 deles possuem fachadas ativas, o que fornece uma 
média de 0,15 fachada ativa por trecho, muito mais baixa do que as demais. A 
iluminação foi considerada adequada, com todos os segmentos de via possuindo 
mais do que 2 postes, e apenas 2 deles possuem sombra ao meio dia.
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Quanto ao espaço para estacionar bicicletas, essa estação possui 2 bicicle-
tários dentro do estacionamento do Shopping Estação BH, que fica em cima 
da Estação Vilarinho. A iluminação dos dois foi avaliada como 5 de 5 na escala 
Likert, e, embora não exista fornecimento de segurança específica para os locais, 
os funcionários do estacionamento circulam pelas regiões de ambos. Não exis-
tem fachadas ativas direcionadas para eles, mas os dois se localizam próximos 
de duas diferentes portarias do estacionamento e têm alta circulação de carros 
e motocicletas. A Tabela 7, abaixo, resume esses resultados.

Tabela 7 • Resumo das análises da dimensão local
Estação Acesso Estacionamento

Barreiro Trechos no entorno mais adequados 
à circulação por bicicleta

Boa localização, porém pouca 
visibilidade e iluminação

Vilarinho Trechos em geral pouco adequados 
à circulação confortável de ciclistas

Dois bicicletários dentro do 
estacionamento do shopping com 
boa iluminação e segurança do 
estacionamento 

Carijós Diferença entre trechos reformados 
com ciclovia e os demais trechos foi 
notória

Bicicletário instalado juntamente com 
as obras foi parcialmente destruído

Fonte – Elaboração própria, com base em dados da Prefeitura de Belo Horizonte.

4.3. Escala das práticas
A última escala que faz parte deste trabalho teve como objetivo captar como 
se dá o uso efetivo das infraestruturas existentes pelos sujeitos da mobilidade. 
Muitas vezes o uso final que os sujeitos fazem dos equipamentos não é exata-
mente o regulado ou planejado, mas é o que efetivamente constrói o espaço 
cotidianamente, e a tentativa de compreender as práticas passa pela ideia de 
que os sujeitos realizam arranjos e negociações com base no conhecimento que 
possuem do sistema de mobilidade e de suas necessidades. Analisar as práticas 
pressupõe estar presente no espaço público e observar os sujeitos, seus compor-
tamentos e ações, o que demanda tempo. Para tal, foram realizadas 19 visitas a 
campo, totalizando aproximadamente 15 horas de trabalho de campo, sendo 5 
horas em cada uma das três estações. As visitas foram realizadas de 13/11/2019 
a 17/12/2019, conforme tabela de distribuição de horários no tópico 3.3.
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A Estação Vilarinho, como dito acima, possui dois bicicletários no estaciona-
mento do shopping anexo: um no piso G2, com uma quantidade menor de vagas 
e que em geral se encontra mais vazio, chegando a ter uma ou nenhuma bicicleta 
em algumas observações; e outro no piso G1, que em nenhum momento foi visto 
com menos do que 9 bicicletas. Em conversa com alguns dos usuários desses 
espaços, eles relataram que a proximidade com o metrô é um fator relevante 
para o uso desse bicicletário e não do outro. Um deles deixa a bicicleta e segue 
de metrô para o trabalho, outro para a faculdade, outro para fazer um curso. Rela-
taram ainda a existência de um ônibus da estação até a Cidade Administrativa 
do Estado de Minas Gerais, e que alguns deles deixam a bicicleta no bicicletário 
e utilizam esse ônibus para chegar ao trabalho. Foi possível observar também 
usuários deixando as bicicletas para realizarem tarefas no shopping. Esses relatos 
reforçam a importância da articulação entre o modal cicloviário e outros modos 
de transporte, o que pode ser observado nas práticas das pessoas nesse local.

Imagem 2 • Bicicletário do G1

Autoria própria
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Imagem 3 • Bicicletário do G2

Autoria própria

Todas essas informações começaram a mostrar um certo padrão de entrada 
e saída da Estação pela Av. Vilarinho, e não pela Av. Cristiano Machado. Por esse 
motivo, o principal ponto de observação foi na Av. Vilarinho, que é extremamente 
relevante, porque a entrada e a saída de ciclistas se concentram nesse local e a 
avenida que envolve esse ponto não foi contemplada pela análise da escala local 
por não ter sido percebida como local que pode ser atingido a 300 m a pé da 
Estação. Essa divergência ressalta ainda mais a importância da análise em diver-
sas escalas. As imagens auxiliam a compreender essa diferença.
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Trechos - 300m da estação Vilarinho Acesso ciclistas

Mapa 7 • Trechos analisados na escala local
 e trechos com concentração de ciclistas

Fonte: Elaboração própria, com base em dados da Prefeitura de Belo Horizonte
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É importante ressaltar ainda que as práticas dos ciclistas nas ruas não são 
uniformes: para realizar esse mesmo trajeto, a maioria segue pela borda direita 
da pista, mas não foi incomum ver ciclistas indo pelo passeio, inclusive na mão 
contrária à via. Segundo um deles, uma outra saída atinge a avenida no sentido 
certo, mas ela é mais distante, e nem todos a utilizam. Uma característica interes-
sante observada foi que, dos mais de 30 ciclistas observados pela região, apenas 
uma era mulher. Segundo seu relato, ela não costuma ver outras mulheres utili-
zando o bicicletário.

O caso da Estação Carijós é bem diferente. Ela se localiza na Av. Paraná, refor-
mada recentemente, dedica-se apenas ao tráfego de ônibus do Sistema Move, 
com plataformas de acesso em nível no centro da avenida, e conta com ciclovia 
bidirecional. Foi possível perceber uma disputa constante pelo espaço da ciclovia 
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entre ciclistas, pedestres, pessoas com carrinhos com cargas, ciclistas entregado-
res e diversos outros atores, enfatizada pelo uso de buzinas/pedidos de licença. 
Vários ciclistas preferem utilizar a pista exclusiva de ônibus, que acaba possuindo 
velocidade superior de circulação.

Outra questão relevante no caso dessa estação diz respeito aos paraciclos. 
Os paraciclos instalados originalmente na Av. Santos Dumont tiveram algumas 
vagas arrancadas, e não é comum vê-los com bicicletas. Foi encontrado, porém, 
um paraciclo no estacionamento da Rodoviária de Belo Horizonte, que é próxima 
ao Rotor do Move, e ele recebe bicicletas constantemente. A observação dos 
usos e das práticas permite determinar a existência de outros paraciclos como 
esse, além dos que constam na listagem da prefeitura, que algumas vezes são 
mais utilizados pelos indivíduos em sua vida cotidiana do que os que constam. 
Além disso, os ciclistas realizam outros arranjos para estacionarem suas bicicletas 
em postes e semáforos diversos, como é possível observar na imagem abaixo.

Imagem 4 • Bicicleta estacionada na ciclovia 

Autoria própria
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Por fim, no caso da Estação Barreiro, foi percebido, durante o trabalho de 
campo, um uso intenso da bicicleta na região, tendo sido avistados pouco menos 
de 60 ciclistas durante toda a duração do trabalho de campo. Essa estação 
também possui 2 bicicletários próximos. O primeiro deles, dentro da entrada da 
estação, variou entre 0 e 3 bicicletas estacionadas no decorrer do dia. Os usuários 
relataram diversas atividades enquanto deixaram a bicicleta lá, como a utilização 
da academia, trabalho no shopping e utilização da estação de ônibus, que foi 
reportada apenas por um usuário do espaço. Já o segundo bicicletário, dentro do 
shopping, esteve bem cheio em diversos momentos, e os usuários relataram que 
estavam indo para a faculdade (que fica dentro do prédio), ou utilizar o shopping 
e demais serviços da região. A princípio, os ciclistas em geral parecem ter ativi-
dades ligadas a essa região, e não costumam utilizar a integração entre ônibus 
e bicicleta, embora tenha aparecido o caso supracitado. Essa hipótese, porém, 
teria que ser confirmada com um trabalho de campo prolongado.

Duas situações específicas merecem menção no caso dessa estação. Primeiro, 
o fato de que a chuva se mostrou como um fator relevante: durante uma das 
observações, a partir do momento em que a chuva começou apenas uma bici-
cleta passou (Imagem 5, abaixo), e quando ela se tornou intensa não foi possível 
observar nenhum outro ciclista.

Imagem 5 • Bicicleta coberta na chuva

Autoria própria
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Uma segunda e última observação, ainda mais relevante, é o fato de a ciclo-
via ser interrompida na metade da avenida, o que afeta diretamente as práticas 
dos ciclistas. A ciclovia é bidirecional e a avenida é unidirecional, e por diversas 
vezes as bicicletas seguem na contramão, pelo passeio e pela pista de ônibus, 
cada ciclista tomando uma decisão diversa sobre seu trajeto. O fato de ser um 
declive torna as manobras ainda mais perigosas. Essa é mais uma situação que 
revela a importância da análise em mais de uma escala, possibilitando apreender 
a diversidade das práticas dos sujeitos, a despeito da infraestrutura. A Imagem 6 
exemplifica alguns dos caminhos observados.

Imagem 6 • Vista de satélite da entrada do bicicletário, com alguns
dos caminhos observados destacados em laranja
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Fonte: imagem de satélite do Google Maps; setas de elaboração própria
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5. Considerações finais
As características da bicicleta que tornam esse modo de transporte a melhor 
opção para deslocamentos curtos são as mesmas que apontam para sua alta 
capacidade articuladora com outros meios de transporte: silenciosa, não poluente, 
produzindo efeitos benefícios para a saúde física e mental, além de ser o meio de 
transporte mais rápido para deslocamentos de até 5 km (Chapadeiro e Antunes, 
2012). Todos esses fatores indicam um potencial de ganho para as cidades que 
conseguirem resolver esse enorme desafio que é integrar o transporte coletivo 
com a bicicleta, e para seus habitantes. Nesse sentido, trabalhos que procurem 
produzir dados ou construir uma metodologia que permita mensurar como essa 
integração está sendo realizada nas cidades só têm a acrescentar para tornar esse 
caminho menos árduo.

Este trabalho se propôs a esse desafio, e a articular as diferentes escalas que 
fazem parte dessa relação, desde a distribuição espacial dos trechos confortáveis 
para os ciclistas pelo tecido urbano até aspectos relacionados ao seu conforto 
térmico. Como principais resultados das análises realizadas na cidade de Belo 
Horizonte temos, para a escala urbana, 44% das estações de metrô com paraci-
clos ou bicicletários a menos de 500 m, em uma distância média de 868,9 m. Para 
o Sistema Move, 81% das estações têm infraestrutura para estacionamento de 
bicicleta a menos de 500 m, e distância média de 278,5 m. No caso dos trechos 
de rua que distam até 3,75 km das estações, 56% foram considerados adequados 
para circulação confortável de bicicletas, e 7,7% se mostram como alvos prefe-
renciais para intervenções dos atores competentes (Grupo 3), pela declividade 
adequada e pela falta de infraestrutura correspondente.

Na escala local, a Estação Barreiro obteve ótimos resultados quando avaliada 
sobre o estado dos trechos em seu entorno, com destaque para o fato de que 
em 75% deles o nível de stress causado pelo compartilhamento da via com 
veículos motorizados é muito baixo ou moderado, e o pavimento encontra-se 
frequentemente bom em mais da metade dos casos. A Estação Vilarinho obteve 
resultados ruins para os trechos analisados, mas contou com espaços para esta-
cionamento de bicicletas muito bem avaliados, na parte interna do estaciona-
mento do Shopping Estação BH. A Estação Carijós possui um contexto urbano 
diverso, no centro da cidade, e a diferença entre a avaliação dos trechos com e 
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sem ciclovia demonstrou a importância dessas estruturas em regiões de fluxo 
intenso de veículos.

Por fim, na última escala, foi possível perceber que observar os usos que os 
sujeitos atribuem para os locais ressignifica as escalas anteriores sobre a infra-
estrutura urbana. A Estação Vilarinho, que em tese possui uma rede de trechos 
não convidativos para a circulação por bicicleta, acaba sendo a que melhor realiza 
a integração entre transporte coletivo e bicicleta, em virtude da alta qualidade 
de seu espaço de espera e da atratividade do metrô. Além disso, os caminhos 
utilizados pelos usuários são outros, e não os que apareceram no complemento 
que realiza a construção das isócronas, demonstrando outro dos limites de uma 
abordagem muito distante desse tipo de problema. A Estação Barreiro de fato 
se mostra como confortável para os usuários de bicicleta e há ali muitos deles, 
mas o bicicletário da estação é extremamente esvaziado em relação ao que se 
localiza dentro do shopping, o que aponta para a primazia da questão da segu-
rança para os usuários dos estacionamentos de bicicletas.

Em resumo, a análise de Belo Horizonte mostrou não apenas que a cidade 
possui um grande potencial para circulação confortável de bicicletas, principal-
mente em caso de direcionamento de esforços para áreas/trechos em interlocu-
ção com o transporte coletivo, como também que ela já é ocupada por diversos 
ciclistas em sua vida cotidiana. Além desses resultados interessantes obtidos para 
o caso dessa cidade, uma das grandes contribuições deste trabalho foi o esforço 
para esboçar uma metodologia completa para avaliar a articulação entre bicicle-
tas e transporte coletivo. Deve ser destacada ainda a importância da realização 
dos testes das três escalas de análise da metodologia, que se mostraram ricas, 
factíveis e complementares.

Como encaminhamentos para futuros trabalhos que se dediquem ao tema, 
duas sugestões são relevantes: a primeira é sobre a ordem das escalas. Realizar 
as observações das práticas em campo antes da coleta de dados das variáveis da 
escala local pode ser ainda mais proveitoso, por garantir, a partir dos usos que 
os sujeitos atribuem aos espaços, que os locais avaliados são de fato os mais 
utilizados pelos ciclistas. A segunda sugestão diz respeito ao fato de que essa 
metodologia, embora já muito complexa, pode ser ainda mais precisa, a partir 
do esforço de pensar em outras escalas que também podem ser relevantes para 
o problema em questão, para além dessas três.
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Ademais, este trabalho oferece contribuições relevantes para os atores que 
desejam intervir no espaço urbano, ora apontando diretamente para locais críti-
cos para melhorias estruturais, ora demonstrando comportamentos dos sujeitos 
que constroem a cidade a partir de seu movimento, e que por vezes fogem à 
expectativa do planejador urbano e dos demais atores do poder público.
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1. Introdução
As ruas de São Paulo passaram a ser mais ocupadas por bicicle-
tas nas últimas décadas. Dentre os diferentes ciclistas, passou 
a chamar atenção um tipo específico: o entregador. Velho 
conhecido das ruas da cidade, esse personagem se transfor-
mou e ganhou uniforme, mochila térmica e passou a usar o 
celular. As novas empresas e entregadores de São Paulo têm 
saltado aos olhos de todos, mas pouco se sabe sobre eles.

Assim, este capítulo tem como objetivo compreender, a 
partir de perspectiva sociológica, as dimensões constitutivas 
dos mercados de entrega por bicicleta, suas lógicas de opera-
ção e posicionamento frente à prática do ciclismo e aos entre-
gadores, visando uma maior compreensão sobre como essa 
atividade emerge como possibilidade de ocupação e gera-
ção de renda para muitas pessoas. Além disso, busco levan-
tar material para aprofundar o entendimento sobre as práti-
cas ciclísticas dos entregadores de bicicleta na cidade de São 
Paulo neste início de século XXI, tendo em vista que as empre-
sas de entrega que colocam a mobilidade por bicicleta como 
uma face do seu modelo de negócio normalmente se dividem 
em dois tipos bem distintos: as empresas especializadas em 
serviços de logística urbana que têm o baixo impacto ambien-
tal como um dos eixos estruturantes do seu negócio (ciclo-
logística) e as empresas de tecnologia voltadas para micro-
logística de forma mais geral, cuja orientação é direcionada 
para maior rapidez e menores custos para o consumidor final 
(plataformas de micrologística ou de aplicativos).

O uso da bicicleta como meio para realizar o transporte 
de mercadorias, seja para si ou para outrem, existe desde o 
aparecimento da bicicleta na cidade São Paulo. Mesmo asso-
ciada sobretudo ao esporte e mais restrita aos círculos de elite, 
há registros de seu uso para o transporte de pequenas cargas 
desde muito cedo, na virada do século XIX para o XX (Souza, 
2016). Ao longo do século XX, a prática paulistana da bicicleta 
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esteve mais voltada para o lazer e o esporte, após o carro assumir centralidade 
nas visões urbanísticas de planejadores e outros atores sociais relevantes e, conse-
quentemente, nos investimentos em infraestrutura (Marques, 2015; Marques e 
Bichir, 2001b, 2001a; Requena, 2018; Rolnik e Klintowitz, 2011). Contudo, seu 
uso para serviços de entrega se manteve sempre vivo, associado a comércios 
varejistas, como supermercados, padarias, açougues e farmácias, seja nos bair-
ros, nos subcentros ou nas regiões mais centrais – como pesquisas recentes nos 
mostram (Aliança Bike, 2018). Apesar de bastante usual no país, o uso da bici-
cleta para transporte de carga não é considerado no Código de Trânsito Brasileiro 
(ANTP, 2007, p.114).

Assim, os fretes por bicicleta existem há muito tempo, confundindo-se com 
a própria difusão do veículo de duas rodas. No nível discursivo, contudo, apenas 
mais recentemente a bicicleta passou a ser mobilizada como objeto símbolo e 
solução para questões ambientais em nível urbano, ajudando a construir visões 
verdes às quais o movimento em prol do meio ambiente aspira (Horton, 2006). 
Aqui, como em países da Europa e nos Estados Unidos, a recente preocupação 
e tendência mundial de reduzir o tráfego motorizado em prol da qualidade de 
vida, associadas a questões ambientais e de saúde, em particular em áreas urba-
nas densamente povoadas, impactou a concepção de empresas e atores envol-
vidos nas cadeias de circulação de bens materiais, alçando o uso da bicicleta 
na logística urbana a um papel economicamente relevante (Choubassi, 2015; 
Nunes, 2017).

Em São Paulo, no início do século XXI, assim como em outras grandes capi-
tais mundiais, o setor de serviços assumiu protagonismo econômico frente a 
indústria (Comin, 2011; Comin e Vasconcelos Oliveira, 2010), novos centros de 
negócios foram criados, o perfil populacional (Marques e Requena, 2013) e o 
do mercado de trabalho mudaram (Guimarães, 2011; Guimarães, Barone e Brito, 
2015), assim como as ocupações, as formas de circular e ver a cidade e o trabalho 
(Telles, 2006). Junto disso, as mudanças tecnológicas, econômicas, produtivas, de 
consumo e circulação de bens, como parte do processo de globalização, difusão 
da internet e de dispositivos móveis e digitais, também criaram as condições para 
o surgimento de um nova estrutura econômica, uma nova economia, ligada às 
plataformas digitais (Collier, Dubal e Carter, 2017; Steiner, 2017).
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Essas mudanças atingiram o setor de logística urbana e por bicicleta. O 
serviço de entrega por bicicleta recentemente assumiu papel relevante ligado 
a cadeias produtivas de circulação mais amplas de bens materiais e simbólicos, 
aparecendo, de um lado, como possibilidade de expansão do consumo de servi-
ços antes restritos (do ponto de vista das empresas e dos consumidores), e, de 
outro, como possibilidade de realização de renda, como ocupação no mercado 
de trabalho (do ponto de vista dos entregadores).

Segundo a Aliança Bike,

Ciclologística equivale à utilização da bicicleta como meio de 
transporte para a prestação de serviços, entrega de merca-
dorias e desenvolvimento de atividades profissionais em 
horário de trabalho. Por sua amplitude, compreende duas 
vertentes: Serviço de entregas e Transporte corporativo. 
(Aliança Bike, 2018, p. 95)

Como eles, atenho-me aos Serviços de entregas,

[...] quando a bicicleta é utilizada para entrega de bens e 
serviços de um agente econômico a determinado cliente. 
Como exemplos, podem ser citadas as empresas de logística 
urbana que prestam serviços de bike courier como alterna-
tiva aos motoboys e os estabelecimentos comerciais que 
realizam entregas de mercadorias ao cliente. (ibidem)

Todavia, considero aqui como empresas de ciclologística apenas aquelas cujo 
modelo de negócio de serviços de logística urbana está voltado para o baixo 
impacto ambiental, com centralidade da bicicleta na operação do serviço e nas 
quais o uso da bicicleta é predominante em relação aos outros modais. No caso 
das empresas comumente chamadas de aplicativos, eu as considerarei empre-
sas plataformas de micrologística. Isso se deve, como poderemos ver, à forma de 
estruturação do negócio que é feita por uma empresa digital de entregas em 
pequenas escalas intraurbanas por qualquer modal – dentre eles a bicicleta, mas 
também as motocicletas, com grande destaque – e cuja principal característica 
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é muito mais o atendimento rápido, barato e em pequenas escalas do que o 
baixo impacto ambiental1.

A partir desse olhar sobre o quadro de mudanças atuais, um primeiro conjunto 
de perguntas ainda não respondidas é: quais são as empresas que realizam esse 
serviço, o que fazem e como? A tentativa de analisar o quadro de empresas 
atuantes no ramo de logística por bicicleta encontra limitação na disponibili-
dade de dados. A categoria de entrega pelo modal bicicleta não é distinguível da 
categoria de logística por motocicletas no sistema de ocupações da PNAD2 do 
IBGE, nem na base da RAIS3 4. O estudo sobre a economia da bicicleta da Aliança 
Bike (Aliança Bike e Labmob, 2018) é um dos pioneiros nesse tema, partindo de 
uma empresa no ramo de ciclologística em São Paulo. Aqui, buscarei avançar no 
entendimento sobre a economia da bicicleta ao pensar as relações entre empre-
sas e entregadores de diferentes modelos de negócio.

Um segundo conjunto de perguntas – também afetadas pelas limitações 
anteriores – é: quem são os entregadores, sua trajetória do mercado de traba-

1  Os debates não acadêmicos sobre logística e novas economias digitais já lançam mão do termo 
micrologística para o tipo de serviço ao qual me refiro aqui. Ex., vf. Pizarro (2017) em: <https://www.
imam.com.br/logistica/noticias/3014-o-presente-e-o-futuro-da-micrologistica>.

2  A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) é feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) em uma amostra de domicílios brasileiros que, por ter propósitos múltiplos, in-
vestiga diversas características socioeconômicas da sociedade, como população, educação, trabalho, 
rendimento, habitação, previdência social, migração, fecundidade, nupcialidade, saúde, nutrição, 
entre outros temas que são incluídos de acordo com as necessidades de informação para o Brasil. A 
pesquisa é feita em todas as regiões do Brasil. Disponível para download em: <https://www.ibge.gov.
br/estatisticas/multidominio/condicoes-de-vida-desigualdade-e-pobreza/17270-pnad-continua.
html>.

3  A Relação Anual de Informações Sociais (Rais) é um relatório de informações socioeconômicas solic-
itado pelo Ministério do Trabalho e Emprego brasileiro às pessoas jurídicas e a outros empregadores 
anualmente. Nele, a categoria que mais se aproxima do objeto analisado é CNAE 5320-2/02 – Serviços 
de entrega rápida, mas ela compreende serviços de moto sem distinção para os que utilizam bicicleta. 
Está disponível para download em: <http://www.rais.gov.br/sitio/index.jsf>.

4  Uma pesquisa da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) publicada em abril de 2019 
por meio de um jornal de grande circulação buscou estimar o tamanho do mercado de trabalho de 
profissionais autônomos e da ocupação de entregador. Limitada pelos constrangimentos citados, 
ela estima que naquele momento fossem 5,5 milhões de brasileiros com a ocupação de entregador 
para a realização de alguma renda mensal, representando 23,13% dos profissionais autônomos do 
país, e 90% deles o faziam por meio de plataformas digitais. Esses números, assim como a exposição 
da pesquisa, apontam mais amplamente para o setor de motociclistas, mas dão uma dimensão do 
fenômeno mais geral e instigam a busca pela mensuração específica do fenômeno relacionado exclu-
sivamente à bicicleta. Disponível em: <https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,ponte-en-
tre-aplicativos-e-clientes-entregadores-ja-sao-23-dos-autonomos-no-pais,70002793803>.
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lho, como chegaram a essa atividade, seu tempo de permanência nela, qual seu 
perfil de renda e de ocupações no mercado? Ainda que consigamos identificar 
nas bases da Rais as principais empresas de entrega, quando se trata de iden-
tificar os trabalhadores, há um agravante: grande parte deles não é registrada, 
seja como CLT ou MEI, nem possui contrato temporário – ou seja, são trabalha-
dores informais.

A Aliança Bike (Aliança Bike, 2019) nos mostrou com um survey que, em São 
Paulo, o entregador ciclista de aplicativo5 típico é brasileiro, homem, negro, com 
idade entre 18 e 27 anos, morador das periferias, com ensino médio completo, 
que estava desempregado e agora trabalha todos os dias da semana, de 9 a 10 
horas por dia, com ganho médio mensal de R$ 992. Ele ou nunca tinha andado 
de bicicleta antes ou anda há mais de 5 anos, e vai com a bicicleta própria para a 
região de trabalho, que dista em média 10,5 km de sua casa. O tempo de espera 
entre entregas é alto, o número de entregas é baixo (em média 9 por dia). Para 
esses entregadores, a principal vantagem dessa ocupação é que é um emprego 
rápido, sem processo seletivo, com flexibilidade de horário, sem patrão e que 
paga melhor que outras ocupações; e ainda é saudável e divertido trabalhar de 
bicicleta.

Esta pesquisa lança luz numa realidade pouco analisada e abre novas ques-
tões, como: quais outros tipos de ocupação esses trabalhadores pleiteiam no 
mercado de trabalho? Como veem a ocupação e a si mesmos? Quanto tempo 
permanecem na atividade? Quais perspectivas têm do ponto de vista laboral? 
Para eles, existem diferenças entre as empresas nas formas de vínculo, na orga-
nização do trabalho e na remuneração?

Um dos achados desta pesquisa é que os dois principais tipos de empresa 
com serviço de entrega por bicicleta têm relações diferentes com a bicicleta e 
também com os entregadores. Isso nos leva a um terceiro conjunto de questões: 
como se veem esses trabalhadores enquanto ciclistas entregadores e quais práti-

5  Como discutirei na terceira seção, a ideia de empresa de aplicativo está tanto inserida numa lógica 
econômica mais ampla de produção valor, como também não tem como característica distintiva o 
simples uso de um programa de celular como interface principal de seus serviços. Contudo, dado o 
uso nativo do termo, também o utilizarei para facilitar a exposição.
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cas ciclísticas têm? Existe diferença entre as práticas ciclísticas dos entregadores 
das diferentes empresas?

Ainda que outras intervenções no tráfego tenham mais efeito sobre a redu-
ção de acidentes e o aumento da sensação de segurança para ciclistas (Bacchieri 
et al., 2010), é relevante olhar também para os comportamentos e práticas dos 
ciclísticas, os motivos de viagem (trabalho, casa-trabalho, lazer, esporte), grupo 
etário (jovens e adultos), gênero e experiência para compreender seus compor-
tamentos nas vias, seus riscos e dificuldades, para a garantia de segurança (Billo-
t-Grasset, Amoros e Hours, 2016, p. 5).

Assim, o capítulo está dividido em cinco seções, incluída esta introdução. Na 
próxima, apresento o contexto urbano em que a pesquisa se insere e a metodo-
logia empregada. Na seção 3, apresento o quadro de empresas atuantes no setor 
de logística por bicicleta, suas diferenças e proximidades, buscando responder 
ao primeiro conjunto de questões a partir da pesquisa empírica e do incipiente 
debate na literatura. Na quarta seção, discuto a partir da perspectiva dos entre-
gadores suas trajetórias, inserções e representações do mercado de trabalho e 
do serviço de entrega, as formas de precificação do serviço e organização do 
trabalho segundo as diferentes empresas, e as diferentes práticas ciclísticas. Por 
último, em uma breve conclusão, aponto os principais achados desta pesquisa 
e as possibilidades para pesquisas futuras.

2. Contexto e campo

2.1. São Paulo e o eixo sudoeste: mercado e trabalho
A cidade de São Paulo, como outros grandes centros urbanos mundiais, deixou, 
do ponto de vista produtivo, de ser progressivamente de predominância indus-
trial para comportar a ampliação do setor de comércio e serviços. São Paulo se 
destaca nesse processo pela sua relevância para concentração de sedes das gran-
des empresas no território nacional, e, diferentemente de outras cidades com 
processos semelhantes, a acomodação de diferentes tipos de atividade pelo 
acúmulo de funções produtivas, tanto do setor terciário (serviços e comércio) 
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como do secundário (industrial) (Comin e Vasconcelos Oliveira, 2010). Se a cidade 
já concentra grande parte das sedes de empresa, postos de trabalho, melhores 
infraestruturas e mão de obra mais qualificada do país, nela, internamente, é 
também espacializada a concentração de atividades de renda e trabalho.

Nas últimas décadas, houve expansão e melhora na qualidade dos serviços 
urbanos, porém a cidade ainda permanece marcada por grandes desigualdades 
sociais, de acesso a bens e serviços públicos e privados, segregada e estrutural-
mente hierarquizada (Marques, 2016). A região que compreende as zonas Oeste e 
Sul 16, onde se localizam os principais eixos empresariais da cidade – as avenidas 
Paulista, Faria Lima e Berrini –, concentra cerca de 40% dos estabelecimentos de 
emprego e 50% dos postos de trabalho formal (Funari, 2016, p. 22). Nesses eixos 
também se concentram as residências de pessoas de maior renda e ocupações 
superiores no mercado de trabalho – como um espaço segregado dos mais ricos 
(Marques, 2014, p. 28) –, a atividade imobiliária em décadas recentes (Hoyler, 
2014; Marques e Requena, 2013) e os estabelecimentos comerciais e postos de 
trabalho de varejo e atacado (Moreira, 2008).

Não por acaso, é também nessa área que se concentram as melhores infra-
estruturas ciclísticas (Harkot, 2018; 2019), os fluxos de aluguel do sistema 
compartilhado de bicicletas (Callil e Costanzo, 2017) e oportunidades de acesso 
a emprego exclusivamente por bicicleta (Logiedice, 2020). Nesse sentido, essa 
área de grande concentração de recursos, infraestruturas e muito dinâmica em 
atividades, também contém o principal eixo cicloviário do país, a avenida Faria 
Lima, onde se verificou o aumento de ciclistas entregadores nos últimos anos 
(Aliança Bike, 2019). Outras evidências disso, que apareceram como resultado 
desta pesquisa, são a localização das principais bases7 das empresas de entrega 

6  Os diversos autores nomeiam a região por diferentes formas. Seguindo uma divisão por zonas, como 
Seade (2013), esses distritos são representados pelas Zonas Oeste e Sul1. Seguindo Villaça (2001), 
Funari (2014) define como “Quadrilátero Sudoeste”, um agregado de 21 distritos do município de São 
Paulo, onde se concentram as classes de mais alta renda, compostos por Campo Grande, Santo Amaro, 
Vila Andrade, Jabaquadra, Campo Belo, Saúde, Itaim Bibi, Moema, Morumbi, Vila Sônia, Butantã, 
Pinheiros, Alto de Pinheiros, Lapa, Perdizes, Jardim Paulista, Vila Mariana, Santa Cecília, Consolação e 
Liberdade. Marques (2014) apenas apresenta a região delimitada pelos dados nos mapas, apontando 
uma tendência de expansão das áreas mais ricas a oeste e sudoeste.

7  No meio de logística por bicicleta, base se refere tanto às centrais de distribuição de produtos das 
empresas, onde os entregadores retiram os volumes dos serviços, como também, no caso dos entre-
gadores de plataformas de micrologística, aos pontos de parada e descanso instalados pelas empresas 
ao longo do último ano.
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que usam a bicicleta e/ou a motocicleta como modal e os pontos de descanso 
formais (fornecidos pelas empresas) ou informais (nas ruas, praças, estaciona-
mentos e estabelecimentos comerciais) dentro dessa região.

Assim, por mais que as atividades das empresas analisadas aqui se desenvol-
vam em toda a região metropolitana de São Paulo e também concentrem ativi-
dades em outros pontos e subcentros, como apontado pela Aliança Bike (2019), 
selecionei o perímetro de minha área de pesquisa e campo nessa região sudoeste 
da cidade, nos eixos em torno da Avenida Paulista e das avenidas Faria Lima e 
Eng. Luis Carlos Berrini, por serem reconhecidamente locais de concentração de 
atividades de entrega dos dois tipos de empresa analisados aqui, algo confirmado 
no campo e amplamente reconhecido pelos próprios ciclísticas.
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Imagem 1 • Mapa de São Paulo com a delimitação
do perímetro abarcado pelo campo e as avenidas
Paulista, Berrini e Faria Lima destacadas

Fonte: Elaboração própria
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2.2. Metodologia
A pesquisa realizada é qualitativa, de tipo dedutiva e interpretativa, na medida 
em que partiu de uma hipótese prévia a ser verificada com o auxílio de cate-
gorias analíticas e problemas teóricos da sociologia e analisou sentidos e repre-
sentações dos atores e suas relações com instituições sociais. Para estudo das 
interações cotidianas e experiências, valores e atitudes dos sujeitos pesquisados, 
lancei mão de métodos de pesquisa como o levantamento de bibliografia, de 
documentos públicos, notícias de jornais, a realização de campo por meio de 
observação direta e participante e entrevistas em profundidade com questioná-
rios semiestruturados para análise de trajetórias de vida (Cebrap, 2016). A hipó-
tese que motivou esta pesquisa é basicamente: tipos de empresa com modelos 
de negócio diferentes têm perfis de entregadores diferentes. Como poderemos 
ver, essas diferenças realmente existem. Algumas delas tendem a ser borradas, 
como as relacionadas a trajetória de trabalho e posição social dos entregadores, 
enquanto outras tendem a ser mais bem delimitadas, como as ligadas aos tipos 
de vínculo e formas de organização de trabalho.

Para responder às questões propostas, foi realizada pesquisa junto às empre-
sas e aos entregadores. Para buscar avançar um pouco mais nas características 
desse mercado, foi feito um levantamento via internet, redes sociais e entrevis-
tas de quais eram as principais organizações ativas no ramo na cidade de São 
Paulo. Realizou-se contato com muitas empresas via e-mail, telefone e presen-
cialmente. Foram realizadas entrevistas com representantes de 5 empresas, duas 
de ciclologística, duas plataformas de micrologística e uma empresa de frete de 
menor porte, que trabalha majoritariamente com motociclistas, mas também 
com ciclistas. Além disso, foram entrevistados de maneira não sistemática repre-
sentantes de outras formas de organização, como associações, cooperativas e 
outras empresas de pequeno porte.

O contato formal com as empresas plataformas de micrologística foi negado 
em todos os casos. Contudo, foram realizadas entrevistas com funcionários 
recém-egressos e com alguns funcionários ativos, sob a condição de não iden-
tificação. Resultados das entrevistas realizadas com representantes das empre-
sas e de análise documental sobre os modelos de negócio estão disponíveis na 
seção 3 deste capítulo.
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Para a realização de contato com os entregadores, foi utilizado método 
etnográfico, com observação direta, acompanhamento de ciclistas em dias de 
trabalho, entrevistas semiestruturadas com 3 entregadores de ciclologística e 
4 de empresas de aplicativos, além de outras conversas informais. No caso das 
empresas de ciclologística, centrei-me na análise da maior e principal empresa 
do mercado, que me concedeu formalmente o contato com seus ciclistas. Com 
isso, foi realizado contato individual com entregadores nos dias de campo na 
sede da empresa. No caso das empresas plataformas de micrologística, o contato 
com os ciclistas foi realizado nas ruas e esquinas da cidade, a partir de perfis 
identificados antes de ir a campo, segundo critérios de gênero, idade, tipo de 
bicicleta que usava, região de atuação e horários de pico durante a semana e 
nos fins de semana. Os contatos iniciais foram sempre individuais, dada a resis-
tência dos entregadores a colaborar quando se encontravam já em grupo. Após 
a chegada na área de campo e a localização de possíveis interlocutores, minha 
apresentação foi feita junto da pesquisa, e, após a concordância deles, foi feito 
o acompanhamento de bicicleta a partir dali. Ao todo, foram realizadas 16 incur-
sões a campo. As entrevistas foram realizadas entre agosto e novembro de 2019. 
Os nomes foram alterados para preservar o anonimato de todos.

3. Mercado de logística por bicicleta em São Paulo

3.1. O mercado e o perfil das empresas
No Brasil, estima-se que os custos com distribuição urbana de mercadorias sejam 
em torno de 24% dos custos totais logísticos (Resende et al., 2017). O fluxo das 
diferentes mercadorias ocupa cerca de um quarto do volume de tráfego das ruas 
de uma cidade (Fatnassi et al., 2016, apud Nunes, 2017). Nas cidades de países 
emergentes, estima-se que 50% do tráfego das ruas pode ser atribuído ao movi-
mento de cargas (Jallow; Johansson, 2015, apud Nunes, 2017). Especificamente, 
o transporte de bens e serviços nas cidades é responsável por 19% do uso de 
energia e 21% das emissões de gases de efeito estufa, sendo considerado uma 
atividade econômica central em termos de habitabilidade urbana (Russo e Comi, 
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2012). Ou seja, trata-se de uma parte relevante das cadeias de produção, que 
consequentemente tem impactos relevantes no espaço e na lógica de funcio-
namento das cidades.

Dentro do processo de transporte e entrega de bens em escala cada vez mais 
ampla, globalizada e nacionalizada, existem várias etapas e procedimentos que 
envolvem diferentes atores até o endereço final. Após diferentes trajetos, para-
das e modais, é chamada de última milha (last mile)8 a última fase, intraurbana, 
que retira a mercadoria de uma central de distribuição e entrega o pedido ao 
consumidor final (Choubassi, 2015; Nunes 2017).

Nesse contexto, de um lado, as bicicletas foram incorporadas em circuitos 
de circulação em nível global, relacionadas a e-commerce e postagens nacionais 
e internacionais de pequenos volumes, como ponta ecológica e eficiente para 
a última milha em grandes centros urbanos, com as empresas de ciclologís-
tica. De outro, as mudanças produtivas, tecnológicas e do mercado de trabalho 
permitiram que houvesse condições para criação de empresas plataformas de 
micrologística, com a expansão dos serviços de entregas instantâneas de bens e 
serviços variados por demanda (on-demand) (R. B. Collier, Dubal, e Carter 2017; 
Steiner 2017), modelo que se mostrou também eficiente diante de um grande 
contingente de trabalhadores em busca de renda, que viram na realização de 
entregas em nível local uma oportunidade de trabalho. Essas empresas também 
fazem parte de um processo mais amplo de mudanças econômicas, produtivas, 
nas formas de organização do trabalho e circulação de bens em nível local e 
global. Vários processos ocorreram concomitantemente e muitas vezes correla-
cionados: a intensificação do comércio via internet, a difusão de plataformas de 
e-commerce, de smartphones, a expansão do consumo, a maior flexibilização e a 
perda da rede de direitos que garantiam estabilidade ao trabalhador registrado 
com a ampliação do trabalho informal e trabalho intermediado (Collier, Dubal e 
Carter, 2017; Guimarães, 2011; Telles, 2006).

8  No debate internacional sobre logística e economia em língua inglesa, o termo é utilizado para se 
referir a essa última fase do processo de logística que envolve longas distâncias entre consumidor 
e produto em cadeias de fornecimento (supply chain). Mas também tem sido entendido dentro do 
debate específico sobre e-commerce já como uma forma de relacionamento que pode ser direta entre 
empresas (B2B, ou business to business) ou entre empresa e consumidor final (B2C, ou business to 
consumer).
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Como mencionado anteriormente, quando analisamos quais as empresas 
que realizam entregas por bicicleta, observamos representantes de vários tipos 
e tamanhos, com diferentes modelos de negócio nos quais a bicicleta, os entre-
gadores e suas práticas têm lugares e significados distintos. Em uma primeira 
aproximação, percebemos uma divisão entre empresas de ciclologística (Aliança 
Bike e Labmob, 2018) e empresas plataformas de micrologística, empresas enten-
didas aqui como parte dessa tendência de economia de combinação (matching 
economy) (Steiner, 2017) e serviços sob demanda (on-demand) (Collier, Dubal e 
Carter, 2017; Steiner, 2017).

No caso de São Paulo, temos diferentes perfis de empresa. Um levantamento 
pela internet encontrou ao menos 11 empresas de ciclologística, 7 plataformas 
de micrologística, 5 empresas de frete de menor porte, 2 cooperativas de entre-
gadores e 3 empresas de um único entregador (MEI), totalizando 28 instituições 
que trabalham com entregas de bicicleta. O número é certamente subestimado, 
dado que muitas empresas de entrega que trabalham com motoboy também 
trabalham com ciclistas em número minoritário, e não estão sendo contabiliza-
dos as entregas tradicionais não terceirizadas e as empresas médias e menores 
atuantes em bairros e subcentros. O que parece interessante ressaltar é a rela-
tiva diversidade de tamanhos e formatos. Este capítulo se debruça apenas sobre 
os dois primeiros tipos mencionados, porém alguns aspectos do conjunto como 
um todo chamam atenção. É o caso da intermediação e terceirização, tema que 
abordaremos adiante.

3.1.1. Ciclologística
As empresas de ciclologística apostam na eficiência e na sustentabilidade como 
eixos estruturantes de seu negócio: vendem eficiência na última milha9 para 
empresas de e-commerce, comércio no geral e inclusive de logística global, combi-
nada ao discurso de redução do impacto no meio ambiente pela redução das 
emissões de CO2 em toda a sua cadeia produtiva – o que é contabilizado pela 
empresa e fornecido para os clientes na forma de capital simbólico. Seu negó-

9  Mas dizem, na verdade, atuar sobretudo nos últimos 6 km. Uma milha representa 1,60934 km.
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cio são as entregas, mas não só. Fazem vários tipos de serviços associados, como 
recepção, montagem, organização, entrega e instalação de produtos. Também 
oferecem serviços de dedicação exclusiva para empresas específicas, como restau-
rantes, cartórios, laboratórios médicos e escritórios.

Em sua maioria são empresas médias, de capital fechado e nacional, que 
iniciaram suas atividades após 2010. Tendem a ver a profissionalização da ativi-
dade e o cuidado com as práticas ciclísticas dos entregadores como questões 
que fazem parte do negócio e do produto entregue por eles aos seus clientes. 
A reputação da empresa, nesses casos, é uma parte importante do seu capital 
no mercado. Nesse contexto, quesitos como o comportamento dos ciclistas e o 
tipo de impacto da prática ciclística na cidade são pontos centrais desse capi-
tal, já que o que está em jogo não é somente eficiência, mas uma espécie de 
bem-estar geral.

O caso analisado em profundidade aqui é o da maior empresa do mercado, 
cujo valor é superior ao valor somado das duas principais concorrentes. Trata-se 
da mesma empresa analisada pelo estudo da Aliança Bike (2018), o que a torna 
interessante para comparação e percepção da mudança de direção do negócio. 
O que será apresentado e discutido nesta subseção é resultado das entrevistas 
e do campo realizado para esta pesquisa.

Atualmente, a empresa conta com 178 clientes, um total de 268 pessoas 
como funcionárias, 255 ciclistas, tem faturamento de R$ 3,4 milhões (último 
semestre) e valor de mercado em torno de R$ 9 milhões. A organização dispõe de 
69 veículos no total10, sendo 56 destes bicicletas, que realizam 95% das entregas 
feitas pela empresa. O número de entregas por dia é 2.000 em média, e seu valor 
médio é R$14,00. O valor varia muito dependendo do produto e do cliente: cada 
um tem um contrato específico e forma própria de precificação, remuneração 
e organização do trabalho junto aos entregadores, dependendo de escala, peso, 
localização, volume, por tempo ou distância. Mas a remuneração é em torno de 
R$ 2/km. O faturamento diário é entre R$ 9 mil e R$ 14 mil, sem descontar os 
encargos e outras despesas.

10  Dois furgões elétricos, 11 scooters elétricas, 3 bicicletas cargueiras elétricas, 3 bicicletas elétricas e 
50 bicicletas no momento da entrevista, mas esses números variam.
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O presidente e um gerente da empresa dizem estar mudando para um novo 
tipo de negócio. Hoje, ainda atendem a demandas avulsas individuais de pessoas 
físicas com retirada e envio de volumes. Contudo, já há algum tempo estão mais 
voltados para pessoas jurídicas, com contrato integral, para o fornecimento de 
ciclistas dedicados com exclusividade, voltando as atividades para uma operação 
mais técnica e logística, ligada às cadeias de e-commerce, realizando mais entre-
gas, a partir de cadeias de distribuição por meio de centrais, e menos picking 
(retiradas) individuais sob demanda específica (on demand) – o que pode ser lido 
como uma tentativa de ganhar escala, mas sem abrir mão do diferencial do seu 
negócio . A empresa se volta para as atividades de entrega planejadas, não as 
de urgência. Concentra as atividades de retirada e entrega no horário comercial 
durante a semana.

Dessa maneira, as empresas de ciclologística ocupam uma posição espe-
cializada no mercado geral de serviços e das cadeias de logística mais amplas. 
Vendem um serviço especializado voltado para eficiência e menor impacto 
ambiental. Do ponto de vista da relação com outras empresas, tanto são mais 
um intermediador especializado numa cadeia ampla de fornecimento e circula-
ção de bens e prestação de serviços, quanto terceirizam mão de obra para esta-
belecimentos comerciais e empresas no fornecimento de ciclistas entregadores 
com dedicação exclusiva.

3.1.2. Plataforma de micrologística
Os principais atores do mercado se definem como prestadores de serviços de 
entrega, de delivery, atuando em ramos específicos, como o de alimentos, ou 
mais gerais, com serviços de entrega de qualquer tipo de produto e outras ativi-
dades adicionais. Elas têm origens nacionais diversas, contando com empresas 
brasileiras, latino-americanas, norte-americanas e europeias, que hoje atuam em 
território nacional e internacional e também apenas algumas cidades ou regiões, 
fazendo parte de conglomerados maiores de empresas de tecnologia e investi-
mento com questões relacionadas genericamente a mobilidade urbana. Inicia-
ram suas atividades como pequenas empresas de tecnologia (startups) e hoje 
receberam aportes milionários de investidores internacionais, chegando a cifras 
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bilionárias de valores de mercado11. Todas as empresas têm capital fechado, o que 
torna difícil falar de participação no mercado, faturamento, número de entregas, 
empregados e resultados financeiros. Mas estimativas apontam cerca de 30 mil 
entregadores nas ruas de São Paulo atuando para o conjunto total desse tipo de 
empresa e serviço12. Exemplos bastante conhecidos dessas empresas são marcas 
como Uber Eats, iFood, Rappi e Glovo, entre outras.

Ainda que possuam modelos de negócio variados, sua atuação no mercado 
é voltada para o atendimento de entregas instantâneas, tendo como o maior 
objetivo a realização de entregas o mais rápido e barato possível por pratica-
mente qualquer modal: carros, motocicletas, bicicletas e até a pé. O argumento 
público é que estão oferecendo possibilidade de trabalho para pessoas que este-
jam disponíveis e tenham meios de realizar entregas, de modo a complementar 
sua renda.

Aqui, as bicicletas são apenas um entre os modais utilizados, sem nenhum 
tipo de destaque ou benefício prático ou discursivo. Dentre os modais, têm parti-
cipação minoritária, segundo informantes. Elas são utilizadas apenas nas entregas 
de curta distância, com até no máximo 3 km entre os dois trechos do trajeto: o 
local do entregador quando recebe o pedido, o de retirada e o destino final de 
entrega. Acima dessa distância, as entregas são redirecionadas para os outros 
modais, sobretudo motocicletas.

Quando passamos em revista as discussões acadêmicas sobre o fenômeno 
da nova economia que envolve empresas que têm como face principal aplica-
tivos de celulares (apps), vemos uma pluralidade de termos para buscar definir 
as características distintivas em relação aos modelos econômicos já conhecidos, 
detalhando suas atividades, objetivos, formas de atuação, fontes de recursos e 
dividendos. Elas vêm sendo definidas como economia compartilhada (Ravenelle, 
2017), destacando os riscos compartilhados pelos trabalhadores com donos de 
empresas; gig economy (economia do bico) (Collier, Dubal e Carter, 2017; 2018), 
chamando atenção para as dimensões de falta de regulação e vulnerabilidade dos 

11 <https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2018/09/14/internas_econo-
mia,705852/empresa-de-entregas-rappi-cresce-e-ja-vale-us-1-bilhao.shtml>; <https://www.uol.com.
br/tilt/noticias/redacao/2018/11/13/ifood-recebe-investimento-recorde-de-r-19-bilhao.htm>.

12 <https://www.estadao.com.br/infograficos/economia,12h-por-dia-7-dias-por-semana-r-936-como-
e-pedalar-fazendo-entregas-por-aplicativo,1034668>.
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trabalhadores, não de independência; e sob demanda (on-demand) ou mercados 
multilaterais, destacando novos arranjos econômicos voltados para o indivíduo 
e para a otimização da alocação de recursos por diminuição de custos de infor-
mação e transação (Collier, Dubal e Carter, 2017; Steiner, 2017).

Sem deixar de considerá-las, aqui, assumo o ponto de vista de Steiner (2017), 
que apresenta essa nova economia como matching economy (economia da 
combinação), dado que essa perspectiva, mais do que olhar para um processo 
mais amplo de produção de valor, permite compreender em detalhe os processos 
de mediação que ocorrem por meio das empresas plataformas de micrologística.

Assim, como Collier e outros (2017), Steiner (2017) aponta para como a quan-
tidade imensa de dados que passou a ser gerada e gerida a partir das novas 
tecnologias possibilitou o surgimento de plataformas de internet como estru-
turas centralizadas de gestão de informações e preferências que possibilitam o 
encontro e a interação entre dois ou mais lados de um mercado com custos de 
transação e informação menores. Essas plataformas multilaterais têm como obje-
tivo e resultado a produção de combinações ótimas para os envolvidos, cortando 
custos e gerando valor, que empresários buscam capturar. Matching economy 
representa a precisa alocação de recursos e preferências a partir da crença pelas 
partes envolvidas na arena de combinação de que as informações disponibilizadas 
por elas são verdadeiras e que o algoritmo selecionará combinações que corres-
pondem ao equilíbrio ótimo. Esse encontro mediado entre atores não necessa-
riamente envolve uma arena de mercado, ocorrendo também em plataformas 
voltadas para relacionamentos pessoais, doações de órgãos, serviços públicos de 
moradia social, e mesmo processos de escolha de vagas em vestibulares13.

No caso de relações econômicas monetizadas, diferentemente de Collier e 
outros (2017), que vê nesses casos abstratamente a existência de intermedia-
dores entre trabalhador e consumidor, Steiner (2017) aponta para a possibili-
dade de múltiplas intermediações. A questão central de operação do sistema 
seria garantir igualdade de acesso e eficiência de alocação. Assim, é necessário 
olhar para como as pessoas são selecionadas para poderem fazer parte desses 
grupos e entrar na arena, mas também para suas chances e oportunidades de 

13  O SISU (Sistema de Seleção Unificada) do Ministério da Educação, em operação desde 2010, é uma 
plataforma de matching.



DESAFIO MOBILIDADE 3124

fazer parte de um match (combinação) – dado que os recursos individuais não 
são igualmente distribuídos.

3.2. A bicicleta no modelo de negócio e lógicas de opressão
Nessa seção, são analisados os modelos de negócio dos dois principais tipos de 
empresas atuantes no mercado de logística por bicicleta a partir do referen-
cial teórico de Steiner (2017) de economia da combinação (matching economy). 
Segundo essa perspectiva, é possível pensar as diferentes formas de intermedia-
ção de mão de obra nessa atividade, sobretudo quando olhamos para o processo 
de definição da entrega e do entregador, como rodadas de combinação que são 
feitas pelas empresas na alocação do melhor entregador para cada entrega, e 
como esses processos estruturam diferentes formas de negócio, operação e rela-
cionamento entre entregador, empresa e outros envolvidos no serviço.

3.2.1. Ciclologística

A. Bicicleta e roteirização
As empresas de ciclologística estão voltadas para a eficiência do último trecho de 
uma cadeia logística (entrega ao consumidor) combinada à redução dos impactos 
ambientais – priorizando o uso da bicicleta em relação a outros modais para isso. 
Nesse sentido, a bicicleta é parte central do modelo de negócio, símbolo asso-
ciado às marcas, seus logos e peças de marketing e propaganda, estando inclu-
sive presente na personalização dos outros veículos com a imagem da empresa.

Além disso, quando olhamos para suas formas de operação, vemos diferenças 
entre as lógicas das empresas em seus meios específicos de atuação no mercado, 
entre ciclologística e plataformas de micrologística. No modelo de negócio de ciclo-
logística, o método de roteirização parece central para a eficiência do serviço, a 
dinâmica de organização do trabalho e o relacionamento com entregadores e 
clientes.

Os representantes da empresa de ciclologística analisada dizem que o tipo de 
serviço prestado por eles não tem a urgência e a instantaneidade como valores 
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da empresa e diferencial vendido por eles aos clientes. As entregas são planeja-
das e não têm prazos de entrega curtos. Elas possuem intervalos de retirada e 
entrega, maiores ou menores segundo o serviço, o produto e o cliente. A empresa 
trabalha em horário comercial, o que também exige que haja disponibilidade 
não só dos entregadores, mas do consumidor, para de alguma forma receber 
o produto. Esse modelo, como apresentado pelos representantes da empresa, 
envolve uma equipe voltada ao processo de recepção das demandas por entrega 
dos clientes e organização desses pedidos em roteiros eficientes, que levam em 
consideração o volume, o tipo de serviço, a localização das entregas, o trajeto 
urbano e os perfis de entregadores que trabalham na empresa. Essa equipe faz 
a conexão com a equipe do estoque, que recebe e separa as mercadorias em 
unidades transportáveis pelos ciclistas, e a equipe de ciclistas. Para tanto, a figura 
do operador é central, pois faz a mediação e a comunicação entre as equipes 
de roteirização, de estoque e de entregadores, para definição do melhor roteiro 
e do melhor ciclista para o serviço. O roteiro é produzido já pensando na dispo-
nibilidade dos ciclistas, seus locais de moradia, suas rotas mais recorrentes, sua 
experiência e provável disponibilidade. Esse roteiro é preparado e analisado pelo 
operador, que, no balcão de relacionamento com os entregadores, negocia com 
eles seus interesses e disponibilidades para fazerem as entregas disponíveis no 
momento e naquele dia.

A empresa de ciclologística em questão possui pelo menos quatro diferentes 
centrais de distribuição na cidade, localizados nas regiões Oeste, Sul 1 e Centro, 
e também formas de operação que envolvem os outros veículos no processo de 
organização das entregas, para o transporte de grandes volumes entre centrais 
de distribuição e até a casa de alguns entregadores. Nesses últimos casos, eles 
não necessitam se deslocar até as centrais e saem para fazer as entregas em 
regiões mais próximas de sua residência.

Os roteiros são passados a eles pelo aplicativo (software de celular) da 
empresa, que é muito semelhante ao de uma empresa plataforma de micro-
logística. O presidente e fundador diz que o desenvolvimento e a utilização da 
ferramenta em seu modelo de negócio são anteriores ao surgimento das prin-
cipais empresas do ramo e constituem apenas parte do processo que torna seu 
serviço melhor. O investimento em sistemas de informação, análise e operação 
das demandas e das entregas é o mais relevante para tornar o método de rotei-
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rização mais ágil, apurado e eficiente, fazendo do aplicativo mais um meio de 
comunicação, registro e controle.

Se pensarmos esse processo de alocação de entregas e entregadores em 
termos da estrutura de combinação, como apontado por Steiner (2017), em 
que são pensadas rodadas de combinação em busca de uma alocação ótima 
para as partes envolvidas, vemos que a posição dos entregadores faria parte de 
uma primeira rodada de combinação, em que ele não só é considerado desde o 
início pela empresa, como tem acesso às informações relevantes da cadeia de 
produção do serviço (quantidade de entregas, valores de remuneração, localiza-
ção dos destinos, distâncias, trajetos, tempo estimado) e alguma agência sobre 
seu trabalho, como poderemos ver adiante.

Imagem 2 • Processo de combinação processado no método de 
roteirização das entregas no caso de empresa de ciclologística

Fonte: Elaboração própria

Empresa ciclologística

Bloco 1
Consumidor, fornecedor ou 

empresa demandante

Bloco 2
Ciclistas entregadores

Coullier et. al. (2017) destaca que as empresas plataformas não atuariam 
diretamente na melhoria do processo produtivo do serviço ao qual estão relacio-
nadas (no nosso caso, serviço de entregas), mas apenas atuando na diminuição 
dos custos de transação e informação entre partes envolvidas, melhorando o 
acesso e ampliação de mercados, mas não produzindo novas formas de produto. 
Contudo, após olhar o modelo de negócio de ciclologística vemos que os dois 
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tipos de empresas possuem e mobilizam diferentes representações de eficiên-
cia. No caso da empresa de ciclologística, o método de roteirização torna mais 
eficiente o serviço de entrega, junto da utilização de aplicativos para a comuni-
cação mais ágil entre as partes envolvidas.

B. Formas de contratação e relacionamento com entregadores
A empresa de ciclologística observada nesta pesquisa vê a profissionalização da 
atividade e a responsabilidade com as práticas ciclísticas dos entregadores como 
questões que fazem parte do seu modelo de negócio e do produto entregue 
por ela aos seus clientes. Como mencionado anteriormente, nesse modelo, a 
reputação da empresa é parte importante de seu capital no mercado. Por isso, o 
treinamento dos ciclistas, com instruções básicas de respeito no trânsito e infor-
mação sobre práticas “reprováveis” (que podem lhe custar o emprego) é uma 
parte fundamental do processo de seleção de entregadores, buscando afastar 
inexperientes ou candidatos pouco comprometidos com as responsabilidades 
exigidas. Algumas das práticas consideradas reprováveis são: empinar a bicicleta/
andar sob uma roda, andar sem capacete, atropelar alguém por prática impru-
dente, andar com objeto pendurado no guidão, envolver-se em colisão e não parar, 
brigar ou zangar alguém, roubar algo, ser pego sob o efeito de qualquer tipo de 
droga pedalando em horário de trabalho ou uniformizado. De forma geral, essas 
empresas buscam os melhores ciclistas: os mais profissionais e experientes. Outra 
prova de que a reputação da empresa envolve o comportamento dos entrega-
dores e suas práticas ciclísticas é o fato de estes estarem sempre identificados e 
uniformizados, sendo, por isso, facilmente reconhecidos nas ruas por outros ciclis-
tas, veículos e clientes. Denúncias, mensagens e fotos chegam pelas redes sociais 
com grande velocidade, o que tem uma espécie de efeito panóptico (Foucault, 
2014; 2015) sobre os praticantes  – há narrativas tanto de entregadores como de 
empresários de casos concretos de punição e de seguimento com disciplina das 
recomendações gerais.

Os entregadores trabalham em regime de CLT ou freelancer, mas sempre 
com contrato. O entregador CLT trabalha com dedicação exclusiva, 44 horas 
por semana, e recebe salário, 13º, férias, benefícios (VA, VT, VR), seguro de vida, 
plano odontológico, capacete, protetor solar, uniforme, bônus por produtividade, 
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bicicleta de presente após 18 meses. Ganha entre R$ 1.500 e R$ 3.000 por mês. 
Já o ciclista entregador freelancer trabalha no dia, horário e serviço que escolhe, 
utiliza sua própria bicicleta, telefone e plano de dados. O valor de cada trabalho 
é informado antes, e ele pode ganhar bônus por produtividade, por indicação de 
outros bikers e por indicação de clientes. Ganha entre R$ 200 e R$ 2.400 por mês.

Os empresários lançam mão de várias técnicas de incentivo e engajamento 
dos entregadores: premiações semanais, quinzenais, mensais e trimestrais base-
adas em rankings contínuos de faturamento de entregas nesses períodos, que 
levam a prêmios para os melhores colocados, todos relacionados ao mundo do 
ciclismo e à empresa de logística, como manguitos14, segunda pele, outras cami-
setas ou shorts de uniforme, carregador de bateria – até quadro de bicicleta. 
Esse mecanismo mobiliza os entregadores, que competem para estar na melhor 
posição, seja para ter o prêmio e melhorar sua bicicleta, seja para depois vender 
seu prêmio para complementar a renda – que pode aumentar em até R$ 500. 
Além disso, outros rankings são produzidos e compartilhados, como de número 
de viagens e quilometragem pelo WhatsApp exclusivo para comunicação labo-
ral. São produzidos eventos mensais de convivência com sorteios de bicicletas 
e outros produtos.

Nesse grupo, as bicicletas são quase em sua totalidade convencionais e adap-
tadas com caixotes de feira, mochilas e bagageiros, mas também se encontram 
cargueiras elétricas adaptadas de fábrica. A manutenção é disponibilizada nas 
bases de distribuição, mas é cobrada a preço de custo. O número de entregas 
e as médias de distâncias percorridas diariamente são altos: dependendo do 
serviço, de 35 a 80 entregas; a média é em torno de 80 a 100 km, mas há quem 
pedale entre 120 e 200 km por dia. O tempo de espera de um ciclista entre as 
entregas é baixo, o que se deve em grande medida ao emprego de sofisticados 
sistemas de informação e alocação de recursos na roteirização das entregas, já 
comentado anteriormente.

14  É um tecido apenas para os braços utilizado como utensílio esportivo para vários fins e que pelos 
ciclistas é usado como uma segunda pele, servindo para proteção do frio e de raios UV, a depender do 
modelo.
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3.2.2. Plataformas de micrologística

A. Algoritmos, rodadas e critérios de combinação
Diferentemente das empresas de ciclologística, cada vez mais voltadas ao aten-
dimento planejado de demandas de pessoas jurídicas, as empresas plataformas 
de micrologística estão voltadas à entrega e à satisfação de demandas individuais 
do consumidor final (Collier, Dubal e Carter, 2017; Ravenelle, 2017) em curto perí-
odo de tempo, especializando-se em serviços alimentícios, na compra e retirada 
de praticamente qualquer produto para entrega imediata independentemente 
do modal utilizado.

Pela estrutura específica do negócio das empresas plataformas de micrologís-
tica, podemos dizer que elas possuem dois tipos de cliente para quem vendem 
os serviços. De um lado, os consumidores finais, cujo apelo é de consumo instan-
tâneo, veloz, com baixo preço, num serviço pautado pela urgência e pelo acesso a 
produtos com comodidade e maior controle sobre o processo de compra (tempo, 
acompanhamento do processo de produção/compra e localização do entrega-
dor do produto). De outro, os estabelecimentos comerciais que terceirizam seu 
serviço de entrega para essas plataformas, e cujo apelo é de agilidade e barate-
amento na operação de entrega, eficiência na gestão comercial e logística, além 
de expansão do mercado consumidor e do volume de vendas.

A forma de operação de empresas plataformas de micrologística é bem 
diferente das de ciclologística, sendo pautada por uma forte centralização das 
informações nas empresas, em setores de operação, análise e gestão de infor-
mações. Diferentemente do outro caso, essas empresas trabalham sem opera-
ção logística humana na gestão das entregas, a qual é realizada por um algo-
ritmo automatizado. O trabalho desses setores produz insumos para alimentar 
o sistema de informações, de modo a melhorar o processo de combinação e 
aprimorar os padrões segundo as necessidades da empresa, direcionando os 
entregadores conforme as demandas e padrões de comportamento prévio das 
outras duas partes envolvidas (empresas fornecedoras e consumidores finais) 
dentro da plataforma.

As entregas são definidas no momento em que são solicitadas pelos consu-
midores via aplicativo e têm prazos curtos para serem realizadas. Uma das empre-
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sas quer garantir que qualquer coisa solicitada seja entregue em no máximo 
30 minutos na cidade. Outra busca garantir tempo máximo de 20 minutos. O 
serviço de entrega está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os 
dias do ano para os consumidores finais, cujo limitante principal é a disponibili-
dade dos estabelecimentos comerciais, suas zonas e horários de atendimento, 
e – apenas virtualmente – dos entregadores, dado que o serviço do aplicativo 
está disponível sempre.

Seguindo a lógica da economia de combinação, como proposto por Steiner 
(2017), no caso das empresas plataformas de micrologística temos um método 
específico de combinação e relação entre partes envolvidas na operação das 
entregas. Temos a relação entre dois lados de demanda (estabelecimentos 
comerciais e consumidores finais) e um pouco usual modelo de produção de 
preço no qual um terceiro ator (os entregadores) tem que ser pago para apare-
cer no mercado: o entregador só aparece depois de feita a combinação entre 
comércio e consumidor final, com a proposta de valor da entrega a ser aceita 
ou não após os cálculos do algoritmo da plataforma.

O caso das empresas de serviços de entregas por aplicativo é interes-
sante para pensar esses processos mais gerais de reorganização do mercado 
de consumo e trabalho desse novo tipo de economia. Nelas, as plataformas se 
colocam como intermediadoras entre consumidores e prestadores de serviços 
interessados em comprar e vender à distância. Seriam plataformas de busca e 
solicitação, ou cardápios on-line de um menu que se expandiu para praticamente 
qualquer tipo de produto, mas se concentra em grande medida no mercado de 
alimentação.

O processo de matching (combinação) produzido pelas empresas é realizado 
em diferentes rodadas de combinação entre os atores. Após a combinação inicial 
entre vendedor e consumidor no aplicativo, uma nova rodada de matching passa 
a ser produzida. Dessa vez, um novo grupo ou lado é acrescida nos cálculos: os 
entregadores.
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Imagem 3 • Estrutura de combinações entre atores

Fonte: Elaboração própria
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Nessa rodada, o algoritmo avalia qual dos entregadores disponíveis seria o 
ótimo: a partir da sua localização, distância e tempo estimado de chegada ao 
restaurante e ao local da entrega, suas credenciais no sistema e sua posição no 
ranking de avaliação, aquele que teria as melhores condições de fazê-lo do modo 
mais rápido e barato – não aquele que seria mais bem pago pela entrega.

Na conta dessas duas rodadas, o objetivo do algoritmo é otimizar a compra e 
venda dos produtos pela diminuição dos custos de informação e, num segundo 
momento, otimizar a alocação de entregadores de bicicleta para comercian-
tes e consumidores interessados em que seu produto alcance o mais rápido 
seu destino final com menor custo. Diferentemente de outras plataformas não 
econômicas de matching, nessa, uma das partes (o entregador) deve permane-
cer disponível para fazer parte da arena e ser pago pela prestação de um serviço 
por um preço a ser definido apenas no momento do cálculo alocativo, devendo 
aceitá-lo ou não de acordo com suas demandas e preferências, acreditando que 
aquele é sua melhor opção naquele momento (ou seja, não cabendo nenhum 
tipo de negociação). Nesse modelo de alocação da segunda rodada, o leilão não 
é para quem paga mais pela entrega, mas sim para quem aceita receber menos 
por ela.

O processo de seleção para entrada de entregadores nessas plataformas 
não é criterioso – já que exige apenas um celular com acesso a internet, docu-
mento com foto e antecedentes criminais para ser aprovado. Já o processo de 
combinação (matching) pode ser altamente excludente caso alguns entregadores 
não alcancem a qualidade desejada pelos critérios implícitos dos algoritmos da 
plataforma ou sejam categorizadas de acordo com suas performances e status 
nas atividades e não alcancem resultados satisfatórios – não sendo alocados em 
combinações.

A primeira distinção feita é quanto ao modal utilizado pelo entregador: ciclis-
tas têm menos oportunidades e recebem menos pelas corridas que motociclistas 
e entregadores de carro – o que indica que se supõe que irão levar mais tempo 
para realizar o serviço. Eles estão, geralmente, restritos a distâncias totais de 
deslocamento de 1,5 km de onde estão até o ponto de retirada e 1,5 km até 
o ponto de entrega final, totalizando no máximo 3 km por entrega. Frente aos 
ciclistas, os motociclistas têm prioridade pela atribuição de maior valor à sua 
rapidez nos cálculos de alocação dos algoritmos, quando a questão não é distân-
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cia. E os valores pagos para corridas semelhantes são superiores, ainda que seus 
custos econômicos e ambientais sejam maiores. O que mostra que a bicicleta 
como modal não está no centro do modelo desse tipo de negócio. No caso das 
empresas plataforma de micrologística, a bicicleta aparece como meio barato 
de produção de entregas para quem não tem condições de entrar no mercado 
com um modal mais caro, que exigiria mais recursos – já que eles não são provi-
dos pela empresa.

O segundo filtro – o das performances individuais – é operacionalizado por 
meio de uma classificação dos entregadores entre aqueles com melhores resulta-
dos de número de entregas, tempo médio, taxa de rejeição de corridas e avalia-
ção das outras duas partes (restaurantes e clientes).

Nesse modelo de negócio, o tempo é uma dimensão central como em outros 
tipos de atividade logística – mas de outra forma. Voltado para atendimento 
instantâneo e imediato, o serviço é pautado por urgência e pela necessidade de 
grande disponibilidade de entregadores para que haja eficiência. Assim, ainda que 
não sejam considerados nos cálculos iniciais dos consumidores e do algoritmo 
na primeira rodada de combinação, os entregadores são imprescindíveis para 
eficácia da transação proposta inicialmente pela plataforma e pelos fornecedo-
res e, por fim, para realização do valor do serviço com a sua produção: a entrega 
ao consumidor final.

Por isso, como ressalta Steiner (2017), devemos levar em consideração as 
estruturas de relação entre os atores e as estruturas sociais subjacentes que 
determinam as formas e possibilidades de acesso e participação dos diferen-
tes atores nas arenas das plataformas, afim de identificar diferentes posições, 
recursos e constrangimentos que produzam hierarquias, passagens e bloqueios, 
a depender dos contextos. Nesse caso, como no de outras plataformas, os proces-
sos de seleção para entrada e combinação seriam pautados por mecanismo de 
filtro (separação e seleção dos aptos a participar da combinação), ranking (classi-
ficação segundo critérios de qualidade definidos pela plataforma) e grande assi-
metria de informações entre as partes, com concentração das informações nas 
plataformas e acesso parcial e modulado, sobretudo pelos entregadores. Além 
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disso, podemos dizer que há estruturação de atividades em termos de gamefica-
ção15 (atividades voltadas para objetivos específicos e transitórios) (Lund, 2015).

B. Contratação e relacionamento com entregadores: disponibilidade e 
trabalho não remunerados
As empresas plataformas de micrologística, assim como outras plataformas 
(Thelen, 2018, p. 4), têm levantado uma série de questões sobre o que exata-
mente constituiria uma relação de trabalho. O modelo de relação com os entrega-
dores é pautado por relações informais, que são enquadradas pela empresa como 
parceria/colaboração, sem nenhum vínculo estabelecido formalmente além de um 
cadastro, num mercado em que, supostamente, diferentes atores somariam forças 
para todos ganharem. Na fase de escrita do capítulo, duas das empresas platafor-
mas de micrologísticas atuantes em São Paulo e analisadas aqui passaram a exigir 
dos entregadores cadastrados a criação de uma MEI (empresa de Micrompreen-
dedor Individual), após a autorização pelo governo federal16 e negociações com a 
prefeitura municipal e representantes de entregadores motociclistas. A situação 
de MEI (indivíduo tratado como empresa prestadora de serviço) é diferente do 
vínculo de empregado, não assumindo vínculo de trabalho, mas de prestação de 
serviço autônomo, ainda que seja formal e dê garantia a alguns direitos sociais, 
como aposentadoria. A pessoa física tem tratamento de pessoa jurídica, empresa, 

15  Mecanismos de “Gaming, como o jogo, atraiu o interesse de muitos campos científicos. Antes de 
tudo, a atividade de jogo é direcionada por objetivos (que são anulados após o término do jogo). São 
os objetivos da atividade que definem o critério pelo qual seu desempenho é medido. As compara-
ções geralmente têm caráter quantitativo e variam entre os jogadores. É o objetivo que introduz a 
competição em jogar e transforma isso em jogos. A atividade em si é importante, mas a importância 
da competição aumenta na medida em que espectadores e público estão assistindo aos jogos. Segun-
do, uma [atividade de] gaming geralmente é caracterizada pelos mesmos sentimentos que o jogo, 
pode ser divertida, emocionante e apaixonada, mas também existem outros sentimentos relaciona-
dos a ‘lazer sério’, autorrealização e distensões de diferentes tipos. Terceiro, [mecanismos de] gaming 
e jogos são atividades formalmente voluntárias (e mais do que trabalho assalariado), mas as pressões 
sociais e as ameaças de isolamento social podem motivar os jogadores [...]. Quarto, os jogos são 
baseados em regras. Eles têm uma estrutura a priori de regras formais que os organizam e os dirigem. 
Quinto, o jogo é uma construção social nas sociedades que se relacionam com a competição e a 
distinção social” (p. 77) (tradução livre do autor).

16  <https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/08/governo-autoriza-motorista-de-aplicati-
vo-a-aderir-ao-mei.shtml?origin=folha>.
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borrando essas noções, confundindo-as, como apontado por Abílio (2015), Silva 
(2002) e Telles (2006), na ideia de empreendedorismo.

Na prática, além de outros mecanismos que dificultam o enquadramento de 
relação de trabalho segundo as categorias e formas de organização vigentes, os 
pagamentos aos entregadores são realizados por uma outra empresa interme-
diadora, o que não garantiria o vínculo de pagamento de remuneração regular17.

Mas, se não há entregadores, não há serviço de entrega. Ainda que a atual 
contingência econômica de crise beneficie as empresas, elas não podem contar 
com um exército de reserva de trabalhadores em qualquer lugar ou momento. 
E, sem vínculo empregatício que obrigue a presença regular deles nas zonas de 
demanda, as plataformas vão se utilizar de diferentes mecanismos para garantir 
a operação adequada com a garantia de um número mínimo de entregadores 
disponíveis em regiões, dias e horários específicos. Primeiramente, buscam incen-
tivar o maior número de adesões, reduzindo os critérios de seleção. Em segundo 
lugar, oferecem promoções de entrega de bens e acessórios personalizados da 
empresa, como mochilas térmicas, camisetas e, mais recentemente, equipamen-
tos de segurança para ciclistas, tanto para novas adesões quanto cotidianamente, 
como incentivos para a gestão da operação. Nenhum desses itens é fornecido 
pela empresa, assim como os modais utilizados (as bicicletas), de tal forma que 
não são obrigatórios e devem ser custeados pelos próprios entregadores.

Ainda assim, pode não haver ciclistas disponíveis em níveis suficientes. Como 
destaca Steiner (2017), a economia do matching envolve uma forma de gover-
namentalidade que não passa pela adesão e aceitação mandatória de condições, 
com base na disciplina, no controle ou na punição, mas sim pelo constrangimento 
de busca e aceitação de condições que parecem ao ciclista as melhores dispo-
níveis. Dessa maneira, produzem incentivos específicos para grupos de entrega-
dores específicos – aqueles com melhor classificação – para gerir a presença de 
entregadores de modo delimitado no tempo e no espaço, já que não é de inte-

17  Aqui, como em outros lugares do mundo, muitas ações judiciais vêm sendo tomadas com vistas a 
questionar a existência ou não de vínculo de trabalho no caso das plataformas. Do ponto de vista de 
serviços de logística, uma das maiores empresas do país, que também trabalha com ciclistas, mas 
majoritariamente com motociclistas, foi obrigada a reconhecer vínculo trabalhista com os motoboys: 
<https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/12/06/justica-determina-que-loggi-reconheca-vin-
culo-trabalhista-com-motoboys.ghtml> .
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resse das empresas sobrecarregar determinadas áreas e deixar outras descober-
tas. Com base no grande volume de dados gerados dentro da própria plataforma 
pelo uso e interação entre atores, as plataformas de micrologística têm infor-
mações suficientes para prever quando e onde isso pode ocorrer: datas festivas, 
ocorrência de chuvas, fins de semana e feriados, horários de pico e baixa, tudo 
isso por região, área específica, estabelecimento comercial, consumidor final e 
entregadores.

Não obstante, é possível que não compareça um número suficiente de entre-
gadores. Nesse caso, as plataformas ainda se utilizam da contratação de empresas 
intermediárias entre elas e os entregadores, de modo que, com maior aderência 
ao território das áreas de atuação específicas, essas pequenas e médias empresas 
de entrega de bairro garantam números mínimos em lugares de grande demanda 
ou expansão da operação. Nesses casos, o recrutamento, contratação e paga-
mento fica a cargo dessas empresas e não das plataformas de micrologística, 
segundo contrato específico e temporário (turno). Nesses casos, os custos para a 
plataforma são superiores devido à intermediação de um outro ator que também 
tem lucro e pelo pagamento de um mínimo diário, mais um valor por entrega.
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Imagem 4 • Rodada de matching com mais um intermediador

Fonte: Elaboração própria
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A disposição esquemática da Imagem 4 ajuda a compreender o modelo de 
matching aqui discutido. Em primeiro lugar, vemos que a atividade de entrega 
e o entregador têm centralidade na cadeia de eventos que garante a eficiência 
do serviço vendido pela empresa, já que sem eles a entrega não se efetivaria. O 
argumento de corte de custos de informação e transação, que tem aderência na 
relação entre estabelecimento comercial e consumidor final e entregador e opor-
tunidade de realizar entregas, assume uma face mais próxima de um processo de 
intermediação trabalhista. Em segundo lugar, apesar da argumentada parceria 
entre trabalhadores e empresários, enquanto sócios em condições semelhantes 
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numa transação cujo único vínculo é a entrega do serviço solicitado, não há pari-
dade de posições ou ideia de correspondência – isso não faz sentido, já que há 
hierarquia desde o início e controle centralizado dos processos. Os entregadores 
estão na pior condição: à disposição de todas as outras partes, sem previsibilidade 
de remuneração, sem nenhuma informação, sem remuneração pelo tempo de 
não entrega e podendo ser retirados do cadastro das plataformas sem nenhuma 
justificativa a qualquer tempo. Eles são relegados à posição de prestadores de 
serviço secundários, recrutados continuamente por critérios de maior disponi-
bilidade, eficiência e menor preço.

Nesse último caso, em que há ainda a presença de mais um intermediário, 
vemos como os novos arranjos econômicos estabelecidos por plataformas digi-
tais assumem complexidade que desafia as formas jurídicas de categorização e 
definição mais tradicionais de vínculo de trabalho. As instituições legais atuais 
não dão conta de enquadrar essas novas formas de organização do trabalho, e 
também são limitadas as categorias analíticas existentes até o momento para 
discutir esse tipo de economia, já que esses processos poderiam ser vistos como 
intermediação para encontrar renda por ocupação temporária (Collier, Dubal e 
Carter, 2017), e também como formas de intermediação e terceirização – tipos 
de fenômeno distintos, mas que parecem ser operados simultaneamente por 
essas empresas. Nesse caso, os intermediários não assumem nenhuma responsa-
bilidade, bem como nenhuma das outras partes: o estabelecimento comercial e o 
consumidor final delegam à plataforma de micrologística o trabalho de localizar, 
emitir ordem de serviço, controlar sua execução e realizar – por meio de outro 
intermediário – o pagamento pelo serviço ao entregador. O que aparece como 
eficiência e agilidade pela velocidade do serviço de entrega para o consumidor 
é baseado numa longa disponibilidade não remunerada dos entregadores.

Em suma, para os varejistas, assim como para as próprias plataformas de 
micrologística, isso significa não se preocupar com operações de armazenagem, a 
criação de centrais de distribuição, gerenciamento de frota, contratação e benefí-
cios dos funcionários: basta que haja grande volume de entregadores disponíveis, 
acreditando que aquela é sua melhor opção naquele momento.



DESAFIO MOBILIDADE 3 139

4. Entregadores: mercado de trabalho  
e práticas ciclísticas
Diferentemente da seção anterior, que tinha como porta de entrada analítica as 
próprias empresas, o trabalho desenvolvido nesta seção consiste numa reflexão 
feita a partir da perspectiva dos entregadores, valendo-se, para isso, de obser-
vação de campo e de entrevistas em profundidade realizadas entre agosto e 
dezembro de 2019.

4.1. Para além dos números: quem são os entregadores?  
Perfis, narrativas e perspectivas
A pesquisa da Aliança Bike nos mostra, como já comentado, que os entregadores 
de empresas plataformas de micrologística são em sua maioria homens, jovens, 
com idade entre 18 e 27 anos (75%), negros (pretos e pardos), com ensino médio 
completo, moradores das periferias da cidade, que estavam desempregados e 
agora têm trabalhado 9 a 10 horas por dia, com ganho médio mensal com a 
atividade de R$ 992 (Aliança Bike, 2019, p. 6)18. No caso da empresa de ciclolo-
gística analisada, temos um perfil semelhante de entregadores, quando olhamos 
para suas trajetórias no mercado de trabalho e sua posição social. Eles são em 
sua maioria homens, negros, com ensino médio completo, moradores das perife-
rias da metrópole e que trabalham cerca de 8 a 10 horas por dia, concentrando 
suas atividades durante a semana em horário comercial – ainda que possam ter 
outros trabalhos em horários alternativos –, com ganho mensal com a atividade 
de entrega por bicicleta entre R$ 1.200 e R$ 2.200.

Daniel (18 anos) e seus amigos Alan (17 anos) e Jorginho (23 anos)19 são parte 
do primeiro grupo, que realiza entregas para plataformas de micrologística. Daniel 
é morador da periferia da cidade de São Paulo, como, segundo ele, 80% dos 
entregadores que estão na rua. Foi criado em Paraisópolis, onde moram os outros 

18  Destaca-se que esse valor é ligeiramente inferior ao salário mínimo para o mesmo ano de uma 
ocupação regular, que é de R$ 998. E, segundo o Dieese, cerca de um quinto da estimativa do que 
poderia ser considerado o salário mínimo ideal, levando em consideração o conjunto de condições 
mínimas para reprodução da vida do trabalhador de acordo com a Constituição Federal de 1988 
<https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2019/07/04/salario-minimo-ideal-dieese.htm>.

19  Conheci Jorginho enquanto acompanhava Daniel. Alan é amigo deles e foi citado nas conversas.
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dois. Hoje, mora num bairro vizinho, mantendo uma relação íntima com o local 
– onde costumava a ir a bailinhos20, atividade de lazer que hoje deixou de lado 
porque, quando tem folga nos sábados à noite, quer ficar com a namorada, que 
nunca pode vê-lo. Sua rotina é cansativa, mas acumular atividades acaba sendo 
a saída. Ele continua ajudando o pai na produção de espetinhos das 8 h às 11h30, 
quando sai para trabalhar todos os dias fazendo entrega para duas empresas de 
aplicativo no eixo empresarial entre as avenidas Faria Lima e Berrini. Almoça dois 
espetinhos que leva na bolsa, dentro de dois pãezinhos que compra em alguma 
padaria – quando não os divide com um dos amigos, que agora vai ter filho e 
está precisando de ajuda. Geralmente, volta para casa depois do pico de serviços, 
que ocorre entre 12 h e 15 h, ajuda o pai até cerca de 18 h e volta para a região 
de entregas para permanecer disponível entre 18h45 e 1 h. E no dia seguinte – 
incluindo fins de semana e feriados – começa tudo de novo.

Marlene (35), Alberto (35) e César (43), como eles, trabalham para dois apli-
cativos simultaneamente. Marlene, é a única entregadora mulher entrevistada 
dentre as poucas encontradas durante o trabalho de pesquisa. Ela tem 35 anos 
e é mãe de duas meninas. Atualmente, mora com o namorado na Bela Vista, na 
região central da cidade de São Paulo, enquanto as filhas moram com seus pais 
na Zona Norte da cidade, em Santana. Ela deixou suas filhas sob os cuidados dos 
pais e mudou-se para o centro ao perceber que estava sendo muito desgastante 
pedalar todos os dias até a Avenida Paulista e ainda realizar suas entregas – de 
seu empreendimento de bolos caseiros e como entregadora de dois aplicativos. 
Ela está cursando seu quinto curso técnico, para se tornar técnica de enferma-
gem, depois de ter concluído três deles e ter iniciado duas faculdades.

Como está acabando o curso técnico, os estágios e trabalhos relacionados 
ao curso estão tomando mais tempo de seu cotidiano, o que a levou recente-
mente a diminuir o número de saídas de bicicleta para realizar entregas. Sai às 
sextas-feiras e nos fins de semana durante a noite, quando seu namorado, que 
é motorista de Uber, também sai para trabalhar. Até sua formatura, seu acordo 
com ele é que ela estuda e faz o serviço doméstico durante a semana, cobrindo 
suas despesas pessoais com a renda que tira das entregas de finais de semana. 

20  Festas de jovens que tocam música funk nas periferias de São Paulo.
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Seus pais arcam com os custos de criar as filhas, enquanto ela não tem condi-
ções de fazê-lo. Sua renda mensal trabalhando como entregadora tem sido em 
torno de R$ 800.

César e Alberto são migrantes do Nordeste. Ambos vieram tentar a sorte 
em São Paulo com prazo determinado para o retorno, mas nunca mais voltaram. 
Um nunca recebeu o pagamento pelo serviço realizado e acumulou dívidas. O 
outro ficou com dívidas de um empreendimento de logística que tentou montar 
com um amigo: compraram um caminhão para fazer frete, mas não deu certo 
e o sócio fugiu. Mudaram de atividade e seguiram adiante. Os dois passaram a 
atuar como porteiro e segurança, trabalhando em torno de 27 dias por mês, 12 
horas por dia, com uma folga semanal. Começaram como contratados direta-
mente pela empresa em que prestavam serviço em regime CLT por um tempo, 
mas, depois de algumas idas e vindas, passaram a trabalhar como terceirizados.

Na direção do que mostra Guimarães (2011), mesmo assim, segundo eles, 
“ainda dava para fazer uma graninha boa” e esse período ajudou para seguirem 
com outros planos. O salário, com benefícios, dava mais de R$ 3.000. Retoma-
ram os estudos. César fez até a 5ª série, Alberto retomou a faculdade de turismo, 
que tinha começado ainda na Bahia. Mas a rotina pouco planejada de plantões, 
devido às faltas de colegas que tinham que cobrir, dificultou a continuidade de 
seus estudos. Depois de reformas recentes nas leis trabalhistas, eles viram seus 
rendimentos como porteiro e segurança se reduzirem. A perspectiva de que 
poderiam ganhar mais como entregador de bicicleta por aplicativos fez com 
que buscassem se cadastrar e tentar.

Alberto passou a se dedicar só a essa atividade de entrega e quer ser profes-
sor. Está no segundo ano da licenciatura em educação física e de licenciatura 
em história por EAD. Pensa também em fazer o bacharelado em educação física 
depois de terminada a licenciatura, para poder ter mais opções de emprego no 
mercado de trabalho: poder ser personal trainer, trabalhar como treinador em 
clubes, escolas de esportes, entre outras coisas. Durante a semana, trabalha de 
dia como entregador, das 9 h às 17 h, e estuda à noite. Às sextas, volta depois 
da aula para a região de trabalho, nos Jardins, em Moema. Aos sábados, domin-
gos e feriados, faz os horários de pico, das 12 h até 2 h da manhã. Já chegou a 
virar a noite na rua – mas não dorme na rua, como fazem outros entregadores, 
e volta para casa.
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César ainda continua trabalhando de porteiro pela manhã, das 6 h às 13 h, 
em regime CLT – para garantir a aposentadoria e alguma estabilidade –, num 
prédio residencial na Avenida Paulista. Depois do expediente, em vez de buscar 
um outro emprego como segurança ou porteiro, pega uma bicicleta comparti-
lhada, acopla seu suporte de celular nela e fica disponível para entregas até as 
21 h, quando deve pegar o metrô e um ônibus de volta para casa, em Itapecirica 
da Serra, extremo da Zona Sul, na RMSP, jantar com a esposa e a filha, dormir de 
três a quatro horas e recomeçar tudo de novo. Segundo ele, é cansativo, mas 
é bom: “faz bem para a saúde e para a cabeça”. Adora andar de bicicleta – algo 
que não fazia desde a juventude na terra natal e nunca tinha feito antes em São 
Paulo. Pensa em ficar mais um ou dois anos, até terminar de pagar as dívidas do 
caminhão, que vendeu, e da casa financiada.

Quando nos voltamos para analisar o grupo de entregadores de ciclologística, 
uma primeira diferença está entre o perfil do CLT e o do freelancer. Dentre os 
contratados por regime CLT, há mais gente com mais de 35 anos e com atividade 
de entregador de bicicleta há alguns anos – em alguns casos, mais de 10 anos. 
Entre os “freelas”, há um perfil jovem semelhante ao das empresas plataforma 
de micrologística, em que a maioria está desempregada e vê a ocupação como 
um “bico’. Entre os perfis, há uma gama de personagens que borram essa divisão.

Há quem tenha ensino superior, pós-graduação, com uma profissão principal 
(como professores, artistas, engenheiros), que são pai ou mãe solteira ou sepa-
rados, que precisam de flexibilidade para cuidar dos filhos ou parentes próximos, 
e veem a possibilidade das entregas como uma segunda atividade geradora de 
renda. Esse é o caso de Thiago (45) e Luma (37), que sempre gostaram de pedalar, 
faziam parte de grupos ciclísticos, queriam entrar em forma, já eram autônomos 
e seguiram com algumas atividades paralelas profissionais e pessoais – como 
pegar crianças na escola e ajudar familiares às vezes.

Há atletas amadores ou semiprofissionais que, não tendo dinheiro de patro-
cinadores ou equipes, buscam na ocupação uma forma de renda e de receber 
para pedalar. Esse é o caso de Flávio (20), Haroldo (55) e Marcelo (35) que se 
consideram semiatletas – já que não fazem treinos controlados e acompanha-
mento nutricional. Eles, como outros, participam regularmente de competições 
semiprofissionais e amadoras e gostariam de ser atletas, mas não têm condi-
ções econômicas para se dedicar exclusivamente a isso. Fazem parte de grupos 
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ciclísticos das suas regiões de moradia e de grupos ciclísticos noturnos e para 
passeios e viagens mais longas de fim de semana.

Há ainda, de modo mais residual, o perfil daqueles que gostam muito de 
bicicleta, são ativistas, já utilizavam a bicicleta como lazer ou eventualmente 
para o deslocamento para o trabalho ou a escola e que veem a ocupação, assim 
como os outros, como uma fonte de renda durante um período transitório da 
vida, como é o caso de Gabriel (23), morador de Santo André, na RMSP.

Em anexo, apresento em tabelas a síntese de algumas questões observadas 
na pesquisa junto aos entregadores com os quais realizei acompanhamento em 
dia de trabalho e entrevista em profundidade, o que torna possível uma compa-
ração e compreensão mais geral de seus perfis.

4.2. Como virei entregador? Inserção e trajetórias  
no mercado de trabalho
Os caminhos para se tornar entregador são vários. Contudo, as condições, cons-
trangimentos vividos e expectativas são semelhantes. Independentemente do 
tipo de empresa em que trabalham, os entregadores parecem se dividir entre 
dois grupos em termos de trajetória e inserção no mercado de trabalho: os mais 
jovens em busca de novas ocupações e perspectivas, e os adultos com trajetórias 
instáveis em ocupações com pior remuneração no setor de serviços. Todos veem a 
ocupação como uma atividade transitória, sem perspectiva de longa permanência.

Como mostram Guimarães, Marteleto e Brito (2018), as trajetórias no 
mercado de trabalho dos jovens (18-23 anos) são muito heterogêneas e muito 
mais marcadas por transições ocupacionais, com passagens pela inatividade21, 
desemprego22, trabalhos temporários (com duração determinada) e autônomos 

21  Pessoa que não trabalhava nem procurava trabalho por outros motivos diferentes das tarefas 
domésticas (Guimarães, Marteleto e Brito, 2018). A inatividade atinge sobretudo os grupos de jovens 
mais pobres (p. 24).

22  A PEA - População Economicamente Ativa é composta pelo número de adultos em idade e condição 
de trabalhar empregados, desempregados e que estão à procura do primeiro emprego. Existem vários 
tipos de desemprego. Grosso modo, desemprego diz respeito à situação de um indivíduo que faz 
parte da PEA sem ocupação e que segue em busca ativa de um novo posto de trabalho. No caso dos 
jovens, como estão em busca do primeiro emprego, é difícil dizer se estão em inatividade ou desem-
prego, o que gera certa ambiguidade nas análises (Guimarães, Marteleto e Brito, 2018, p. 17).
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(por conta própria), trabalhos familiares sem remuneração, transitando entre a 
formalidade (trabalho com contrato) e a informalidade (assalariado sem registro 
ou contrato), algo que se acentua entre os mais pobres e pretos, e que muda para 
todos os grupos em idades mais avançadas, conforme vai-se chegando à vida 
adulta, o que leva a uma maior formalização e contratação por assalariamento 
regular. A passagem por várias transições paralelas na vida, como escolarização, 
entrada e circulação no mundo do trabalho, mudanças familiares e domiciliares, 
devido à parentalidade e à nupcialidade, afetam o conjunto de oportunidades 
que se apresentaram em termos educacionais, de inserção no mercado de ocupa-
ções, de chances de mobilidade social com consequências relevantes para sua 
posição social na vida adulta (p. 14).

Mesmo com o inusual crescimento do trabalho formal nas últimas déca-
das (Guimarães, Marteleto e Brito, 2018; Guimarães, 2011), a informalidade e o 
desemprego continuam sendo uma questão no mercado de trabalho brasileiro. 
Diferentemente do contexto europeu e norte-americano, o mercado de trabalho 
brasileiro sempre foi marcado pela informalidade e por grande heterogeneidade 
de sua estrutura, que nunca universalizou o acesso à “norma salarial” e a seus 
direitos (Guimarães, 2011; Silva, 2002; Telles, 2006). Silva (2002) e Telles (2006) 
ressaltam como a reorganização econômica e produtiva do sistema capitalista 
modificou não só a distribuição da produção de valor na economia e a reestru-
tução das ocupações no mercado de trabalho, mas também a organização do 
trabalho, seu significado e também a organização da vida social, dada sua centra-
lidade na organização dos momentos produtivos e de reprodução da vida – de 
lazer, descanso e reprodução de laços sociais de outra ordem.

Contudo, Silva (2002) ressalta a mudança do paradigma do trabalho formal 
assalariado associado a estabilidade, garantia de direitos, perspectiva de progres-
são na carreira, com organização de representação trabalhista pautada na soli-
dariedade, muito ligado ao modelo de produção urbana industrial e fordista, 
baseado no ideal do pleno emprego formalizado, vigente até a década de 1970. 
E, com essa rearticulação, o surgimento de um novo trabalhador. Nesse sentido, 
Silva (2002) e Telles (2006) ressaltam o surgimento de uma nova noção de empre-
gabilidade/empreendedorismo, que faz referência à perda de centralidade do 
assalariamento, de uma perspectiva de emprego com garantias, direitos e de 
longo prazo. Esse novo trabalhador se enxerga como um ator econômico autô-
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nomo atuante no setor terciário (comércio e serviços) e que incorporou uma 
continua situação de risco, instabilidade, falta de previsibilidade, de garantias e 
direitos presentes e futuros. Abílio (2015) chama atenção para como essa visão 
encarna a realização de atividades não pagas, o acúmulo de funções adminis-
trativas sobre o indivíduo que se vê e é visto como autônomo, empresário de 
si mesmo, como o principal fator determinante de seu sucesso ou fracasso na 
busca por uma ocupação de qualidade.

Telles (2006) realça como a mudança nessas formas de organização produtiva 
e do trabalho também produziu novas perspectivas geracionais. Os jovens já não 
veriam o mercado de trabalho associado ao ideal de estabilidade e segurança, 
dada a experiência recorrente de instabilidade nos postos formais, as entradas e 
saídas do mercado de trabalho, permeada por atividades informais e por conta 
própria. Os agenciamentos dos tempos de vida e do trabalho são outros, e as 
experiências de desigualdade e cidade passam por outras referências. E, dadas 
essa nova experiência e visão de mercado e novas geografias urbanas, as gera-
ções mais jovens percorreriam novos circuitos urbanos e do mundo do trabalho, 
mirando para lugares e de lugares distintos.

Guimarães (2011) complexifica a questão das novas formas de organização 
do trabalho ao mostrar o crescimento de um tipo específico, do trabalho inter-
mediado por meio de empresas. Elas são empresas de alocação de mão de obra, 
que podem apenas realizar a mediação entre empregador e empregado, mas 
também podem realizar contratações para o fornecimento de mão de obra 
terceirizada. O crescimento desse mercado de intermediação, também indi-
cado por Coullier (2017), parece se expandir para áreas de ocupações que eram 
antes subcontratadas, mas também passaram a ser organizadas cada vez mais 
em termos de múltiplas atividades para o recrutamento e mobilização da mão 
de obra no mercado de trabalho em diversas ocupações. Essas ocupações são 
transitórias, possuem alta rotatividade e não parecem diminuir o ciclo de insta-
bilidade e vulnerabilidade no mercado, ainda que, em alguns casos, pareçam dar 
condições para pleitear melhores postos de trabalho.

Desse modo, Guimarães (2011) nos lembra que no Brasil falar de flexibilidade 
exige lembrar que sempre a vivemos, seja por um mercado de trabalho estrutu-
ralmente heterogêneo, seja porque a “norma salarial” (CLT) nunca se universalizou.
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Assim, parecemos estar numa rota de flexibilização do que 
já era flexível, no curso da qual se fragilizam vínculos nos 
setores econômicos em reestruturação, ao tempo em que 
se (re)constituem vínculos formais de trabalho através das 
empresas de locação, agenciamento e seleção de pessoal. 
(Guimarães, 2011, p. 18)

As empresas de ciclologística e plataformas de micrologística entram nessas 
lógicas, tanto por se inserirem numa lógica de relativa fragilidade de vínculo de 
trabalho, baseada em contratos de prestação de serviço específico, temporários, 
e mais amplamente na informalidade com tendência recente à pejotização23 dos 
entregadores, quanto também como intermediárias, fornecendo entregadores 
para estabelecimentos comerciais que precisam de seus serviços de modo está-
vel e permanente.

Se o perfil dos entregadores observados nesta pesquisa, em termos de 
origem, posição social e inserções e trajetórias no mercado, é semelhante entre 
as empresas observadas, o que os diferencia são seus momentos de vida (jovens 
entrando no mercado de trabalho ou adultos com trajetória de ocupações com 
pior remuneração e mais instáveis) (Guimarães, 2011; Guimarães, Marteleto e 
Brito, 2018) e suas perspectivas geracionais (Telles, 2006). Dentre os mais jovens, 
muitos encontram dificuldades para obter seu primeiro emprego registrado 
formal e vislumbrar uma ocupação estável, uma imagem que paira desbotada no 
imaginário deles, aparentemente consolidando de modo cada vez mais consis-
tente uma perspectiva de empregabilidade/empreendedorismo (Abílio, 2015; 
Silva, 2002; Telles, 2006). Eles têm tempo disponível, mas não tem experiência 
para postos formais.

Flávio (20, freelancer na ciclogística), Daniel (18, entregador em plataforma 
de micrologística) e seus amigos são jovens e trabalham desde cedo, ajudando 
a família em negócios próprios realizados em casa ou na rua, pequenos comér-
cios, atividades de assistente de pedreiro, eletricista, pintor, entrega por bicicleta 
nos bairros para comércios locais (farmácia, supermercado, padaria, pizzaria) e 

23  Referência ao termo nativo de contratação formal por meio de pessoa jurídica (PJ) para serviços 
específicos ou como forma de diminuição dos custos trabalhistas da CLT.
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cuidados com animais domésticos, por exemplo. Mas essas atividades não são 
reconhecidas por eles como trabalho, e sim como “bicos”, dado que não tiveram 
contratação formal e nem sempre eram remunerados em dinheiro. Lamentam: 
essas experiências não podem ser utilizadas como capital para pleitear um novo 
tipo de ocupação no mercado agora – “não vou colocar no meu currículo que 
ajudo meu pai com churrasquinho desde os 9 anos, né?”, suspira Daniel, que diz 
que gostaria de prestar o Enem, mas, quando era para estar estudando, está 
fazendo entregas. Flávio tem muita energia, tem 20 anos, gosta de aventura, 
gosta de pedalar, não se preocupa com uma carreira, em ter CLT ou aposentado-
ria, acha que nunca mais vai precisar estudar porque vai ter trabalho em outras 
atividades, como segue conseguindo hoje, como auxiliar elétrico e hidráulico, 
nos dias em que não quer pedalar para descansar, e, quando tiver uns 40 anos, 
pensará melhor no futuro.

Daniel vê a oportunidade de trabalhar como entregador como “uma benção”, 
que deveria se multiplicar. Para ele, a pior situação possível é a falta de emprego, 
e, em um mundo em que muitos têm dificuldade de encontrar trabalho, quanto 
mais aplicativos, mais oportunidades. Muitos de seus amigos das “quebradas da 
zona Sul” estavam em desalento, e, sem esperança de conseguir fonte de renda, 
depois de muitos insucessos na busca por uma ocupação, começaram a ficar 
deprimidos, brigar em casa, abusar de drogas, e se ocupar no mundo do tráfico. 
Foram as entregas que os fizeram “sair do buraco”.

As dificuldades para mudarem o padrão de ocupação que vêm tendo 
são várias. As entregas aparecem como uma possibilidade de fonte de 
renda com critérios baixos e sem processo de seleção para jovens como 
eles, como apontado pela Aliança Bike (2019) e confirmado nas entrevis-
tas realizadas. Depois de muito tempo na inatividade ou no desemprego, de 
verem muita gente na rua com as mochilas térmicas e de ouvirem falar que 

“dava para tirar uma renda relativamente boa”, foram procurar essas oportuni-
dades por conta própria na internet e saber o que era necessário para começar.

Esse é também o caso de José (19), funcionário da empresa de ciclologís-
tica, que começou pelos aplicativos e é a exceção entre os entregadores jovens 
entrevistados e com que tive contato na pesquisa. Ele vê seu futuro de modo 
diferente. Está entre os poucos 20 entregadores CLT da empresa de ciclologística. 
Ele sonha em terminar o ensino médio noturno neste ano e fazer um técnico 
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em radiologia para trabalhar como registrado em algum grande hospital de 
São Paulo. Já trabalhava como entregador desde os 14 anos em seu bairro para 
pequenos comércios. Quando começou a pensar mais no futuro, buscou se tornar 
jovem aprendiz em uma padaria de elite na Zona Sul. Mas brigou com o chefe 
e saiu quando percebeu que esse tipo de serviço não era para ele. Voltou para 
as entregas, que é algo que gosta de fazer, mas de outro jeito – primeiro pelos 
aplicativos e depois na empresa de ciclologística.

José decidiu-se por participar do processo seletivo porque soube que havia 
a possibilidade de ser registrado. Queria ser CLT, por causa das garantias: “Se 
acontece alguma coisa na rua, estou resguardado”. Além disso, ao contrário de 
seu colega Flávio, pensa na aposentadoria: quanto antes começar, melhor. Fez 
um mês de teste como “freela” e passou para o regime CLT. Mas o que melhorou 
não foi só isso: agora ele pedala com uma bicicleta elétrica à sua disposição, vai 
de transporte e tem hora para sair.

Flávio, José e os outros entregadores da empresa de ciclologística souberam 
da possibilidade de trabalhar lá através de indicações de colegas funcionários 
da empresa e de grupos de comunicação entre entregadores de aplicativo em 
redes sociais – que tinham o incentivo de um bônus de indicação de um novo 
entregador. No caso das empresas plataformas de micrologística, todos dizem ter 
feito tudo por conta própria, sem intermediação de nenhuma outra pessoa ou 
instituição. “Fiz tudo sozinho: busquei na internet e fui atrás”, diz César. “É só 
colocar os documentos, esperar a confirmação do cadastro e tá pronto”, ressalta 
Alberto, representantes do grupo dos adultos com trajetória de ocupações com 
pior remuneração e mais instáveis.

Marlene (35), como César (43) e Alberto (35), já teve muitas ocupações dife-
rentes, formais e informais: foi secretária, assistente de escritório de advoca-
cia, recepcionista e garçonete. Um dia resolveu arrumar sua bicicleta na oficina 
pública Mão na Roda, organizada pela associação de ciclistas urbanos de São 
Paulo, a Ciclocidade, e, conversando com colegas, descobriu que podia trabalhar 
como entregadora de bicicleta. Ela tentou ser entregadora na empresa de ciclo-
logística analisada aqui, que oferece a possibilidade de contratação em regime 
CLT – algo que a atraiu. Porém, não passou no teste de entrada, que colocava 
como meta a realização de um trajeto com cinco pontos de parada em duas 
horas – em torno de 20 km, segundo ela. Ela demorou demais e foi reprovada. 



DESAFIO MOBILIDADE 3 149

Começou a trabalhar numa empresa que realizava um “bike taxi” pela ciclovia 
da Avenida Faria Lima e tinha sua base na Vila Madalena. Lá, ela tinha carteira 
assinada e gostava muito, mas a empresa fechou. Foi durante esse período que 
ela juntou dinheiro, comprou um celular melhor, trocou peças da bicicleta que 
comprou usada e resolveu empreender: ela e uma amiga começaram a pedalar 
da Zona Norte para a Paulista para vender bolos em um triciclo próprio, feito 
por elas – enquanto Marlene já começava as entregas por aplicativo. O negócio 
próprio não deu certo, mas as atividades de entrega por aplicativo se mantive-
ram como trabalho.

Ela considera o trabalho de entregadora como “bico”, em que é autônoma, e 
como algo que não quer fazer para sempre, mas que continua fazendo até achar 
algo melhor, já que as atividades que desempenhou antes lhe rendiam rendas 
semelhantes às de quando se dedica a semana toda à atividade de entrega. 
Ainda que esteja para se formar em técnica de enfermagem, não se vê exer-
cendo a profissão como suas amigas, que fazem 3 ou 4 estágios semanais e se 
matam para ganhar a mesma coisa que ela nas entregas, passando dias e horas 
dentro de locais fechados sufocantes.

Para todos os entregadores, o diferencial da ocupação é o bem-estar propor-
cionado pela atividade física. Veem a possibilidade de trabalhar pedalando como 
uma oportunidade muito boa, que faz bem à saúde – física e mental –, pois circu-
lam pela cidade e conhecem lugares, pessoas, restaurantes, produtos e comidas 
novos, pessoas e histórias que nunca imaginaram – na direção apontada por Telles 
(2006). A autonomia e a flexibilidade de dias e horários são destacadas por todos.

No caso dos adultos, “freelas”24 na ciclologística e autônomos das platafor-
mas de micrologística, a chave não está apenas na necessidade de renda e busca 
por estar no mercado de trabalho: a autonomia e a flexibilidade aparecem como 
diferencial das entregas como opção frente a outras ocupações que veem ao seu 
alcance, ainda que tenha compensações como a falta de registro e CLT. Marlene 
reconhece que o trabalho de entregadora por aplicativo tem vários problemas, 
como a falta de suporte das empresas para as atividades, e preferiria ganhar mais 
e ter CLT, mas considera que não se adéqua à rotina, disciplina, organização e 

24  Freela é a forma como se referem à posição de freelancer, que quer dizer trabalhador autônomo.
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estabilidade necessárias para atividades muito solitárias, estáticas, em escritó-
rios e locais fechados, com um chefe identificável a quem prestar contas. Algo 
ressaltado por todos os entregadores, exceto César e Alberto.

Para ela, quem não tem horário fixo ou quantidade de horas de trabalho 
específica e tem autonomia para não dar satisfação para ninguém, não tem 
que ter direitos mesmo. Como não tem essas obrigações e não tem vínculo, não 
tem como ter direitos. Algo compartilhado por todos os outros entrevistados – 
exceto Alberto, que acha que trabalha como terceirizado das empresas de apli-
cativo, o que não significaria necessariamente não ter direitos, mesmo que não 
consiga saber quem são seus chefes diretamente. Confrontados com a questão 
de se têm algum direito, dizem que não têm, mas que também não têm direito 
a tê-los pelo tipo de ocupação que têm, suas características de autonomia e 
flexibilidade. Mesmo entre os adultos, cujas trajetórias tiveram passagens pelo 
trabalho formal e cujo imaginário ainda vislumbra a segurança e a estabilidade 
relacionadas ao emprego registrado, parecem operar tanto uma noção de empre-
gabilidade/empreendedorismo (Abílio, 2015; Silva, 2002; Telles, 2006), algo que 
vem ganhando mais aderência à suas expectativas no mercado de trabalho – que 
dizem, vêm sendo ajustadas –, quanto uma ideia de cidadania regulada (Guima-
rães, 2011; Santos, 1979), na qual apenas algumas ocupações e trabalhadores 
possuem direito a ter direitos.

Como Marlene (35), César (43), Alberto (35), Marcelo (28), Haroldo (55), 
Thiago (45) e Luma (37), também tinham trabalhos estáveis com registro e resol-
veram começar a fazer entregas, os três primeiros por aplicativo, e os últimos 
na empresa de ciclologística, como uma opção de obter renda de uma maneira 
complementar ou em substituição à ocupação principal que tinham, a partir do 
momento em que os ganhos e perspectivas não ofereciam situação melhor do 
que a prometida nas entregas.

Para todos os entregadores, a atividade tem se apresentado como pers-
pectiva de curto e médio prazo, mas que ao mesmo tempo ainda não os tem 
colocado em condições de pleitear no momento oportunidades em ocupações 
melhores, que ensejem novas trajetórias mais estáveis e menos vulneráveis. O 
fato de sua aparição como oportunidade mais ampla muito recentemente não 
nos dá possibilidade de dizer muito mais sobre o tempo de permanência na 
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atividade. Mas a maior parte deles já está nela há mais de 1 ano e não pretende 
deixá-la nos próximos 2 anos.

Destaca-se também que, no caso das empresas plataformas de micrologística, 
nenhum deles se vê trabalhando para as empresas para as quais fazem entrega 
no futuro em outros cargos. Ou seja, a comunicação das empresas e suas formas 
de operação junto aos entregadores parece ser forte o suficiente para fazê-los se 
sentirem alheios à empresa, embora sejam peça fundamental de seu funciona-
mento. Marlene diz já ter conhecido uma outra mulher que trabalha no escritório 
de uma das empresas, quando lhe foi perguntado se conhece outras mulheres 
entregadoras: “Mas ela trabalha no escritório. A gente faz coisas completamente 
diferentes. Ela não conseguiria me ajudar em nada nas entregas, nem consegui-
ria me arrumar um emprego”.

De outro lado, na empresa de ciclologística, casos de ex-entregadores que 
ocupam cargos administrativos e mais bem remunerados servem de exemplo 
para jovens como Manoel (20), que subiu (foi promovido) a mecânico CLT. Toda-
via, a perspectiva é reduzida e a ideia de ocupação transitória é a predominante.

Algo interessante é que nenhum deles quer comprar uma moto e ir cres-
cendo por meio dessa ocupação de entregador25. Todos a veem como um 
caminho transitório para poder superar uma situação de dificuldade vista como 
passageira ou para alcançar novos postos no mercado, seja após a finalização 
de estudos, seja enquanto não aparece uma nova oportunidade mais atraente. 
Todos veem na prática ciclística algo que lhe faz bem fisicamente e mentalmente. 
Num contexto em que não têm melhores opções de trabalho, têm dificuldade 
de entrada ou seus rendimentos nas ocupações antigas ou principais não lhes 
fornecem perspectivas financeiras e profissionais melhores, preferem pedalar e 
receber por isso. Há muitas narrativas de que essa ocupação ajudou a sair de 
situações difíceis da vida, como separações, depressão, dependência química.

25  Essa narrativa foi encontrada apenas em conversas com um entregador, Bernardo, que começou com 
uma bicicleta sem pedal nem freio que arrumou por R$ 30, juntou dinheiro com as entregas, comprou 
outras duas melhores. Hoje tem uma com motor a gasolina adaptado e tem como próximos passos 
comprar uma moto e, quem sabe um dia, um carro para ser motorista de aplicativo. Contudo, parece 
ser uma visão minoritária entre os entregadores com que tive contato.
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4.3. Relação com as empresas: organização do trabalho e remuneração
Se os entregadores das diferentes empresas se confundem pela similaridade de 
suas trajetórias e posições sociais e no mercado de trabalho, quando olhamos pelo 
viés da organização do trabalho e da remuneração, estão em situação bastante 
distinta. Nas empresas plataformas de micrologística, o tempo de espera entre 
entregas é alto, o número de entregas por dia é baixo (9), as distâncias são peque-
nas ou médias (1,5-3 km) e a renda diária e mensal é abaixo do salário mínimo 
(Aliança Bike, 2019). Isso resulta em maior tempo de disponibilidade para o traba-
lho, mas não necessariamente mais entregas, mais distâncias percorridas e mais 
ganhos, não havendo nenhum tipo de previsibilidade a respeito delas.

No caso das empresas de ciclologística, o tempo entre as entregas é prati-
camente nenhum, o número de entregas é alto num dia (60-100), as distâncias 
variam, mas tendem a ser pequenas e médias entre as entregas, e a renda mensal 
é entre mais que um (R$ 1.200) e mais que dois salários mínimos (R$ 2.200). Isso 
faz com que trabalhem menos horas por semana e tenham mais previsibilidade, 
estabilidade e escolha sobre a organização do trabalho.

4.3.1. Ciclologística
A chegada na base da empresa para acompanhar um dos ciclistas em sua jornada 
de trabalho, cerca de uma hora antes do início do trabalho de entrega, é seguida 
da seguinte cena: um grupo grande de ciclistas, formado sobretudo de freelas, 
aguarda com ansiedade o início do processo de distribuição das mercadorias e 
roteiros de entrega. Chegar cedo garante o nome no topo da lista de entrega-
dores do dia e dá mais chance ao entregador não só de poder ganhar mais (por 
ter maior possibilidade de escolher qual o produto que será entregue), como 
também de escolher a região das entregas a realizar.

Quando Flávio é chamado pelo operador responsável por passar o roteiro 
de entregas e as ordens de serviço aos entregadores, há entre eles um jogo de 
negociação que se repete com cada entregador. Eles negociam o que foi conce-
bido como roteiro para cada tipo de serviço de entrega, levando em consideração 
volume, região, tempo e remuneração.

Na empresa de ciclologística, há mais interação entre o operador e os entre-
gadores na definição da agenda do dia. Leva-se também em conta o que está 
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no estoque, a quantidade de ordens de serviço do dia, a ordem de chegada dos 
entregadores, o horário, a urgência, a disponibilidade dos ciclistas e a capacidade 
já conhecida pela empresa de cada ciclista de realizar cada rota. Conhecendo os 
entregadores, o operador geralmente traz uma proposta para cada um. Na inte-
ração, há espaço para conversação e entendimento com fluidez e relativa intimi-
dade entre um “olha o que eu tenho para você hoje!” e um “hoje eu quero tal 
área ou tal serviço!” e um possível “o que você tem para mim hoje?” seguido de 

“o que você quer fazer hoje?”. A depender do tempo de casa, de como vinha se 
dedicando ultimamente, do que tem disponível paro o dia, chegam num acordo 
que ora pode pender mais para um lado ora para o outro.

Do lado do entregador, há geralmente dois interesses: fazer a entrega de 
produtos leves, com pouco volume, que pague bem, o que possibilita levarem 
mais ordens de serviço, desgastar-se menos e ganhar mais numa saída. Especial-
mente para aqueles que veem no ciclismo também uma atividade de esporte 
e competição, há o interesse em utilizar as entregas como momento de treino. 
Assim, podem negociar regiões de mais ladeiras para dias em que querem trei-
nar e podem buscar serviços mais tranquilos em áreas mais planas para os dias 
em que estão cansados ou não querem fazer muito esforço.

O valor de cada entrega numa empresa de ciclologística varia muito: depende 
do cliente, do produto, da distância, da urgência, da complexidade do serviço e 
da empresa contratante dos serviços de ciclologística. Além disso, mesmo que 
o entregador esteja disponível, não necessariamente ele terá entregas para o 
dia todo. Dependendo de para onde se vai, não faz sentido voltar para a base 
da empresa para uma segunda ou terceira saída, porque há poucas ordens de 
serviço no dia. É por isso que é chave chegar cedo, para concorrer aos melhores 
roteiros de entrega de acordo com o próprio interesse. E isso se torna tão mais 
crucial quanto se aproximam datas comemorativas e possíveis aumentos de 
entregas, como na Black Friday.

A forma de prestação do serviço de entrega também pode variar. Marcelo e 
José, quando começaram como “freelas””, trabalharam como fixos de um restau-
rante, ficando disponíveis das 11 h às 15 h e fazendo entregas de maneira exclu-
siva, com um mínimo garantido por dia e um adicional por entrega. No caso deles, 
o trabalho era tranquilo, mas não acharam vantajoso pois acabavam tendo muito 
tempo ocioso e não rendia dinheiro – assim como a experiência que tinham tido 
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com os aplicativos, já que o serviço é por demanda e não tem roteirização. Nego-
ciaram com o coordenador e operador de entregas para mudar de atividade, e 
um foi trabalhar para uma empresa de publicidade e o outro passou a pegar 
pedidos de empresas de e-commerce.

As entregas para empresas de e-commerce nas empresas de ciclologística 
estão entre as mais disputadas. Elas pagam, geralmente, cerca de R$ 2 por 
entrega, e cada entregador recebe cerca de 30 entregas por vez, de acordo 
com o volume, o que dá uns R$ 60 por saída. Num dia, um entregador pode 
chegar a realizar 2 ou 3 saídas, podendo chegar, portanto, a R$ 180 em um dia. 
Para cada empresa contratante do serviço de ciclologística, o sistema de remu-
neração pode ser distinto. Em uma delas, ganham-se R$ 10 a cada 20 entregas, o 
que daria R$ 0,50 por entrega. Mas, caso faça 10 entregas, o entregador recebe 
um valor a mais. Para entrega de revistas de assinatura ou revistas de vendas de 
uma empresa de cosméticos, o valor também é baixo: cerca de R$ 1 por revista 
entregue, mas, como em geral são muitas, e em áreas menores, o entregador 
consegue ganhar com a quantidade. No caso das revistas de vendas de cosmé-
ticos, há ainda a facilidade de ser um trabalho feito comumente na região de 
residência do entregador, que, devido ao grande volume, recebe as revistas em 
sua casa por um furgão elétrico da empresa de ciclologística. O entregador desse 
serviço não precisa voltar para a base durante alguns dias.

Marcelo, por exemplo, trabalha para a empresa de ciclologística entregando 
revistas de literatura em bairros nobres de São Paulo. Ganha R$ 1,25 por revista 
entregue, e o serviço de entrega só vale a pena se houver grande quantidade 
de revistas. As 60 revistas entregas no dia lhe garantiram R$ 75 reais e um vale 
almoço de R$ 12, pago pela empresa aos entregadores freelancers que fazem 
mais de 40 entregas em um dia. Ele pedala entre 70 e 120 km por dia – consi-
derando que são cerca de 50 km só de ida e volta entre a casa e a base. Contudo, 
faz, dependendo serviço, de 30 a 90 entregas num mesmo dia. Ele recebe em 
média R$ 2 por item entregue, chegando, em média, a cerca de 80 reais por dia, 
o que dá R$ 1.200 quando trabalha 15 dias, uns R$ 1.700 quando trabalha 21 e 
uns R$ 2.200 quando trabalha 27 dias num mês.

Segundo Marcelo, esses valores são superiores ao que se ganha com as plata-
formas de micrologística. No entanto, para ele, a diferença está sobretudo no 
processo e na organização de trabalho: na empresa de ciclologística, ele conse-
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gue trabalho de modo perene, previsível, sabendo quanto consegue tirar por dia, 
semana, mês, adequando sua rotina a suas necessidades e condições pessoais. 
Além disso, a pressa nas entregas nas empresas de aplicativos, misturada com 
um tempo ocioso de espera por pedidos, é o que diferencia as duas atividades, 
pendendo assim positivamente para a empresa de ciclologística.

Além disso, a empresa de ciclologística dá prêmios para os mais bem colo-
cados e, como diz Marcelo, “olha por seus entregadores”. Ele lembra de um mês 
em que lhe foi garantido o desconto de CLT na compra de uma mochila pelo 
seu esforço e pelo segundo lugar no ranking de entregas, o que, segundo ele, 
também diferencia a empresa das empresas de plataforma.

Essas negociações, como a do prêmio para o recebimento de um vale almoço 
e a das rotinas de trabalho, todas relatadas anteriormente, chamam atenção. 
Ainda que estejamos falando de vínculos de trabalho semelhantes dos entrega-
dores “freelas” na empresa de ciclologística e dos entregadores que trabalham 
apenas para as empresas plataformas de micrologística, há grande distância entre 
eles no que diz respeito a capacidade de diálogo e negociação com a empresa. 
Na ciclologística há clara aproximação entre os entregadores e a empresa, e uma 
capacidade de negociação e agência sobre a própria rotina de trabalho que em 
muito difere dos entregadores de aplicativo.

4.3.2. Plataformas de micrologística
A lógica de organização do trabalho, da precificação das entregas e do vínculo 
com as empresas é bem diferente, ainda que as interfaces via celular sejam seme-
lhantes. Assim, como apontado pela pesquisa da Aliança Bike (2019), por Marcelo 
e todos os outros entregadores entrevistados, a espera até aparecer uma soli-
citação entre uma chamada e outra é o principal problema para eles. E está aí 
grande parte de sua lógica de funcionamento. Os entregadores, como Marlene, 
Daniel, Alberto, César, por exemplo, que trabalham para mais de uma empresa 
de micrologística, não têm nenhuma forma de previsibilidade e incidência sobre 
os processos que farão com que tenham solicitações de serviço, sobre o que será 
entregue, onde, em que momento, qual será o rendimento de cada entrega, de 
cada dia, semana, mês. Até a sazonalidade relacionada a férias escolares e de verão 
tem efeito: quando a cidade está vazia, ninguém compra nada e dias sem nenhum 
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pedido acontecem com frequência. A seleção dos entregadores pelo algoritmo do 
aplicativo é feita pela proximidade do ponto de retirada e do ponto de entrega, 
pela nota e pelo histórico do entregador, por seu vínculo com a empresa de micro-
logística: se OL, quando é contratado por turno para uma área específica por meio 
de um intermediador, ou nuvem, quando está ligado somente à plataforma; e se, 
eventualmente, foi selecionado para alguma promoção. Como a maioria mora 
nas periferias da metrópole, longe das regiões mais ricas do centro expandido, 
que concentram o maior número de demandas por entregas, eles se deslocam 
longos percursos até as regiões onde o aplicativo os “chama”. Mas não basta estar 
na região onde “pega mais”26, é preciso levar em consideração também o dia e a 
hora. Os picos da semana são a hora do almoço (11h30-15 h),de segunda a sexta 
e no domingo, e do jantar (18 h-00 h), sexta, sábado e domingo.

Alberto, contudo, trabalha desde as 9 h com o aplicativo que realiza o mais 
amplo conjunto de serviços e entregas, justamente porque não se limita à comida. 
Compras em estabelecimentos comerciais os mais diversos, saque de dinheiro, 
ficar em filas são algumas das atividades possíveis que já realizou. Mas quem 
acha que nesses casos é apenas chegar no lugar, pegar um pacote e levar até 
outro lugar está enganado, como ressalta Marlene. São muitas operações a ser 
realizadas, e aquilo que poderia ser muito simples – e às vezes é – se desenrola 
em longas horas de resolução de problemas com uma central de atendimento 
permanente (24 horas, 7 dias por semana) de suporte a problemas e imprevistos 
e que também atua na comunicação entre cliente demandante, entregador e 
eventualmente o estabelecimento comercial que está comercializando a merca-
doria ou serviço.

Problemas com o aplicativo são recorrentes: não reconhecem a chegada dos 
entregadores nos pontos de retirada e chegada das entregas, o cartão de débito 
pré-aprovado muitas vezes não funciona, sua comunicação com o sistema do app 
não é eficiente, gerando conflitos e enganos, bem como o conflito entre preços 
ofertados na plataforma e os registrados em gôndolas de farmácias, supermer-
cados ou menus de restaurantes. Nesses casos, as centrais são acionadas pelo 
próprio aplicativo pelo entregador. Enquanto qualquer desses problemas não 

26  Onde tem mais pedidos.
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puder ser solucionado, o entregador está impossibilitado de dar seguimento 
ao pedido e de se disponibilizar para uma nova solicitação. Mesmo com bons 
smartphones, os aplicativos travam. Os aplicativos têm atualizações semanais 
que de fato produzem melhoras, ressalta Marlene, como maior controle dos 
ganhos e diminuição de processos para a compra dos itens pedidos pelo usuá-
rio do aplicativo.

O serviço de entrega de alimentos é o preferido entre os entregadores, já 
que geralmente é pago por cartão pelo consumidor através do aplicativo, o que 
dá mais agilidade, menos procedimentos e problemas no processo de realização 
da entrega. Um exemplo de entrega malsucedida para Alberto é também um 
exemplo de como os entregadores são responsabilizados por problemas opera-
cionais e de gestão da empresa, em processos semelhantes aos apontados por 
Abílio (2015). Após aceitar um pedido para comprar bebidas e cigarros num posto 
de gasolina numa madrugada nos Jardins, ele seguiu até a localidade, enviou 
fotos dos preços encontrados e aguardou a confirmação dos clientes por meio 
do chat. Após longa espera e troca de informações, no momento de pagar, o 
valor do cartão pré-pago demorou a ser disponibilizado e inviabilizou a compra 
após um tempo de espera na fila. Ainda assim, feito o pagamento, ele teve que 
aguardar a confirmação da sua exata localização para liberação da saída do local 
de retirada – quando só então sabe o endereço de entrega final. Com a demora 
excessiva por problemas do aplicativo, os clientes cancelaram o pedido de R$ 
340. Dado que em situações como essa é preciso optar por ficar com os produ-
tos ou devolvê-los na central de atendimento dos entregadores da empresa no 
Cambuci, Alberto voltou para casa com os produtos temendo quebrar alguma 
coisa ou ser assaltado – fora o cansaço pelo peso excessivo. Como era sexta à 
noite, ficou bloqueado, sem poder trabalhar sábado, domingo e segunda, quando 
foi devolver os produtos, já que o funcionamento da base é apenas durante a 
semana em horário comercial. Para ele, “o aplicativo não tem sensibilidade com 
isso e ferra muito os entregadores”.

Ao longo do período em que Alberto vem trabalhando, duas plataformas 
mudaram suas formas de precificação. Segundo ele, os entregadores “antigos”, 
que estão no serviço há dois, três anos, dizem que no início ganhavam-se R$ 6,80 
a cada entrega e R$ 1 por km rodado a mais de 3 km. Hoje, depois de passar por 
uma empresa intermediária que o colocava para atuar para um aplicativo apenas 
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na região da Augusta, a taxa mínima é de R$ 4 mais a variação da quilometragem. 
No caso da outra plataforma, a precificação se mantém a mesma desde que 
começou, mas o que mudou foram os valores de cada elemento na composição.

Como explicado por Alberto, a “sobretaxa” é a taxa de entrega. Esse é o piso, 
o mínimo que pagam por cada uma. O “proveito” é o que se ganha a mais. Ele é 
composto da taxa de distância e de um último valor, que para ele é o incentivo27. 
Segundo ele, a taxa de entrega, ou seja, o valor mínimo, varia. Isso começou 
há um mês, quando deixou de haver o mínimo de R$ 5,10. Nesse meio-tempo, 
ele já o viu chegar a R$ 4. Mas hoje está sempre entre R$ 4,80 e R$ 5. O ganho 
por distância geralmente é baixo, porque as entregas por bicicleta são solicita-
ções com deslocamentos mais curtos e o multiplicador por quilometro é baixo, 
tornando o valor pouco significante. O que faz diferença é esse incentivo, que ele 
chama também de taxa de horário, que varia muito. Durante o período acompa-
nhado, com tempo nublado, ele se manteve sempre um pouco acima de R$ 5, 
mas Alberto disse que ele varia bastante ao longo do dia e da noite. Segundo 
ele, funciona como uma bolsa de valores. Se tem muita gente querendo pedir 
e pouca gente querendo entregar – como à noite e em dia de chuva –, o valor 
sobe: 24 horas atrás, véspera de feriado com tempestade, a taxa estava em R$ 12, 
garantindo pedidos mínimos em torno de R$ 17. Quando é horário com pouco 
pedido e bastante gente na rua, como fora dos horários de pico da semana, ele 
é zerado – abaixando os rendimentos para R$ 4 ou R$ 5 por viagem.

Os valores também variam de acordo com o espaço. Localidades com menos 
entregadores e muitos pedidos recebem maiores incentivos28. Para quem quer 
saber onde está melhor, o mapa de entregas no app mostra um mapa de calor. 
Mas, para quem não faz isso, o aplicativo manda continuamente mensagens SMS 
e pushs de informações na tela do celular indicando promoções específicas, como 
bônus para um mínimo de entregas, bônus para atuação em áreas específicas, 
prêmios para metas de entregas, como bolsas térmicas, capacetes, capas de 

27  Na tela do aplicativo, para o entregador, está como , saturaton earning.

28  É interessante notar que enquanto conversávamos um motoca que também aguardava um pedido 
veio questionar como funcionava o sistema dos preços para bicicleta e explicou a diferença para o 
dele: no caso dos motociclistas, não se adiciona um valor a mais, mas há um fator multiplicador do 
valor total da corrida que varia, como no caso dos motoristas de passageiros.
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chuva, entre outras coisas. Mas isso não está disponível igualmente para todos os 
entregadores, havendo direcionamento específico segundo o perfil de cada um.

Os incentivos servem para que sejam mantidas as taxas de entregadores 
mínimas esperadas por região e horário específico a partir da análise dos últi-
mos ciclos, segundo Alberto. Como no caso da empresa em que ele começou 
contratado como OL para atuação em uma área e horários específicos, o fato é 
que, nas áreas mais movimentadas, não precisam mais fazer tanto isso: já existe 
um número suficiente de entregadores pela gestão dos incentivos. Isso indica 
uma nova forma de governamentalidade e gestão dos fluxos de bens e pessoas, 
bem como de relacionamento com os trabalhadores, como apontado por Coullier 
(2017) e Steiner (2017), por meio de lógicas sem nenhuma previsibilidade ou 
garantia para o trabalhador, que compartilha com o empregador os riscos do 
negócio (Ravenelle, 2017).

Tamanha variação nas formas de precificação demanda dos entregadores 
estratégias de cálculo e organização do próprio trabalho. No caso de Alberto, isso 
mudou ao longo do tempo. Quando os rendimentos eram melhores, em média 
uns R$ 9 por entrega, ele não tinha uma meta diária. Sabia que fazia umas 10 
entregas e conseguia entre R$ 80 e R$ 100. Às vezes, quando já tinha trabalhado 
5, 6 horas, e já tinha alcançado esse valor, voltava para casa mais cedo para estu-
dar, descansar ou praticar atividades de lazer. Nessa época, conseguia fazer em 
torno de R$ 500 por semana e uns R$ 2.000 por mês. No momento, está preci-
sando de mais de dinheiro – pagando faculdade, poupando para tentar visitar a 
família, guardando para investir em seu futuro profissional e viajar para conhe-
cer novos lugares –, então tem trabalhado mais. Todos os entregadores, como 
ele, narram a queda no valor das entregas após um tempo e a necessidade de 
aumento de horas de disponibilidade e de utilização simultânea de mais de uma 
plataforma como forma de ampliar as chances de entregas ao longo do perí-
odo de dedicação à ocupação para alcançarem os rendimentos que se colocam 
como metas individuais.

A assimetria de informação entre os entregadores e o resto dos envolvidos no 
processo de matching é grande. Quando aparece a chamada, eles só sabem onde 
é o estabelecimento para o qual vão e o valor da entrega – ainda não sabem qual 
a distância total, o endereço final, se já há gorjeta, quanto será pago por cada 
elemento componente do preço da entrega. O que é diferente das empresas 
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de ciclologística, nas quais desde o começo o entregador sabe quanto receberá, 
o início e o fim de trajeto. Essas descrições deixam claras ainda as diferenças de 
relação com o empregador, com a organização e previsibilidade do trabalho e dos 
ganhos, maior acúmulo de funções, riscos e inseguranças, como apontado pela 
literatura que destaca as dimensões de empreendedorismo/empregabilidade 
(Abílio, 2015; Silva, 2002; Telles, 2006).

No caso das empresas plataformas de micrologística, a dimensão da visão de 
ocupação transitória, informal e com grande distância entre empresa e entre-
gadores, com forte concentração de informações na primeira e lógica de gover-
namentalidade por meio de filtros, rankings, incentivos e gameficação (Collier, 
Dubal e Carter, 2017; Steiner, 2017), junto com o ritmo de trabalho e a maneira 
aleatória como o processo de trabalho acontece, faz com que haja relativa frag-
mentação no contato entre entregadores, dificultando processos de organiza-
ção enquanto categoria, sendo eles representados por outros intermediários nas 
recentes negociações em diferentes arenas de políticas no Executivo municipal, 
no Legislativo e no Judiciário – como apontado por Coullier (2017) para outros 
tipos de trabalhadores para empresas de plataforma.

4.4. Trânsito, práticas ciclísticas e direito a cidade
Primeiramente, deve ser dito que todos os entrevistados têm uma relação íntima 
com a bicicleta desde muito cedo, na infância, fazendo uso dela para o lazer com 
amigos, pequenos bicos, deslocamentos casa – escola e casa –, trabalho, passeios 
e grupos de pedal. No entanto, eles nunca tinham passado por situações tão 
extenuantes quanto aquelas a que se submetem nas rotinas como entregadores. 
Como eles dizem, “dói no começo, mas se acostuma”.

Nenhum deles sofreu qualquer acidente grave até hoje como entregador29. 
Alberto foi o único a relatar uma queda uma vez. Estava descendo a Rua Cardeal 

29  Flávio, entregador de ciclologística, relatou um acidente que poderia ter sido fatal. Um caminhão o 
derrubou lateralmente em uma estrada durante um passeio de fim de semana que realizava. Ficou 4 
semanas parado e disse que voltou com tudo para recuperar o tempo perdido, aproveitando que, com 
muita sorte, não quebrou nada e apenas teve cortes e arranhões. Os pais o bancaram durante esse 
período em que não teve rendimentos.
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Arcoverde, em Pinheiros, e um carro “tirou uma fina”30 e o levou ao chão31. Ele, 
como todos os outros entregadores de aplicativo entrevistados, exceto César, 
disseram ter um capacete, mas que “têm preguiça de usar” – apesar de saberem 
da importância disso no trânsito perigoso, em que as pessoas não respeitam o 
1,5 m de distância mínima para os ciclistas32. Alberto acha que, se os motoris-
tas respeitassem o 1,5 m, “já ajudava bastante”. Mas o melhor mesmo seria o 
aumento da quantidade de ciclovias, já que, quando elas existem, os entrega-
dores as usam. Os entregadores das plataformas de micrologística não possuem 
nenhum outro dispositivo de segurança, como iluminação ou refletores noturnos – 
como os de ciclologística, que são obrigados a estar uniformizados e de capacete.

Os carros representam o maior problema no trânsito. Ainda assim, alguns 
motoristas específicos se fazem mais inconvenientes que outros. Taxistas, moto-
ristas de ônibus e de caminhões são os mais agressivos e menos respeitosos. Buzi-
nadas são corriqueiras. Xingamentos, às vezes. O pior são as “finas”. E já houve 
perseguições para tirar satisfações – com Marlene, por assédio. A maioria, como 
Alberto, Marlene, José e Marcelo, diz não se irritar e prefere ignorar, porque não 
vai ganhar nada com isso e pode tirar o prazer que têm com a atividade. Mas 
há quem, como Daniel, Flávio, João e César, dispute de maneira mais acirrada 
seu espaço.

Apesar de experienciarem dificuldades semelhantes nas ruas, as diferenças 
de práticas ciclísticas entre os entregadores dos dois tipos de empresa aparecem. 
A prática ciclística mais responsável, que segue certos padrões estabelecidos em 
lei e em normas informais cotidianas de segurança, é praticada apenas por parte 
deles – todos os de ciclologística e apenas parte dos de micrologística.

Daniel, entregador de aplicativo, como outros que encontrei nos caminhos, 
empina a bicicleta durante os trajetos, anda sem as mãos, usa o celular com a 
bicicleta em movimento e já achou que ia morrer. Certa vez estava sem freio, 

30  “Tirar uma fina” é, no jargão ciclístico, quando um automóvel passa muito perto do ciclista, em alguns 
casos, a ponto de tocá-lo levemente.

31  O carro tocou seu guidom e o levou ao chão. Segundo ele, o pior foi o susto, mas não aconteceu 
nada grave além de arranhões. O carro saiu andando, mas parou um pouco à frente. A passageira veio 
perguntar como ele estava e ele dispensou ajuda. Estava de capacete naquele dia, diferentemente do 
dia em que o acompanhei.

32  A distância de 1,5 m veio deles de modo espontâneo. Marlene leva o seu capacete amarrado à mochi-
la.
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descendo sem as mãos uma ladeira enorme no Morumbi que descemos juntos, 
quando o farol fechou e, sorrindo, ele passou entre dois carros sem as mãos, até 
furar o farol com tudo.

Flávio, Marcelo e Haroldo são entregadores de ciclologística que se consi-
deram semiatletas. São calmos e cautelosos no trânsito, ainda que mantenham 
a intensidade de quem passa a maior parte dos dias com os pés no pedal. Os 
entregadores de ciclologística relataram que as práticas mais adequadas para 
seus usos da bicicleta (trabalho de entrega, deslocamento, lazer e esporte) foram 
sendo incorporadas ao longo do tempo em conversas com colegas de trabalho 
e pedal, bem como nos treinamentos da empresa e com as regras mandatórias 
que os sujeitam a demissão. Suas experiências mais ampliadas de usos da bici-
cleta e de prática ciclística, junto da preocupação da empresa, produz diferenças 
de condutas nas vias e medidas de segurança.

Algo interessante é ver como o léxico dos direitos, que aparece de modo 
apagado nas representações do trabalho, aparece constantemente quando 
se trata da circulação e da ocupação por eles das vias e dos espaços públicos, 
enquanto habitantes e trabalhadores da cidade. Essas referências remetem ao 
conceito de direito à cidade (Lefebvre, 2009), fazendo-os atores parte e produto-
res do urbano, que demandam sua acomodação em suas dinâmicas e processos 
na busca por uma cidade mais aberta, igual e justa.

Através de ações e interações cotidianas (variando entre o prazer de uma 
praça pública e a lavagem de janelas de carros nos cruzamentos), os habitantes 
urbanos criam, modelam e remodelam a forma e a sensação de suas cidades. Isso 
significa que sua participação em processos que moldam a cidade não se limita a 
canais legais formais, mas abrange uma ampla gama de ações físicas. A maneira 
pela qual os habitantes se deslocam pela cidade e a maneira física como fazem 
uso de suas comodidades e participam de seus diversos processos são, portanto, 
meios primários de exercer o direito à cidade. (Coggin e Pieterse, 2015, p. 6)

O discurso de direitos aparece de modo nativo quando se trata de ocupar 
a cidade, as ruas, calçadas, bancos e praças, nas disputas e tensões cotidianas 
com carros, ônibus e caminhões, pedestres, comerciantes, alguns seguranças e 
porteiros de áreas muito ricas (foram especificamente citados o bairro dos Jardins 
e a rua Oscar Freire) e policiais militares. Eles têm direito a circular, a parar, beber 
água, ir ao banheiro, descansar enquanto realizam as entregas ou as aguardam – 
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ou simplesmente quando estão pedalando para outros fins. Contudo, não é assim 
que esses outros atores urbanos os veem. Não ao menos quando estão nestas 
posições: de motoristas, comerciantes, seguranças e porteiros sob supervisão de 
superior ou diante de clientes de alta renda.

5. Conclusão
Esta pesquisa teve como objetivo contribuir para a melhor compreensão do 
mercado do serviço de entrega por bicicleta a partir do caso de São Paulo. A 
hipótese inicial de que haveria diferença nos entregadores e dos diferentes tipos 
de empresa se confirmou parcialmente, a depender do ponto de vista do qual 
olhamos para o fenômeno.

Primeiramente, podemos ver a existência de um mercado dinâmico, em 
expansão, com uma variedade grande de instituições atuando em nichos especí-
ficos, como é o caso das empresas de ciclologística e plataformas de micrologística. 
Essas empresas possuem diferenças nos modelos de negócio, operação e gestão 
logística, em seus tamanhos, formas de relacionamento com os entregadores, e 
dão significados distintos para o uso da bicicleta como modal logístico. Ambas 
colocam a bicicleta e o serviço de entrega por meio dela em cadeias de circula-
ção de bens materiais e imateriais mais amplas, em nível nacional e global, ainda 
que operem localmente e em escalas também distintas. As empresas de ciclolo-
gística prestam serviços de entrega e atuam como intermediadoras de logística 
e, com sua mão de obra, voltam sua eficiência para o planejamento de roteiros 
de entrega e gestão da última milha de cadeias logística amplas. As plataformas 
de micrologística se voltam para serviços de entrega rápida sob demanda espe-
cífica e também intermedeiam entregadores, porém sob novas lógicas que não 
enquadram o trabalho prestado pelos entregadores como vínculo de trabalho. 
Nesse sentido, muito ainda deve ser estudado para compreender melhor essas 
empresas e outros tipos de empresas atuantes no mercado, suas diferenças e 
relações com as tratadas aqui.

Em segundo lugar, quando olhamos do ponto de vista das trajetórias e 
posições sociais e no mercado de trabalho dos entregadores dos dois tipos de 
empresa, vemos muitas semelhanças: são em sua maioria jovens, negros, das 
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periferias metropolitanas buscando uma oportunidade de renda e entrada no 
mercado de trabalho, ou adultos com perfil socioeconômico semelhante, mas 
trajetória instável no mercado. Eles veem na ocupação uma forma de ocupação 
transitória, que lhes faz bem e lhes permite ter renda ou ampliá-la de modo 
flexível e sem dificuldade de entrada e saída enquanto não terminam estudos, 
passam por uma fase pessoal de dificuldade ou não arrumam um posto melhor. 
Enquanto o acesso à ocupação praticamente não tem mediadores diretos no 
caso da micrologística, o conhecimento e o acesso à empresa de ciclologística 
sempre foi mediado por outras pessoas.

O que salta aos olhos em todos os entrevistados, mas em especial no caso das 
plataformas de micrologística, é o aparente conflito entre algumas representações 
de trabalho e experiências vividas. Primeiramente, a ideia de “bico”, como argu-
mentado pela literatura de gig economy (Collier, Dubal e Carter, 2017; 2018) –,que 
acaba virando rotina, que tem dia, hora e região de trabalho recorrentes, renda 
esperada, relações de pagamento, com as mesmas empresas, e longos períodos 
de comprometimento de disponibilidade com a atividade –, não aparece para 
eles como infundada. Como aponta Guimarães e outros (2010), o “bico” no Brasil 
não necessariamente é episódico, sendo uma forma de nomear um trabalho 
informal, precário, que possibilita uma forma de renda enquanto não se encon-
tra uma ocupação considerada adequada no mercado.

No caso das plataformas de micrologística, a inexistência de uma hierarquia 
clara que identifique um chefe, patrão ou representante da empresa que não 
sejam os atendentes anônimos das centrais de comunicação via aplicativo ou das 
bases de retirada e devolução de entregas, a inexistência de cobranças por resul-
tados, rendimentos, pontualidade e regularidade vindas de uma figura externa 
a eles, ainda que tais figuras e mecanismos existam e operem sobre o indivíduo, 
dá, junto da expectativa de novas oportunidades e da falta de um vínculo além 
de um cadastro, a sensação de que não há compromisso ou vínculo trabalhista 

– algo questionado apenas por Alberto, entre os entrevistados.
Na empresa de ciclologística, a relação cotidiana e direta com o dono da 

empresa e outros funcionários e o modo de organização do trabalho – pelo 
modelo de roteirização – dão maior agência para os entregadores, maior previ-
sibilidade, maiores rendimentos, mais tempo de descanso e não trabalho, possi-
bilidade de outras tipos de uso da bicicleta (sobretudo, esporte e lazer), que 



DESAFIO MOBILIDADE 3 165

ampliam os repertórios de práticas ciclísticas dos entregadores e garantem práti-
cas mais seguras. Mesmo que em sua maioria sejam autônomos, eles possuem 
alguns benefícios e condições melhores.

Em quarto lugar, ao mesmo tempo que a simbologia do registro de trabalho 
permanece como referencial importante no imaginário de jovens e pessoas com 
maior experiência no mercado de trabalho (Guimarães, 2011), cada vez mais as 
pessoas que são entregadores parecem organizar-se em termos de empregabi-
lidade/empreendedorismo (Telles, 2006), no sentido de incorporarem a contí-
nua situação de risco, instabilidade, falta de previsibilidade, de garantias e direi-
tos presentes e futuros, adotando atividades não pagas e vendo-se como os 
principais fatores determinantes de seu sucesso ou fracasso na busca por uma 
ocupação de qualidade. Todos querem trabalhar, querem emprego, oportunida-
des. Mais aplicativos, mais entregas, melhores remunerações, promoções – não 
mais direitos. No entanto, em termos do imaginário e da simbologia do trabalho 
formal registrado, parece operar ainda uma ideia de cidadania regulada, sob a 
qual apenas algumas ocupações e profissionais têm direito a ter direitos (Guima-
rães, 2011; Santos, 1979).

Como aponta Thelen (2018), os legados de instituições políticas e sociais de 
cada local impõem diferentes questões e desafios para a chegada e a operação 
de empresas plataformas, organizando diferentes tipos de conflito, de coalizões 
de atores, arenas e resultados. No caso de São Paulo, vemos que alguma regu-
lação e encaminhamentos para a formalização da ocupação com vistas à garan-
tia de alguns direitos têm sido feitos, após as primeiras ações judiciais e políti-
cas. As empresas têm individualmente tomado medidas na direção de oferecer 
alguma proteção mínima aos entregadores, enquanto não existem regulações 
específicas e critérios mandatórios. A principal solução política para a regulação 
da atividade – e que vem sendo seguida por empresas e governos locais – tem 
sido caminhar para o enquadramento individual como pessoa jurídica prestadora 
de serviço – algo que vem sendo negociado sobretudo por atores representan-
tes de motociclistas.

Por último, mas não menos importante, vemos diferenças importantes no 
conjunto de práticas ciclísticas dos entregadores das diferentes empresas. Ainda 
que todos se preocupem de alguma forma com sua segurança e vivam constran-
gimentos semelhantes nas ruas, os entregadores das plataformas de micrologística 
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não têm qualquer suporte de treinamento ou fornecimento de equipamento 
de segurança, e têm comportamentos considerados mais arriscados. Os entre-
gadores de ciclologística, que fazem outros usos da bicicleta, estão expostos a 
uma cultura ciclística mais ampla, além de terem maior experiência, e acabam 
sendo treinados e constrangidos por diversas formas a seguir condutas menos 
arriscadas. E é na rua, pedalando, que todos eles se apresentam como sujeitos 
de direito a estar na cidade, a circular, ocupá-la e fazer parte de modo legítimo 
e seguro da sua produção cotidiana.

Este é um trabalho inicial e exploratório, que tem a intenção de contribuir 
para o olhar de outros pesquisadores e formuladores de políticas públicas. A 
novidade da dimensão do fenômeno de difusão do serviço de entregas por bici-
cleta em maior escala urbana pela ampliação dos tipos de consumo possíveis por 
meio delas ainda não dá condições de que possamos dar conta de suas diversas 
facetas, razões e efeitos, como sobre a economia, a estrutura do mercado de 
trabalho, a renda, a vida e a saúde física e psíquica em nível individual e coletivo, 
sobre o tráfego urbano, sobre as diversas poluições, entre outras coisas. Análises 
mais específicas e apuradas sobre a alimentação, o desenvolvimento de doenças 
específicas e os efeitos dessas formas de prática ciclística para a saúde desses 
entregadores são importantes e se fazem urgentes.
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7. Anexo

Tabela 1 • Marlene, entregadora da plataforma de micrologística

Entregadora Marlene

Idade/cor/escolaridade 35, Branca, técnico completo e superior incompleto. Cursando 
técnico em enfermagem.

Região moradia Bela vista (centro)

Moradia Aluguel com o namorado

Filhas Duas

Região trabalho/ 
encontro

Bela Vista, Paulista e Augusta para o lado do centro

Distância casa - região 
de trabalho

Atualmente, mora na Bela Vista, uma região que concentra 
comércios e entregas

Média km total/dia 15-30 Km

Bicicleta/ manutenção Convencional própria. Manutenção própria. 

Como se define/
regularidade da 
atividade

Autônoma, atualmente, apenas sextas-feiras e sábados a noite. 

Renda mensal média 
com entrega

R$ 800,00 

Como começou Busca por outras fontes de renda

Tempo como 
entregador

1 Ano e meio

Experiência anterior 
como entregador

Sim

Utensílios de segurança Capacete a acompanha, mas não usa. Possui iluminação, mas não 
estavam com ela.  

elaboração do autor
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Tabela 2 • Daniel, entregador da plataforma de micrologística

Entregador Daniel

Idade/cor/escolaridade 18, Preto, ensino médio completo

Região moradia Paraisópolis (zona sul)

Moradia Casa própria dos pais, com mais 7 pessoas

Filhas -

Região trabalho/ 
encontro

Eixo sudoeste, entre Alto de Pinheiros e Campo Belo, abaixo do eixo 
da Paulista

Distância casa - região 
de trabalho

25 Km

Média km total/dia 100-120Km

Bicicleta/ manutenção Convencional própria. Manutenção própria. 

Como se define/
regularidade da 
atividade

Bico de entregador. Todos os dias, das 11h40 às 15h e das 18h40 às 
12h/1h

Renda mensal média 
com entrega

R$ 1700 à R$2200

Como começou Desemprego

Tempo como 
entregador

1 Ano

Experiência anterior 
como entregador

Sim

Utensílios de segurança Tem capacete, mas não usa. Não tem iluminação e bicicleta não 
possui refletores. 

elaboração do autor
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Tabela 3 • Alberto, entregador da plataforma de micrologística

Entregador Alberto

Idade/cor/escolaridade 35, Preto, cursando ensino superior.

Região moradia Capão Redondo (zona sul)

Moradia Aluguel de um quarto em uma residência multifamiliar (cortiço)

Filhas -

Região trabalho/ 
encontro

Eixo sudoeste, abaixo da Oscar Freire, em Pinheiros, Cerqueira César, 
Jardins, Itaim e Moema.

Distância casa - região 
de trabalho

25Km

Média km total/dia 100Km

Bicicleta/ manutenção Convencional própria. Manutenção própria. 

Como se define/
regularidade da 
atividade

Informal. Todos os dias. Seg à quinta, 9h às 18h. Sexta, das 9h-18h e 
21h30 às 2h. Sábados, domingos e feriados, das 11h às 2h. 

Renda mensal média 
com entrega

R$ 800 à R$1000

Como começou Busca por outras fontes de renda

Tempo como 
entregador

1 Ano e 2 meses

Experiência anterior 
como entregador

Não

Utensílios de segurança Tem capacete, mas não usa. Não tem iluminação e bicicleta não 
possui refletores. 

elaboração do autor
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Tabela 4 • César, entregador da plataforma de micrologística

Entregador César

Idade/cor/escolaridade 43, pardo, Fundamental incompleto (5a série)

Região moradia Itapecirica da Serra (RMSP, Extremo Zona Sudoeste)

Moradia Casa própria financiada, com mulher atual e uma filha

Filhas Duas

Região trabalho/ 
encontro

Eixo Sudoeste, abaixo da Oscar Freire, em Pinheiros, Cerqueira César, 
Jardins, Itaim e Moema.

Distância casa - região 
de trabalho

Retira bicicleta na região de trabalho

Média km total/dia 50km

Bicicleta/ manutenção Aluguel do Itaú

Como se define/
regularidade da 
atividade

Bico/Autônomo. Todos os dias, exceto quando folga de porteira (1 
dia de fim de semana a cada duas semanas. Segunda à sexta das 
13h às 21h. Sábado e domingo, das 9h às 21h. 

Renda mensal média 
com entrega

R$600,00 a R$1300

Como começou Busca por outras fontes de renda

Tempo como 
entregador

6 meses esporádico, 2 meses para valer

Experiência anterior 
como entregador

Não

Utensílios de segurança Tem capacete, mas não usa. Não tem iluminação e bicicleta 
costuma possui refletores. 

Elaboração do autor
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Tabela 5 • Marcelo, entregador de empresa de ciclologística

Entregador Marcelo

Idade/cor/escolaridade 28, Preto, ensino médio completo

Região moradia Jardim Esmeralda (zona sul)

Moradia Casa própria herdada da mãe, sozinho

Filhas Um

Região trabalho/ 
encontro

Cidade toda, mas preferencialmente na zona oeste e sul e depois 
centro. 

Distância casa - região 
de trabalho

20 Km

Média km total/dia 70-120Km

Bicicleta/ manutenção Convencional própria. Manutenção bicicletaria de confiança e 
própria.

Como se define/
regularidade da 
atividade

Freela, trabalha de segunda a sexta, chegando na base por volta das 
8h e chegando em casa 21h, 22h. Sábado e domingo cuida de dois 
cachorros e as vezes também realiza entregas nos intervalos. 

Renda mensal média 
com entrega

R$ 1700 (atual), R$ 2200 (mês bom), R$1200, (mínimo)

Como começou Busca por outras fontes de renda

Tempo como 
entregador

1 ano 5 meses

Experiência anterior 
como entregador

Não

Utensílios de segurança Usa capacete todo tempo, com iluminação acoplada, iluminação 
traseira e refletores na bicicleta.

Elaboração do autor
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Tabela 6 • Flávio, entregador de empresa de ciclologística

Entregador Flávio

Idade/cor/escolaridade 20, pardo, Fundamental completo

Região moradia Grajaú (Zona Sul)

Moradia casa própria dos pais, com eles e mais um irmão

Filhas -

Região trabalho/ 
encontro

Cidade toda, mas preferencialmente na Zona Oeste e Sul e depois 
Centro. 

Distância casa - região 
de trabalho

25km

Média km total/dia 100-120km

Bicicleta/ manutenção Convencional própria. Manutenção bicicletaria de confiança e 
própria. 

Como se define/
regularidade da 
atividade

Freela, trabalha de segunda a sexta, chegando na base por volta das 
8h e chegando em casa 21h, 22h. 

Renda mensal média 
com entrega

R$ 2500,00 (atual, mês bom) à R$1400,00 (mês ruim)

Como começou Busca por outras fontes de renda

Tempo como 
entregador

1 ano 4 meses

Experiência anterior 
como entregador

Não

Utensílios de segurança Usa capacete todo tempo, com iluminação acoplada, iluminação 
traseira e refletores na bicicleta.

Elaboração do autor
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Tabela 7 • José, entregador de empresa de ciclologística

Entregador José

Idade/cor/escolaridade 19, preto, concluindo Ensino Médio

Região moradia Capão Redondo (Zona Sul)

Moradia Casa própria do pai, mais um irmão

Filhas -

Região trabalho/ 
encontro

Cidade toda, mas preferencialmente na Zona Oeste e Sul e depois 
Centro. 

Distância casa - região 
de trabalho

24km

Média km total/dia 50-80km

Bicicleta/ manutenção Elétrica convencional ou de carga da empresa. Manutenção da 
empresa. 

Como se define/
regularidade da 
atividade

CLT, trabalha de segunda a sexta, chegando na base por volta das 8h 
e sainda às 17h18. 

Renda mensal média 
com entrega

R$ 1200 + benefícios (VA, VR, VT), tratamento odontológico, férias, 
FGTS. Segundo ele, dá R$2000,00 com benefícios.

Como começou Busca por outras fontes de renda

Tempo como 
entregador

9 meses

Experiência anterior 
como entregador

Sim

Utensílios de segurança Usa capacete todo tempo, com iluminação acoplada, iluminação 
traseira e refletores na bicicleta.

Elaboração do autor



DESAFIO MOBILIDADE 3 179

Acessibilidade 
com bicicleta 
em São Paulo: 
compreendendo 
potencialidades  
e desafios

PEDRO LOGIODICE4
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1. Introdução
Os grandes centros urbanos brasileiros caracterizam-se por 
concentração de serviços e empregos nas regiões centrais e 
concentração de moradias em regiões periféricas. A cidade de 
São Paulo é um exemplo desse quadro, em que a maior parte 
da população reside em regiões afastadas das oportunidades 
socioeconômicas da cidade (Villaça, 2011, p. 50) e depende do 
transporte público ou privado para acessá-las. Historicamente, 
a capital paulista entendeu que a solução para a demanda de 
deslocamento seria o automóvel e priorizou a ampliação física 
e modernização da gestão do sistema viário, em detrimento da 
ampliação e modernização dos transportes coletivos (Raquel 
Rolnik e Danielle Klintowitz, 2011, p. 90). Alimentou, assim, um 
círculo vicioso que aumenta a dependência do automóvel e 
imobiliza as cidades (Bergman e Rabi, 2005, p. 10). Os paulis-
tanos gastam, em média, 154 horas por ano em congestiona-
mentos (Reed e Kidd, 2019, p. 8), fato que evidencia a falên-
cia dessa política de mobilidade urbana e desse modelo de 
cidade. Surge então uma questão crucial: como transformar 
esse círculo vicioso da (i)mobilidade em um círculo virtuoso, a 
partir da redução da desigualdade de acesso às oportunidades 
nas cidades?

Deakin (1989, p. 78) já identificava que a resposta para o 
problema da falta de mobilidade nas cidades deveria consi-
derar, por um lado, melhorias nos deslocamentos (sistema, 
modais e infraestrutura de transporte) e, por outro, a distribui-
ção espacial das atividades no tecido urbano (planejamento e 
gestão do uso do solo). A necessidade de realizar longos deslo-
camentos em cidades pode estar relacionada à distribuição 
heterogênea de atividades pelo território. Regiões urbanas 
com alto grau de diversidade espacial, isto é, entropia espacial 
(Batty, 1974, p. 3), e alta densidade populacional estão associa-
das a menores deslocamentos de seus residentes (Boussauw, 
Neutens e Witlox, 2012, p. 701). Menores deslocamentos, por 

“As informações e 
análises contidas 
no presente 
artigo são de 
responsabilidade 
do próprio autor 
e não refletem 
posições e opiniões 
institucionais ou 
de membros do 
Cebrap ou do 
Itaú Unibanco.”
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sua vez, tendem a incentivar o uso de transporte ativo (Boussauw e Witlox, 2009, 
p. 587). Cidades que se estruturam dessa maneira, além de reduzirem impactos 
ambientais, permitem às pessoas gastar menos dinheiro com transporte, item 
que já supera o gasto com alimentação na composição média do orçamento dos 
brasileiros, por exemplo (Inácio et al., 2019, p. 47).

Nesse contexto, para além da mobilidade, a acessibilidade com bicicleta é 
um tema de grande pertinência, justamente por identificar o potencial que esse 
modal de transporte urbano tem no acesso às oportunidades da cidade.

O município de São Paulo experimentou, particularmente após 2013, mudan-
ças importantes relacionadas à mobilidade não motorizada. Dentre elas desta-
cam-se a política de extensão da malha cicloviária para 473,3 km (CET, 2019), a 
elaboração do Programa Bike SP1 e iniciativas de bike-sharing2. Essas e outras 
iniciativas parecem ter contribuído para o aumento de 32% no número de 
viagens com bicicleta nos últimos 10 anos na Região Metropolitana de São Paulo 
(RMSP), segundo a Pesquisa Origem e Destino de 20173. São realizadas diaria-
mente cerca de 400 mil viagens com bicicleta (0,9% do total de 41,4 milhões 
viagens na RMSP), e esse modal apresenta um grande potencial de crescimento 
como transporte urbano. Dentre seus possíveis benefícios estão o baixo custo, o 
aumento da atividade física e a consequente sensação de qualidade de vida, a 
redução na emissão de poluentes, a economia de tempo e o aumento na produ-
tividade geral do trabalho (Torres-Freire, Callil e Castello, 2018, p. 39).

A bicicleta tem conquistado cada vez mais espaço no debate público de 
mobilidade urbana, mas, afinal, qual é seu potencial no estado atual da cidade, 
considerando a distribuição de atividades pelo território e a topografia de sua 
malha viária? Quais são as regiões com alto potencial de acessar oportunidades 
com a bicicleta? Quais as regiões onde a bicicleta tem esse potencial apenas em 
viagens intermodais? Essas perguntas são importantes na elaboração de políticas 
para ciclismo urbano, pois cada região tem sua característica própria em termos 

1 Projeto de Lei nº 147/16. Disponível em: <http://documentacao.camara.sp.gov.br/iah/fulltext/leis/
L16547.pdf>.

2  Bike Sampa: <https://bikeitau.com.br/bikesampa/>;
Ciclo Sampa: <http://movimentoconviva.com.br/ciclosampa/>;
Yellow: <https://www.yellow.app/>.

3  Pesquisa realizada a cada 10 anos pelo Metrô de São Paulo.
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de acesso a equipamentos públicos, empregos, sistema de transporte, declividade, 
distâncias a serem percorridas e tempos de deslocamento.

Esta pesquisa sugere respostas a essas perguntas, ao identificar o potencial 
que a bicicleta tem no acesso a diversas atividades e oportunidades na cidade de 
São Paulo. Contribui assim para a reflexão sobre o papel que a bicicleta pode ter 
na transformação do atual círculo vicioso da mobilidade urbana em um círculo 
virtuoso, mais igualitário e sustentável.

A partir de dados georreferenciados de emprego, renda, densidade popula-
cional, estações da malha metroferroviária, terminais de ônibus, equipamentos 
de cultura, shopping centers e parques urbanos, e da rede de transporte para 
bicicleta na cidade de São Paulo (construída por Diego Tomasiello4 apud Prit-
chard et. al., 2019), foi possível calcular e analisar a acessibilidade potencial com 
bicicleta para 7.444 pontos do território paulistano.

Utilizaram-se dois indicadores. O primeiro se refere às acessibilidades cumula-
tivas a empregos e equipamentos de cultura. Essa medida permite responder a 
perguntas como: “quantos empregos podem ser acessados a partir de determi-
nado bairro?” ou “quais regiões têm pouco acesso a equipamentos de cultura?”.

O segundo indicador calculado foi o de proximidade, medido a partir do 
tempo de acesso a estações metroferroviárias e terminais de ônibus, shopping 
centers e parques urbanos. Esse segundo indicador permite responder a pergun-
tas como: “a partir de quais localidades é possível acessar em 10 minutos de bici-
cleta uma estação de metrô?”, “quanto tempo demora para acessar o shopping 
center mais próximo?” ou ‘quais regiões estão a menos de 20 minutos de um 
parque urbano?”.

Posteriormente, foram gerados agrupamentos de regiões que têm maior 
potencial de acessar empregos com a bicicleta como modal único, outras que 
têm potencial apenas por meio de viagens intermodais e, por fim, aquelas que 
têm baixo potencial de acessar empregos com bicicleta.

Em resumo, este capítulo está estruturado da seguinte forma: na primeira 
parte realizamos uma discussão conceitual sobre o termo acessibilidade. Na 
segunda parte apresentamos mapas de acessibilidade que permitirão visualizar 

4  Pesquisador e doutorando no programa de pós-graduação da Engenharia de Transportes da Escola 
Politécnica da USP.
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os tempos de acesso com bicicleta a estações metroferroviárias, terminais de 
ônibus, shopping centers e parques urbanos, além da quantidade de empregos 
e equipamentos de cultura acessíveis com esse modal em toda a cidade de São 
Paulo. Na terceira parte apresentamos uma representação gráfica e espacializada 
do potencial que a bicicleta tem na acessibilidade ao emprego, considerando 
aspectos socioeconômicos e a possibilidade de viagens intermodais. Ao final 
tecemos algumas considerações sobre o processo de produção dos dados e sua 
utilidade para o debate e planejamento de políticas de ciclismo urbano.

2. O que é acessibilidade?
O Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (UN-Habitat)5 
enfatiza a importância da acessibilidade, frente à mobilidade, na formulação de 
políticas públicas. Isso porque a mobilidade é entendida apenas como um meio 
para o fim mais relevante, que seria o acesso às oportunidades e lugares. Para 
além da velocidade e da eficiência das viagens, a facilidade com que destinos 
podem ser acessados está relacionada principalmente à proximidade (UN-Habitat, 
2013, p. 2). Segundo o relatório Planning and design for sustainable urban mobility, 
da UN-Habitat (2013, p. 2), o olhar restrito à mobilidade condiciona uma aborda-
gem que é comumente restrita a aspectos relacionados ao formato das cidades 
e a suas características espaciais, como, por exemplo, densidade e diversificação 
do uso do solo. Já a ótica da acessibilidade permite considerar, além desses aspec-
tos, componentes relacionados ao indivíduo, como as tarifas e outras potenciais 
barreiras existentes na interface das pessoas com o sistema de transporte (Lucas, 
2012, p. 4).

As medidas de acessibilidade podem estar relacionadas às localidades, aos 
indivíduos e também aos benefícios econômicos gerados por ela (Geurs e van 
Wee, 2004, p. 24).

5  Através do Planning and design for sustainable urban mobility: global report on human settle-
ments 2013. Disponível em: <http://mirror.unhabitat.org/pmss/getElectronicVersion.aspx?n-
r=3503&alt=1>. Acesso em: 17 nov. 2019.
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O termo “acessibilidade” foi introduzido originalmente por Hansen (1959, 
p. 75) “como o potencial de oportunidades para interação” e surge como uma 
medida sensível tanto a padrões de uso e ocupação do solo, quanto a aspec-
tos de deslocamento e mobilidade. Ingram (1971) definiu acessibilidade como 

“a característica, ou vantagem, inerente a uma localização, no que diz respeito 
à superação de alguma forma de resistência de natureza espacial ao desloca-
mento, como, por exemplo, tempo e/ou distância”; sinaliza assim a dependência 
de determinado sistema de transporte para conectar dois pontos no territó-
rio. Geurs e Van Wee (2004, p. 22), por sua vez, definem acessibilidade como a 
extensão em que o uso do solo e sistemas de transporte permitem aos indiví-
duos o acesso a atividades e destinos por meio de uma combinação de meios 
de transporte – isto é, a acessibilidade está relacionada à possibilidade de acesso, 
que tem como meio o sistema de transporte e como fim a atividade acessada.

Dessa forma, a acessibilidade pode ser compreendida como a facilidade com 
que oportunidades podem ser alcançadas. Esse indicador é função da vantagem 
locacional de determinada região, bem como das condições de deslocamento do 
indivíduo. Geurs e Van Wee (2004, p. 24) definem quatro perspectivas básicas na 
mensuração da acessibilidade, a depender da abordagem da análise:

1. Medidas baseadas na infraestrutura: mensuração da capacidade do 
sistema de transporte, sua performance e nível de serviço;

2. Medidas baseadas na localização: descreve o nível de acessibilidade da 
origem a uma distribuição espacial de atividades, através de uma área de 
serviço ou função inversamente proporcional ao custo generalizado do 
deslocamento;

3. Medidas baseadas nas pessoas: analisa o acesso na dimensão do indivíduo 
e considera aspectos como horários disponíveis, velocidades de desloca-
mento, flexibilidade das atividades, entre outros;

4. Medidas baseadas na utilidade: analisa os benefícios econômicos corres-
pondentes ao acesso a uma distribuição espacial de atividades para um 
indivíduo.
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Tendo em vista que o objetivo desta pesquisa é identificar o potencial que 
a bicicleta tem no acesso às oportunidades na cidade de São Paulo, a medida 
de acessibilidade adotada aqui é baseada na localização. Dessa forma, não são 
considerados os deslocamentos efetivamente realizados pelas pessoas, mas 
apenas o potencial desses deslocamentos. Além disso, é importante ressaltar que 
esse potencial não considera aspectos pessoais que podem ser relevantes para 
a viabilidade desse deslocamento, como, por exemplo, idade e condições físicas. 
Aqui, portanto, o potencial de deslocamento – ou acesso – está relacionado à 
proximidade dos destinos e a condições de deslocamento, modeladas pela rede 
de transporte que será detalhada na seção seguinte.

3. Metodologia
O cálculo do potencial de acessibilidade foi realizado nesta pesquisa utilizando-se 
dados espacializados disponibilizados pela Prefeitura de São Paulo (Geosampa) e 
pela Pesquisa de Origem e Destino realizada pela Companhia do Metropolitano 
(2017), além da rede de transporte para bicicleta modelada para a cidade de São 
Paulo por Tomasiello (apud Pritchard et. al., 2019). A seguir apresentaremos os 
materiais utilizados, além de parâmetros e indicadores que também foram utili-
zados para o cálculo das acessibilidades.

3.1. Materiais e informações utilizados

3.1.1. Rede de transporte
Os tempos de deslocamento com bicicleta foram calculados por meio de uma 
rede de transporte construída por Tomasiello (apud Pritchard et al., 2019, p. 390). 
Essa rede utiliza a base viária construída pelo Centro de Estudos da Metrópole 
(CEM, 2017) e considera 4 parâmetros no cálculo da velocidade com bicicleta para 
cada trecho: (1) densidade da rede, (2) topografia, (3) disponibilidade de infraes-
trutura dedicada à bicicleta e (4) tempo de espera em cruzamentos (com base 
na classificação das vias e no nível de congestionamento associado).
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Apresentam-se a seguir os parâmetros adotados por Tomasiello (apud Prit-
chard et al., 2019) na construção da rede de transporte para bicicleta na cidade 
de São Paulo:

Tabela 1 • Parâmetros da rede de transporte para bicicleta

Parâmetro Descrição Observação

Densidade da rede Velocidades variam entre 5 km/h e 
30 km/h.

A velocidade é inversamente 
proporcional à densidade 
viária, isto é, ao tamanho 
das quadras (distância entre 
interseções). A função que 
relaciona esses dois fatores foi 
baseada em estudo conduzido 
na Holanda em 2017.

Topografia Classificação em 4 tipologias Todos os segmentos da 
rede de São Paulo são 
categorizados em 4 tipologias.1. Plano ou quase plano: 

segmentos com inclinação média 
inferior a 2%
fator 1,00 - sem alteração na 
velocidade prevista

2. Levemente inclinado: 
segmentos com inclinação média 
entre 2% e 4%, fator = 0,7294

3. Íngreme: inclinação média entre 
4% e 6%, fator = 0,4539

4. Muito íngremes:
inclinação média acima de 6%
fator = 0,2359

Disponibilidade 
de infraestrutura 
dedicada para 
bicicleta

Aumento na velocidade:
+ 10% nas ciclorrotas
+ 16% nas ciclofaixas e ciclovias

Ciclovia é via exclusiva 
segregada, enquanto 
ciclofaixa é via exclusiva 
sinalizada com faixa, e 
ciclorrotas, vias sinalizadas 
compartilhadas com outros 
veículos.

Tempo de espera 
em cruzamentos

Este tempo de espera é adicionado 
como uma impedância*.

Vias mais largas tendem a ter 
tempos médios de espera 
mais longos nos cruzamentos.

*Impedância corresponde a qualquer tipo de oposição ao deslocamento. São exemplos de impedância 
variáveis como distância, tempo de viagem ou custo de transporte.
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Essa rede de transporte permite calcular a rota com bicicleta entre dois 
pontos, assim como a área acessível em um intervalo de tempo a partir de deter-
minado ponto de origem. A título de exemplo, a figura a seguir ilustra, para 
quatro pontos de origem em São Paulo, a região que pode ser acessada em 
aproximadamente 22 minutos com bicicleta, tempo esse que corresponde à 
duração média das viagens realizadas com esse modal na cidade (pesquisa OD 17).

Figura 1 • Área de Serviço

Fonte: Elaboração própria

Origem Região acessível em 22 minutos com 
bicicleta a partir da origem  

3 km

República

Grajaú

Itaquera

Cidade Tiradentes

A área acessível em determinado intervalo de tempo a partir de um ponto 
de origem é chamada de Área de Serviço (service area), representada em roxo na 
Figura 1. A Área de Serviço é utilizada para calcular a acessibilidade cumulativa, 
isto é, a quantidade de oportunidades que podem ser acessadas no intervalo de 
tempo considerado. Nos casos acima, para origens na República (Zona Central), 
Itaquera e Cidade Tiradentes (Zona Leste) e Grajaú (Zona Sul).
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A variação das áreas acessíveis, para esse mesmo intervalo de tempo, a 
partir de cada origem é resultado das características da rede de transporte, que 
exprime a condição do deslocamento através das velocidades para cada trecho.

3.1.2. Variáveis utilizadas
Esta pesquisa utilizou, para os cálculos de acessibilidade e clusterização, dados 
georreferenciados abertos disponíveis na plataforma Geosampa e na Pesquisa 
Origem e Destino do Metrô. A tabela a seguir apresenta a descrição dos dados 
utilizados.

Tabela 2 • Dados utilizados
Dado Fonte Ano Camada 

georreferenciada

Renda familiar Pesquisa Origem Destino 2017 Zona OD

Emprego Pesquisa Origem Destino 2017 Zona OD

População Pesquisa Origem Destino 2017 Zona OD

Estações de metrô SMT/METRO 2018 Ponto

Estações de trem SMT/CPTM 2019 Ponto

Terminais de ônibus SMUL/GEOINFO 2015 Ponto

Shopping centers SMDU 2014 Ponto (centroide)

Parques urbanos SVMA 2016 Ponto (centroide) 

Equipamentos de cultura
(Bibliotecas, espaços Culturais, 
museus, outros, teatro/ cinema/
shows)

SMDU/SMC 2018 Ponto

Fonte: elaboração própria.

Pesquisa Origem e Destino de 2017 realizada pela Companhia do Metropolitano de São Paulo.
SMDU – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. 
METRO – Companhia do Metropolitano de São Paulo.
CPTM – Companhia Paulista de Trens Metropolitanos.
SMC – Secretaria Municipal de Cultura.
SVMA – Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo.
SMT – Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes.
Zona OD: Zonas de Origem e Destino utilizadas pela pesquisa Origem e Destino do Metrô de São Paulo.
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Utilizaram-se como unidades de análise espacial hexágonos com apótema6 
de 250 m. Tal metodologia é semelhante à adotada por Pereira (2018, p. 135) 
e permite uma resolução espacial alta, bem maior do que as zonas OD7. Dessa 
forma, as medidas de acessibilidade com bicicleta são calculadas para cada um 
dos 7.444 hexágonos que constituem o território paulistano. Nos casos especí-
ficos das variáveis de Renda Familiar e População, foram feitas conversões das 
informações entre as zonas OD e a malha hexagonal. A figura a seguir ilustra 
esse procedimento, que considera uma ponderação pela área de cada zona que 
compõe uma unidade hexagonal.

Figura 2 • Conversão dos dados para malha hexagonal

Fonte: Elaboração própria

Zonas OD Zonas OD e malha hexagonal Malha hexagonal

6  Apótema é o segmento de reta que, partindo do centro geométrico da figura, é perpendicular a um 
dos seus lados.

7  Zonas de Origem e Destino utilizadas pela pesquisa Origem e Destino do Metrô de São Paulo.
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3.2. Conceitos e metodologia adotada
Esta pesquisa utiliza dois dos principais indicadores de acessibilidade adotados 
na literatura e em avaliações de políticas públicas.

O primeiro indicador mede a quantidade de oportunidades acessíveis em 
dado intervalo de tempo. Aqui ele foi calculado pela soma do número de opor-
tunidades situadas dentro de Área de Serviço para determinada localidade. Sua 
expressão é dada por:

 P(τij)

Ai(área de serviço) =  P(τij)
j

Onde,

1, se intervalo de tempoτij<

0, caso contrário

em que j é a quantidade de oportunidades que podem ser acessadas dentro de 

determinado intervalo de tempo τ a partir de uma localidade i. 

Esse indicador permite responder a perguntas como: “quantos empregos 
podem ser acessados desde determinado bairro?” ou “quais regiões têm menor 
acesso a equipamentos de cultura?”.

Nesta pesquisa, adotou-se como intervalo de tempo a duração média das 
viagens realizadas com bicicleta na cidade de São Paulo (OD 2017), que corres-
ponde a aproximadamente 22 minutos. Esse intervalo de tempo é superior 
à duração de quase 2/3 do total de deslocamentos com esse modal e pode, 
portanto, ser uma referência adequada para os padrões ciclistas dessa cidade. O 
gráfico a seguir representa a distribuição dos tempos pelo percentual acumulado 
das viagens com bicicleta na cidade de São Paulo.
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Gráfico 1 • Percentual acumulado das viagens 
com bicicleta em São Paulo

Fonte: elaboração própria a partir de dados da OD 2017
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Por meio da rede de transporte para bicicleta descrita acima, mediu-se a 
quantidade de oportunidades acessíveis em 22 minutos desde o centroide8 de 
cada uma das 7.444 unidades espaciais. Esse método foi utilizado para os indi-
cadores de acessibilidade ao emprego e a equipamentos de cultura.

O segundo indicador de acessibilidade consiste no tempo para acessar a 
oportunidade mais próxima. Representa uma medida de proximidade entre a 
origem e determinada atividade. Sua expressão é dada por:

Ai(área de serviço) =  min(τij)
j

Onde  τ é o tempo para as oportunidades j serem acessadas a partir de uma localidade i.

8  Centroide é o centro geométrico.
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Esse indicador foi utilizado para as acessibilidades a parques urbanos, 
shopping centers e estações metroferroviárias/terminais de ônibus. Faz sentido 
adotá-lo nesses casos, pois a proximidade a cada uma dessas oportunidades pode 
ser mais relevante do que seu acesso potencial acumulado. Isso acontece quando 
as oportunidades a ser acessadas possuem características que não as diferenciam 
muito umas das outras. Esse indicador permite responder a perguntas como: “a 
partir de quais localidades de São Paulo se acessa em 10 minutos com bicicleta 
uma estação de metrô?”, “existe algum shopping center a 20 minutos dessa casa?” 
ou “quais regiões estão a mais de 30 minutos de um parque urbano?”.

Em resumo, foram utilizadas duas medidas de acessibilidade diferentes para 
responder a perguntas diferentes. No caso de uma estação de metrô, um usuário 
provavelmente utiliza a mais próxima de sua origem e dificilmente escolheria se 
descolocar 3 km a mais para acessar a segunda estação mais próxima, mesmo 
que ela tenha eventualmente maior conectividade com a rede de transporte. 
De modo genérico, a mesma lógica se aplica a parques e shopping centers. No 
caso de empregos a lógica é outra, pois as pessoas não trabalham no emprego 
mais próximo de sua residência, da mesma forma que utilizam a estação de 
metrô mais próxima. No caso de emprego e equipamentos de cultura, existem 
outros atributos de maior peso na escolha (ou possibilidade) de acesso que não 
a proximidade, por isso é interessante, nesses casos, medir não o menor tempo 
de acesso, mas sim a quantidade de oportunidades que podem ser acessadas 
em determinado intervalo de tempo.

Na próxima seção serão apresentados os resultados dos cálculos de acessi-
bilidade. O primeiro conjunto de mapas a ser apresentado se refere ao indica-
dor de acessibilidade cumulativa ao emprego e a equipamentos de cultura. O 
segundo conjunto de mapas se refere ao indicador de proximidade, em que se 
encontram as acessibilidades a parques urbanos, shopping centers e estações 
metroferroviárias/terminais de ônibus.
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4. Acessibilidades calculadas

4.1. Acessibilidade potencial cumulativa

4.1.1. Empregos
Na região metropolitana de São Paulo (RMSP), 69% dos deslocamentos realizados 
com bicicleta têm como motivo o acesso ao emprego (OD 2017). Essa é também 
a razão principal dos deslocamentos totais da RMSP (44%), e sua acessibilidade 
é amplamente calculada na literatura. Observa-se que o ponto de emprego, no 
caso do setor terciário9, é não só um local de emprego, mas também um local de 
atendimento da população nas suas compras e nos seus serviços.

Boisjoly, Moreno-Monroy e El-Geneidy (2017, p. 95) exploraram a relação 
entre a acessibilidade ao emprego formal e a informalidade no trabalho na RMSP 
e identificaram uma probabilidade menor do segundo em função do aumento 
do primeiro para pessoas com renda inferior a um salário mínimo. Além disso, a 
proximidade entre residências e empregos pode estar associada a menores deslo-
camentos pelos residentes e empregados (Boussauw, Neutens e Witlox, 2012, p. 
704). O potencial de acesso a empregos não é algo trivial, mas as medidas de 
acessibilidade avançaram bastante na capacidade de avaliá-lo, especialmente 
com a incorporação do elemento de competição proposta por um conjunto de 
autores, como Van Wee, Hagoort e Annema (2001, p. 199), Cheng e Bertolini 
(2013, p. 101) e, mais recentemente, Merlin e Hu (2017, p. 81).

Este estudo analisa o potencial que a bicicleta tem como modal no acesso ao 
emprego. Dessa forma, a pergunta antecede elementos mais complexos, como a 
competição. Os aspectos mais relevantes da análise apresentada a seguir estão 
relacionados à distribuição espacial de empregos e às condições do espaço físico 
para acessá-la com bicicleta. Deixamos o uso de medidas mais complexas de 
acessibilidade para futuras pesquisas.

Uma vez que o dado de emprego utilizado está agregado por zona OD, calcu-
lou-se o número de empregos acessíveis a partir de cada origem como o produto 

9  Em economia, o setor terciário corresponde às atividades de comércio de bens e à prestação 
de serviços.
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da Área de Serviço pela densidade de empregos de cada zona. A Figura 3, a 
seguir, ilustra esse procedimento, em que são representadas a Área de Serviço, 
em vermelho, as zonas OD com suas respectivas densidades de emprego e o 
centroide do hexágono na origem. Assim, o valor calculado para cada centroide 
é atribuído ao hexágono ao qual ele pertence.

Figura 3 • Método para o cálculo da acessibilidade ao emprego

Fonte: elaboração própria

Densidade de empregos (empregos/m2)

0 a 1,9

Área de Serviço

Origem
(centroide do hexágono) 

1,9 a 13,2
13,2 a 25,6
25,6 a 33,9
33,9 a 42,6
42,6 a 51,7

51,7 a 63,3
63,3 a 87,7
87,7 a 167,9
167,9 a 1.258,4

Esse procedimento foi repetido para os 7.444 hexágonos distribuídos pelo 
território paulistano, e os resultados são apresentados no mapa a seguir.
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Figura 4 • Acessibilidade cumulativa ao emprego

Fonte: elaboração própria
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O mapa da Figura 4 apresenta a distribuição heterogênea do potencial que a bici-
cleta tem como modal exclusivo no acesso a empregos na cidade de São Paulo. 
A escala do mapa está organizada por 10 quantis, sendo cada decil representado 
por uma cor. O decil com maior acessibilidade, em amarelo, são as regiões de onde 
se acessa com bicicleta uma parcela significativa dos empregos da cidade, entre 
14% e 31%. Essa região se estende do centro em direção ao sudoeste da cidade, 
onde há maior concentração de empregos e também uma extensão maior da 
rede viária que nas periferias. O segundo decil, de cor bege, representa aquelas 
regiões com acessibilidade a uma parcela um pouco menor dos empregos, de 7% 
a 14%. Por fim, a maior parte do território paulistano, a partir do 4° decil, tem 
potencial de acessar com bicicleta uma parcela reduzida das oportunidades de 
emprego, menos de 4% do total da cidade.

Na região em amarelo residem cerca de 1,3 milhão de pessoas, com renda 
familiar média de aproximadamente R$ 6.172. Já no segundo decil residem 1,1 
milhão de pessoas com renda média de R$ 5.641. E, por fim, no terceiro decil, em 
laranja, residem 1,4 milhão de pessoas, com renda média de R$ 4.345.

De modo geral, conclui-se que aproximadamente 33% da população reside 
em locais que têm potencial de acessar com bicicleta mais de 4% dos empregos 
da cidade. E, portanto, a maior parte da população de São Paulo vive em regiões 
com baixo potencial de acesso a empregos com a bicicleta como modal exclusivo.

Por ora, a análise não considera o uso da bicicleta associado a outro modal, 
como transporte sobre trilhos ou ônibus. A combinação com outros meios é abor-
dada mais adiante. Na última parte desta pesquisa é feita uma clusterização que 
contribui para a discussão do potencial uso da bicicleta em viagens intermodais 
no acesso a empregos.
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4.1.2. Equipamentos de cultura
A segunda acessibilidade calculada é a equipamentos de cultura. A definição de 
equipamentos é a mesma utilizada pela base da Prefeitura de São Paulo (“equipa-
mentos cultura”10) e inclui bibliotecas, espaços culturais, museus, teatro, cinema, 
casas de show, entre outros.

Para o cálculo dessa acessibilidade foi feita uma contagem do número de 
equipamentos dentro da Área de Serviço para cada centroide, e o seu valor foi 
atribuído à unidade hexagonal correspondente. Ou seja, a medida corresponde ao 
percentual de equipamentos de cultura que podem ser acessados em um inter-
valo de tempo de 22 minutos com bicicleta a partir de cada ponto de origem.

O mapa da Figura 5 apresenta uma distribuição também heterogênea do 
potencial que a bicicleta tem como modal exclusivo no acesso a equipamentos 
de cultura na cidade de São Paulo. A escala do mapa também está organizada 
por 10 quantis, sendo cada decil representado por uma cor. O decil com maior 
acessibilidade, em amarelo, são as regiões de onde se acessa com bicicleta uma 
quantidade grande de equipamentos, entre 18,7% e 60,9%. Essa região também 
está situada no quadrante sudoeste (Villaça, 2011, p. 43). O segundo decil, em 
verde-claro, representa aquelas regiões com acessibilidade intermediária, entre 
5,6% e 18,7%. Observa-se que a partir do 5º decil o acesso a equipamentos de 
cultura é mais escasso, com percentuais inferiores a 1%.

Constata-se que que 1,3 milhão de pessoas vivem em locais com acessibili-
dade a mais de 18,7% dos equipamentos de cultura em 22 minutos de bicicleta. 
Ao mesmo tempo em que aproximadamente 70% da população vive em regiões 
com acesso a menos de 3% dos equipamentos de cultura nesse mesmo intervalo 
de tempo. Aqui fica evidente também o caráter centralizado e pouco distributivo 
dessas oportunidades na cidade de São Paulo.

10  Disponível no Geosampa: <http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/PaginasPublicas/_SBC.aspx>, na 
categoria “Equipamentos” > “Cultura”.
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Figura 5 • Acessibilidade cumulativa a equipamentos de cultura

Fonte: elaboração própria
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Vale mencionar ainda que o fato de o cálculo ser feito pelo conjunto dos 
equipamentos e não por cada tipo separadamente esconde que certos equi-
pamentos, especialmente aqueles associados à alta cultura, como museus, são 
ainda menos acessíveis para uma grande parte da população. Equipamentos 
como as bibliotecas públicas são mais numerosos e encontram-se espalhados 
de forma menos concentrada no território da cidade, mas, ainda que uma parte 
considerável da população que vive nas periferias tenha acesso a esses equipa-
mentos, não há acesso a um conjunto mais diverso de opções culturais.

4.2. Acessibilidade por proximidade
Nesta seção serão apresentados os resultados para o outro indicador de aces-
sibilidade adotado nesta pesquisa, que mede o tempo de deslocamento até a 
oportunidade mais próxima. Aqui, diferentemente do indicador anterior, não é 
considerado o potencial cumulativo de oportunidades, mas sim o tempo mínimo 
de acesso. Essa análise foi realizada para 3 grupos: parques urbanos, shopping 
centers e estações de metrô, trem e terminais de ônibus.

4.2.1. Parques urbanos
Os parques urbanos são importantes para a recuperação de ambientes degrada-
dos pela poluição, são abrigo para a fauna da cidade e possuem uma função social 
de democratizar espaços públicos destinados a lazer e recreação (Júnior, 2012, p. 
274). A proximidade entre a residência e parques está associada a maior grau de 
atividade física (Roemmich et al., 2006, p. 441) e pode atenuar impactos negati-
vos à saúde causados por eventos de estresse (Van den Berg et al., 2010, p. 1207).

A acessibilidade ativa a parques pode variar de acordo com as características 
dos indivíduos, como idade e gênero (Rojas et al., 2016, p. 238). Essas medidas 
também podem considerar atributos dos parques como tamanho, cobertura 
vegetal, segurança, presença de lago, silêncio, manutenção e disponibilidade de 
facilidades gratuitas (Fan et al., 2017, p. 184).

A despeito da gama de variáveis descritas acima, a medida de acessibilidade 
adotada nesta pesquisa (apresentada na Figura 6) é calculada através da proximi-
dade entre local de origem e os parques, tratando cada destino com o mesmo 
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peso e sem considerar as características dos indivíduos, uma vez que adotamos 
a medida baseada na localização.

Os resultados apresentados a seguir ilustram, portanto, o tempo com bicicleta 
para acessar o parque urbano mais próximo de modo a identificar o potencial 
desse modal nesse acesso. É possível observar que grande parte do território 
paulistano, onde reside mais de 85% da população, tem potencial de acessar 
um parque em até 20 minutos de bicicleta. Além disso, observa-se que 38% da 
população vive em locais com potencial de acessar em menos de 10 minutos 
um parque urbano.

Nota-se que a distribuição de parques urbanos no território paulistano é rela-
tivamente homogênea. Entretanto, vale relembrar que aqui não foi considerado 
o tamanho ou a qualidade do parque, elementos que se distribuem de maneira 
muito mais heterogênea no território.
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Figura 6 • Proximidade a parques urbanos

Fonte: elaboração própria
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4.2.2. Shopping centers
Os shopping centers ganham força em um contexto em que espaços públicos são 
relegados pela sociedade e pelo poder público (Henrique et al., 2018, p. 102). São 
contraditórios por serem espaços de segregação, locais privados que se mostram 
públicos (Generoso, 2009, p. 8), ao mesmo tempo que são grandes polos de atra-
ção de viagens, pela oferta de serviços, consumo, entretenimento ou emprego, 
e geram impactos urbanos no seu entorno (Andrade, 2005, p. 132; Grigolon e 
Silva, 2005, p. 11).

Segundo a Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), o Brasil tem 
um total de 563 shopping centers, que empregam mais de 1 milhão de pessoas 
e têm cerca de 490 milhões de visitantes por mês. A cidade de São Paulo conta 
com aproximadamente 10% deles, que constituem, portanto, um espaço rele-
vante na dinâmica da cidade e, consequentemente, pertinente para ser analisado 
em termos de acessibilidade.

A seguir apresentamos os tempos para se acessar o shopping center mais 
próximo a partir de cada localidade da cidade. Observa-se, na Figura 7, uma 
concentração de maior acessibilidade, ou seja, maior proximidade, em áreas de 
renda mais alta. Aqui as regiões onde residem os 20% mais ricos da população 
têm potencial de acessar um shopping center em menos de 10 minutos de bici-
cleta, enquanto para os 40% mais pobres da população o shopping center mais 
próximo fica em média a mais de 30 minutos de bicicleta.
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Figura 7 • Proximidade a shopping centers

Fonte: elaboração própria
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4.2.3. Estações de metrô e trem e terminais de ônibus
Muitas iniciativas para promover viagens intermodais entre transporte ativo e 
público têm focado integrações com bicicleta (UN-Habitat, 2013, p. 36). E, apesar 
de essa integração ter sido pouco deliberada em países em desenvolvimento, a 
cidade de São Paulo tem avançado nesse tipo de integração, ao lado de outras 
cidades, como Curitiba, Bogotá e Santiago (UN-Habitat, 2013, p. 36).

Pritchard et al. (2019) examinaram para a cidade de São Paulo o potencial que 
a bicicleta tem para acessar o transporte público, frente à caminhada, e identifi-
caram um aumento da acessibilidade ao emprego a partir dessa intermodalidade. 
Nesse sentido, é pertinente identificar o potencial de acessar com bicicleta as 
estações e terminais de transporte público, locais que poderiam ter infraestru-
tura de bicicletário para tornar a intermodalidade mais atrativa.

O mapa a seguir se refere a esse tempo mínimo para acessar uma estação de 
metrô, trem ou terminal de ônibus a partir de cada célula hexagonal. Aqui fica 
evidente que grande parte da população, correspondente a quase 40%, reside 
em áreas com potencial de acessar alguma dessas infraestruturas de transporte 
público em menos de 10 minutos com bicicleta. E 77% da população reside em 
regiões que estão a menos de 20 minutos de bicicleta desses locais. Essa infor-
mação evidencia a importância de infraestrutura para viabilizar o deslocamento 
intermodal, permitindo às pessoas fazerem a primeira parte da viagem de bici-
cleta e o restante em transporte público. Na última parte dessa pesquisa será 
gerado um agrupamento que permitirá identificar as particularidades de cada 
região de São Paulo do ponto de vista desse acesso intermodal ao emprego.
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4.2.4. O papel da (in)acessibilidade na exclusão social
A exclusão social consiste na perda da capacidade, seja ela literal ou metafórica, de 
acessar empregos e serviços (Church, Frost e Sullivan, 2000, p. 197). Dessa forma, 
ela possui também um caráter cultural e ético, e está relacionada a discriminação, 
estigmatização, perda de vínculos, ao abandono e ao esgarçamento das relações 
de convívio (Sposati, 1998, p. 3). Kenyon et al. (2002, p. 209) definem exclusão 
social como:

[...] a interação única de uma série de fatores, cuja conse-
quência é a negação do acesso, para um indivíduo ou 
grupo, a oportunidade de participar na vida social e 
política da sociedade, resultando não apenas na priva-
ção de bens materiais e qualidade de vida, mas também 
em limitações de oportunidades, escolhas e cidadania. 
(Kenyon, Lyons e Rafferty, 2002, p. 209)

Dessa forma, a exclusão social está relacionada ao impedimento de partici-
pação na sociedade, em relações de convívio e cidadania. Nesse sentido, a falta 
de acessibilidade é tida como uma das principais causas da exclusão social de 
áreas urbanas de baixa renda (World Bank, 2002, p. 1).

A partir desse contexto, apresenta-se a seguir um gráfico com a distribui-
ção das acessibilidades calculadas nesta seção em função da renda. Essa análise 
permite identificar uma correlação clara entre renda e acessibilidade para os 3 
índices de proximidade calculados, observando-se que a distribuição mais desi-
gual é para shopping centers, seguidos de estações metroferroviárias e terminais 
de ônibus e parques urbanos.
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Gráfico 2 • Relação entre proximidade e renda

Fonte: elaboração própria a partir de dados das acessibilidades calculadas e dados da pesquisa OD 2017.
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Observa-se que parques urbanos são acessíveis, em média, em menos de 
20 minutos com bicicleta para toda a distribuição, enquanto os 20% mais ricos 
podem acessá-los em menos de 10 minutos e os 80% restantes, de 12 a 18 minu-
tos. Os tempos de acesso a estações de trem, metrô e terminais de ônibus, por 
sua vez, apresentam uma distribuição um pouco mais desigual, que varia entre 
9 minutos para o primeiro decil e 26 minutos para o último decil. Por fim, nota-

-se que a maior desigualdade de acesso é em relação ao shopping center, em 
que os 40% de menor renda da população demorariam mais de 35 minutos de 
bicicleta para acessar essa oportunidade, enquanto os 20% mais ricos residem 
em locais onde esse acesso é possível em menos de 9 minutos.

Essa análise evidencia que a maior proximidade das oportunidades está rela-
cionada à renda, isto é, quanto maior a renda, maior a facilidade com que essas 
oportunidades podem ser acessadas. Em relação ao equipamento shopping, não 
há grandes surpresas, visto que sua localização é balizada pela lógica de mercado 
e pela viabilidade econômico-financeira, e não pela lógica pública do direito ao 
acesso. A contradição é maior no caso dos parques urbanos públicos, já que as 
áreas mais ricas, que possuem valores de solo maiores, são as que têm maior 
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disponibilidade de parques urbanos, quando comparadas às áreas mais pobres e 
com valor do solo menor, fato que sinaliza um direcionamento da política urbana, 
que priorizou regiões mais ricas. Por fim, a maior surpresa surge no caso das esta-
ções metroferroviárias e terminais de ônibus, uma vez que as populações que 
mais usam e dependem do transporte coletivo são, justamente, as classes mais 
baixas (OD, 2017), e sua oferta se reduz exatamente conforme o aumento de 
sua necessidade e demanda. Kenyon, Lyons e Rafferty (2002, p. 211) entendem 
essa exclusão relativa ao transporte como um “processo pelo qual as pessoas são 
privadas de participar economicamente, politicamente e socialmente da comu-
nidade pela falta de acessibilidade a oportunidades, serviços e convívio social”. 
O que evidencia, mais uma vez, a forma contraditória da organização do espaço 
urbano, que prioriza as populações com rendas mais altas ao mesmo tempo que 
reforça a exclusão social da população de renda baixa.
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5. Diferenças no potencial de acesso a empregos
Nesta seção apresentamos uma análise por agrupamentos que permite identifi-
car regiões no município de São Paulo com potencial de acessar empregos com 
bicicleta como modal exclusivo, outras com potencial apenas no caso de viagens 
intermodais e aquelas em que o potencial de acessar empregos com esse modo 
de transporte é baixo.

A análise realizada nesta seção tem o objetivo de identificar os diferentes 
potenciais no acesso ao emprego com bicicleta para cada localidade do terri-
tório paulistano. Essa análise poderia, inclusive, ser feita para outros destinos 
relevantes, mas escolheu-se “emprego” por ser o principal motivo das viagens 
realizadas na cidade.

Para a clusterização, foi utilizado o Self Organizing Map (SOM), que consiste 
em uma ferramenta de rede neural artificial capaz de converter estatísticas 
não lineares complexas em relações geométricas de visualização mais simples. 
O SOM apresenta-se como uma técnica para analisar e visualizar dados multidi-
mensionais, como é o caso das relações entre características socioeconômicas 
e de acessibilidade. Nesta seção, buscou-se compreender os diferentes tipos de 
região em função de três variáveis analisadas:

1. Acessibilidade ao emprego: quantidade de empregos acessíveis com bici-
cleta em um intervalo de tempo de 22 minutos;

2. Renda média familiar;
3. Acessibilidade a estações metroferroviárias ou terminais de ônibus: vari-

ável binária, com valor 1 se o deslocamento for inferior a 22 minutos (consi-
derado acessível) e 0 se for maior (considerado não acessível).

A partir disso, foi possível identificar as regiões com alto potencial de acessar 
empregos com a bicicleta como modal único, aquelas regiões onde esse potencial 
existe para viagens intermodais e aquelas onde o potencial de acessar empregos 
com bicicleta é pequeno. Vale ressaltar que a variável de renda foi introduzida na 
análise, pois ela incorpora à discussão informações importantes para a concepção 
de política urbana com bicicleta.
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5.1. Análise por clusters
A análise por agrupamentos a seguir permite visualizar 4 clusters organizados a 
partir das 3 variáveis descritas na introdução desta seção. O agrupamento foi feito 
a partir de duas etapas. Na primeira realiza-se um agrupamento por semelhança 
dos 7.444 hexágonos em 16 conjuntos, representados na Figura 9 por circunferên-
cias. Dentro de cada circunferência existe um gráfico de “pizza” que representa, 
nas cores bege, verde e branco, cada uma das variáveis de análise e o tamanho 
do “pedaço da pizza”, sua magnitude. Em segundo lugar, esses 16 agrupamentos 
são ordenados com base em suas semelhanças. De modo geral a variável proximi-
dade a terminais de ônibus e estações metroferroviárias, cresce do canto inferior 
esquerdo para o superior direito, a variável de renda familiar, do lado esquerdo 
para o direito, e assim por diante. Isso posto, foram gerados 4 agrupamentos que 
foram em seguida espacializados.

Figura 9 • Clusters

Fonte: elaboração própria.
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Vale ressaltar que essa análise por clusterização não levou em consideração a 
proximidade espacial dos hexágonos, mas apenas as 3 variáveis descritas acima. 
Apesar disso, ao espacializar esses 4 agrupamentos finais no mapa da Figura 
10, podem-se observar padrões de proximidade dos hexágonos que compõem 
um mesmo grupo, o que faz sentido, pois na geografia “todas as coisas estão 
relacionadas com todas as outras, mas coisas próximas estão mais relacionadas 
do que coisas distantes” (Tobler, 1970, p. 236). No mapa apresentado na Figura 
10, acima, é possível observar os 4 agrupamentos com características distintas.

De modo geral os clusters 3 e 4 têm densidades populacionais intermediá-
rias (contam juntos com 17% da população da cidade) e uma renda familiar alta 
(superior a R$ 6.400). Além disso, têm alta acessibilidade a empregos e estão 
próximao a terminais de ônibus ou estações metroferroviárias. Essas são regi-
ões onde há um grande potencial de acessar empregos com uso exclusivo da 
bicicleta. Vale ressaltar que, apesar de a população ser semelhante nesses dois 
clusters, a renda familiar do cluster 3 (R$ 8.540) é praticamente o dobro da renda 
familiar do cluster 4 (R$ 4.391).

O cluster 2 (amarelo) está distribuído em regiões majoritariamente periféricas 
da cidade (Figura 10) e corresponde à maior parte da população da cidade (64%), 
ao mesmo tempo que tem baixa acessibilidade com bicicleta a empregos e 
renda média familiar relativamente baixa (R$ 3.378). Entretanto, essa região está 
próxima de terminais de ônibus ou estações de metrô e trem, isto é, com uma 
distância com bicicleta inferior a 22 minutos. Há, portanto, em princípio, poten-
cial para a instalação de bicicletários nesses locais (já que nem todos contam 
com essa infraestrutura), o que contribuiria para o uso da bicicleta no primeiro 
trecho de uma viagem intermodal e pode permitir uma acessibilidade maior 
a empregos (Pritchard et al., 2019, p. 395), conforme discutido anteriormente 
neste capítulo. Em resumo, a região em amarelo tem potencial de acessar com 
bicicleta o emprego apenas em viagens intermodais.

Por fim, o cluster 1 (vermelho) corresponde às regiões com 19% da popula-
ção de São Paulo, renda média familiar baixa (R$ 2.682) e baixa acessibilidade a 
empregos, e que estão distantes de estações metroferroviárias e terminais de 
ônibus. Essas regiões, apesar de terem uma população significativa, têm baixo 
potencial de acessar empregos com bicicleta, seja como modo de transporte 
único ou mesmo em viagens intermodais. Dessa forma, a possibilidade futura 
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de acessar empregos com bicicleta a partir desses locais dependeria da aproxi-
mação de emprego e/ou de outras infraestruturas de transporte.

A seguir, apresenta-se uma tabela com um resumo das características de 
cada cluster:

Tabela 3 •  Característica dos grupos
Cluster Média do tempo com 

bicicleta até a estação mais 
próxima

Média da renda familiar % população

1 61 minutos R$ 2.682 19%

2 12  minutos R$ 3.378 64%

3 7  minutos R$ 8.540 9%

4 6  minutos R$ 4.392 8%

5.2. Possíveis estratégias de política para bicicleta
Os resultados da clusterização apresentados no item anterior geram informação 
para refletir sobre quais políticas para bicicleta poderiam ser priorizadas de acordo 
com a peculiaridade de cada região. No caso da região em vermelho (cluster 1), 
onde reside 19% da população da cidade, o acesso ao emprego com bicicleta 
dependeria da construção de nova infraestrutura de transporte coletivo ou de 
uma reordenação do uso do solo, ambas políticas de médio ou longo prazo. Por 
outro lado, a região amarela (cluster 2), onde reside a maior parte da população 
(64%), tem baixo potencial de acessar o emprego apenas com bicicleta, mas 
existe essa possibilidade no caso de viagens intermodais, que podem ser viabili-
zadas e incentivadas com políticas de curto prazo.

De acordo com a Pesquisa Origem e Destino de 2017, 52% das viagens ao 
emprego com bicicleta são realizadas por pessoas com renda familiar inferior à 
renda média familiar da região amarela (cluster 2). O que sugere a existência 
de um grupo significativo de pessoas que residem em locais de baixa acessibili-
dade com bicicleta ao emprego e que, mesmo assim, usam apenas esse modal 
para acessá-lo.
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A partir disso surgem, dentre outras, duas hipóteses para essa diferença entre 
o deslocamento potencial e o revelado11: (1) as pessoas não fazem viagens inter-
modais nessas regiões por falta de infraestrutura para bicicleta (bicicletários e 
sistema cicloviário12), ou (2) há necessidade do deslocamento total com bicicleta 
por restrições orçamentárias individuais frente aos custos do transporte público.

A partir dessas duas hipóteses, que merecem ser aprofundadas e valida-
das, surgem duas estratégias possíveis de política para bicicleta nessa região: a 
primeira seria a melhoria de infraestrutura pensada para viagens intermodais, 
isto é, bicicletários nas estações próximas e adequação das condições de deslo-
camento até elas (melhoria no sistema cicloviário); tais medidas são detalhadas 
no relatório “Política de Mobilidade por Bicicletas e Rede Cicloviária da Cidade 
de São Paulo”, realizado pelo ITDP em 201513.

A segunda seria uma política de subsídio que viabilizasse a viagem intermodal 
para pessoas para as quais a tarifa do transporte público é uma barreira. Nesse 
sentido, a lei nº 16.547, de 21 de setembro de 2016, criou o Programa Bike SP 
(ainda não implementado), que prevê subsídio aos usuários de bicicleta como 
meio de transporte e que pode incentivar viagens intermodais, particularmente 
na região em amarelo da Figura 10.

A seguir, apresenta-se um mapa (Figura 11) da região amarela (cluster 2) e 
das infraestruturas para bicicleta disponíveis nas estações metroferroviárias e em 
terminais de ônibus que evidencia a primeira hipótese levantada acima.

11  Deslocamentos realizados de fato.

12  O Art. 2º da Lei 14.266 define entre os componentes do Sistema Cicloviário a “rede viária para o trans-
porte por bicicletas, formada por ciclovias, ciclofaixas, faixas compartilhadas e rotas operacionais de 
ciclismo”.

13  Disponível em: <http://itdpbrasil.org.br/wp-content/uploads/2016/03/Relatorio-CIclovias-SP.pdf>. 
Acesso em: 16 dez.19.
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Fonte: elaboração própria a partir da clusterização calculada e dados da prefeitura (Geosampa).
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Observa-se no mapa da Figura 11 que, apesar de muitas estações contarem 
com bicicletários, existe de fato um conjunto significativo de estações sem infra-
estrutura adequada para viagens intermodais com bicicleta, particularmente 
no cluster 2, que corresponde, justamente, à região que depende desse tipo de 
infraestrutura para acessar o empego com bicicleta.

Vale ressaltar que, do ponto de vista de viagens ao emprego, o paraciclo 
também é considerado uma infraestrutura inadequada por ser utilizado em perí-
odos de curta duração (Chapadeiro e Antunes, 2012, p. 40), inferiores à jornada 
de trabalho. Dessa forma, um primeiro direcionamento de política para bicicleta 
também incluiria a construção de bicicletário nesses locais.

Nesse sentido, a lei nº 16.885, de 16/04/2018, em seu artigo 15, determina 
que “todos os projetos de reformas e de novas estações e terminais de trans-
porte público coletivo de média e alta capacidade devem prever a implantação 
de bicicletários adequados à demanda atual e futura”.

Em resumo, entende-se que, por um lado, há um movimento regulatório no 
sentido de melhorar as condições de viagens intermodais. Entretanto, a implan-
tação e execução de tais medidas ainda não está completa. A análise realizada 
nesta seção é importante por identificar regiões onde há necessidade de inter-
modalidade para acessar o emprego com bicicleta e que não possuem infraes-
trutura adequada para esse tipo de viagem.

6. Considerações finais
Este capítulo teve a intenção de introduzir o conceito de acessibilidade e 

demonstrou sua importância na compreensão das dinâmicas urbanas. Apresen-
tamos e adotamos para bicicleta um conjunto de metodologias consolidadas 
no estudo de acessibilidade. Por fim, produzimos evidências importantes para o 
debate acerca do potencial que a bicicleta tem no acesso a oportunidades na 
cidade de São Paulo e identificamos regiões onde políticas de ciclismo urbano 
podem reduzir as desigualdades tempo-espaciais dos deslocamentos.

O tempo e o espaço urbanos não são obras da natureza, mas produtos do 
trabalho humano (Villaça, 2011, p. 56). Como apresentado, para além da mobili-
dade, a abordagem da acessibilidade permite investigar essa relação entre tempo 
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e espaço que condiciona o acesso das pessoas às oportunidades da cidade. Nesse 
sentido, esta pesquisa investigou a facilidade com que oportunidades como 
empregos, equipamentos de cultura, parques urbanos, shopping centers e esta-
ções e terminais do sistema de transporte coletivo poderiam ser acessados com 
bicicleta. Para isso, utilizou uma rede de transporte para bicicleta, desenvolvida 
por Tomasiello (apud Pritchard et al., 2019), que considera fatores importantes 
como a densidade da rede, topografia, disponibilidade de infraestrutura dedicada 
à bicicleta e tempo de espera em cruzamentos.

A partir disso, foi possível calcular para todo território paulistano, com alta 
resolução espacial, os tempos de viagem com esse modal até a oportunidade 
mais próxima e a quantidade de destinos que poderiam ser acessados em deter-
minado intervalo de tempo. Os resultados, apresentados na forma de mapas e 
gráficos, permitem a visualização dos diferentes potenciais de acesso com bici-
cleta. A partir da análise desses resultados, evidenciou-se uma relação entre renda 
e acessibilidade, em que quanto menor a renda, menor a vantagem locacional.

A fim de investigar a possibilidade de acessar empregos com bicicleta, esta 
pesquisa identificou as regiões da cidade de São Paulo em que esse potencial 
existe para viagens realizadas apenas com a bicicleta, outras regiões em que esse 
acesso só é possível em viagens intermodais e aquelas onde essa acessibilidade 
é extremamente limitada.

Dessa forma, o estudo apresentado neste capítulo traz resultados que permi-
tem localizar no território da cidade necessidades, potenciais e limites, e, a partir 
disso, propõe direcionamentos de política de ciclismo urbano para cada locali-
dade da cidade.
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1. Introdução
As cidades brasileiras sofrem com congestionamentos, aciden-
tes de trânsito, poluição do ar e outras consequências do 
desenvolvimento urbano focado nos meios de transporte indi-
viduais motorizados, em especial os automóveis. Na busca por 
deslocamentos mais eficientes, a bicicleta tem ganhado novos 
adeptos. De acordo com a Pesquisa do Perfil do Ciclista reali-
zada em 2017, 41% dos ciclistas entrevistados em todo o Brasil 
haviam começado a usar a bicicleta como meio de transporte 
nos cinco anos imediatamente anteriores à pesquisa (Trans-
porte Ativo, 2018). 

Mas o interesse pela bicicleta não cresceu só nas ruas. 
Houve também maior interesse da comunidade científica 
em investigar o tema, resultando no aumento de publicações 
sobre estudos envolvendo bicicletas. Entre 2007 e 2017 foram 
destinados R$ 3,7 milhões para o financiamento de pesqui-
sas acadêmicas1 nesta temática (Aliança Bike; LABMOB/UFRJ, 
2018). Tais estudos são produzidos sob a ótica de diferentes 
disciplinas e no âmbito de vários tipos de curso. A educa-
ção superior no país é composta de cursos sequenciais, de 
graduação, de pós-graduação e de extensão. A pós-gradua-
ção compreende cursos de mestrado e doutorado, especia-
lização, aperfeiçoamento e outros (Brasil, 1996). Por sua vez, 
mestrado e doutorado são cursos de pós-graduação do tipo 
stricto sensu, e exigem a elaboração de uma dissertação e de 
uma tese, respectivamente. Para este trabalho, optamos por 
trabalhar com o recorte das teses e dissertações produzidas 
no país, na tentativa de caracterizar o tema da bicicleta na 
mobilidade urbana. Foram considerados estudos sobre o uso 
da bicicleta como meio de transporte, a promoção da cultura 

1  Projetos de pesquisa, artigos publicados e pesquisadores envolvidos com o 
tema de transporte ativo focado em bicicleta, de acordo com a Plataforma 
Lattes.
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da bicicleta na cidade, as questões sobre infraestrutura, o planejamento ciclovi-
ário, os benefícios do uso da bicicleta na cidade, o ativismo, e outras questões 
que englobam o uso da bicicleta por pessoas no meio urbano.

É importante sistematizar o que vem sendo produzido sobre a bicicleta na 
mobilidade urbana, pois compreendendo a produção na área é possível identificar 
tendências e lacunas nos temas estudados. Do ponto de vista prático, o conteúdo 
deste trabalho pode ser usado para nortear pesquisadores na escolha de nichos 
de estudos, ou ainda ajudar estudantes a encontrar programas de pós-gradu-
ação e orientadores com histórico no tema da bicicleta na mobilidade urbana. 
Além disso, financiadores e centros de pesquisa poderão usar a base de dados 
construída para encontrar pesquisadores com mestrado ou doutorado na área. 
Por fim, o trabalho tem também utilidade para formuladores de políticas públi-
cas relacionadas à bicicleta, que podem encontrar especialistas ou ter acesso a 
conteúdos que vêm sendo discutidos sobre determinados temas.

Para atingir o objetivo geral de caracterizar a produção de teses e disserta-
ções sobre bicicleta na mobilidade urbana no Brasil, foram definidos os objetivos 
específicos: i) caracterizar a produção acadêmica pelo critério tempo (momento 
de publicação); ii) caracterizar a produção acadêmica por localização; iii) caracte-
rizar a produção acadêmica por áreas de conhecimento; iv) identificar programas 
de pós-graduação e orientadores que mais se dedicam ao tema; v) comparar a 
produção acadêmica sobre bicicleta entre as áreas de conhecimento; vi) realizar 
análises de conjecturas possíveis entre a agenda política e a produção acadêmica 
sobre bicicleta na mobilidade urbana.

Para atingir esses objetivos, foi utilizado o catálogo da Coordenação de Aper-
feiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da 
Educação (MEC), que disponibiliza lista de teses e dissertações defendidas a 
partir de 1987 (CAPES, 2019a). Foram feitas buscas usando termos relacionados 
à bicicleta, e os documentos foram selecionados por meio da leitura de títulos 
e resumos. 

O trabalho está dividido da seguinte forma: na seção 2 são abordados tópicos 
sobre a agenda política da mobilidade urbana e bicicleta que possam embasar 
discussões sobre a produção acadêmica; na seção 3 são explicados as buscas 
realizadas, os critérios usados na seleção das teses e dissertações, e as variá-
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veis usadas nas análises; na seção 4 são apresentadas as análises dos dados e as 
conjecturas políticas; na seção 5 é traçado um panorama sobre o estado da arte 
da produção de teses e dissertações sobre bicicleta na mobilidade urbana no 
Brasil; e, por fim, na seção 6 há apontamentos de abordagens e pesquisas que 
podem se originar a partir deste trabalho. 

2. Bicicleta nas cidades e nas políticas públicas
A bicicleta chegou ao Brasil no final do século XIX, primeiramente nas cidades de 
São Paulo e Rio de Janeiro. Segundo os autores que se dedicam à análise histórica, 
em São Paulo era usada principalmente para esporte e lazer, mas também há indi-
cativos de seu uso como meio de transporte (Souza, 2016). O século XX não foi 
propício para o uso das bicicletas nas cidades, pois este foi marcado pelo desen-
volvimento urbano baseado no automóvel. Segundo Oliva (2004), o automóvel foi 
estruturante na configuração da cidade de São Paulo ao longo do século XX, e a 
dominância do automóvel tende a desqualificar outras funções da rua. A prefe-
rência ao automóvel também foi norteadora do planejamento viário em outras 
cidades brasileiras. Assim, a disputa de espaço com o automóvel deixou a bicicleta 
sem proeminência dentre os meios de transporte, e esse cenário perdura até os 
dias de hoje. Já na segunda metade do século, para se ter uma ideia, a lei nacio-
nal de trânsito de 1966 levava em consideração somente os veículos automoto-
res, deixando a circulação de veículos de propulsão humana a cargo de governos 
locais (Brasil, 1966). Isso significa que não havia uma visão sistêmica da bicicleta 
enquanto veículo como parte do trânsito. 
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Segundo descrito em ANTP (2017):

Foi na segunda metade dos anos 1970 – ainda sob efeito 
da crise do petróleo e observando os movimentos de reto-
mada da bicicleta na Europa - que o governo federal brasileiro 
fez os primeiros investimentos e divulgações para a necessi-
dade de planejamento e políticas de ciclomobilidade. Desse 
esforço foram criados manuais para planejamento e desen-
volvimento cicloviário – até então inéditos no Brasil – e que 
impulsionaram as primeiras ciclovias implantadas no país 
(ANTP, 2017, p 64-65). 

Porém, apesar dos esforços iniciais, a representatividade da bicicleta no coti-
diano das cidades continuou baixa. Por exemplo, dados de 1977 da Região Metro-
politana de São Paulo indicavam que 0,3% das viagens eram realizadas por bici-
cleta (Companhia do Metropolitano de São Paulo, 1977). Foi a partir do final do 
século XX e início do século XXI que o cenário da mobilidade urbana começou 
a mudar a favor das bicicletas nas cidades. Mudanças na legislação, na estrutura 
governamental federal e movimentos da sociedade civil compõem um contexto 
de interesse pela bicicleta na mobilidade urbana.

Alguns pontos de inflexão merecem ser mencionados. Em 1989, surgiu o 
grupo Night Biker’s Club do Brasil, em São Paulo. Inicialmente era um grupo de 
pedal noturno, mas começou a pautar discussões sobre a bicicleta, questionando, 
em aparições na mídia, o espaço da bicicleta na cidade. Em 1992, o grupo lançou 
um jornal próprio que contemplava informações para ciclistas urbanos (ANTP, 
2017). Em 1997, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) reconheceu a bicicleta 
como um veículo pertencente ao sistema de trânsito (Brasil, 1997). Em 2001, foi 
lançado o Estatuto das Cidades, que deu diretrizes para a política urbana no Brasil, 
entre elas a “garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito 
à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao 
transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futu-
ras gerações” (Brasil, 2001). Em decorrência do Estatuto das Cidades, em 2003 
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foi criado o Ministério das Cidades, e a partir de então a pauta urbana assume 
cada vez mais relevância no Brasil. 

A Secretaria Nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana (Semob) foi 
criada em abril de 2003 dentro da estrutura do Ministério das Cidades (Brasil, 
2003). E em 2004 a Semob instituiu o Programa Bicicleta Brasil (PBB), conside-
rando, dentre outros aspectos, que “o transporte por bicicleta deve ser parte de 
uma política de mobilidade urbana sustentável, de forma a promover a inclusão 
social, a redução de agentes poluentes e a melhoria da saúde da população” 
(Secretaria Nacional de Transporte e Mobilidade Urbana, 2004). Segundo Silva 
(2012), 120 pessoas de diferentes segmentos e localidades do país participa-
ram das atividades e desenvolvimentos do PBB, buscando construí-lo como um 
instrumento estratégico para colocar o Brasil como referência internacional no 
quesito mobilidade por bicicleta. 

No âmbito da sociedade civil, os encontros denominados “bicicletadas” 
chegaram a diferentes cidades do Brasil entre 2000 e 2002. Segundo Züge Junior, 

“massas críticas ou bicicletadas são a forma de se denominar aquilo que é muitas 
vezes definido como uma ‘consciência organizada’ na qual ciclistas se encontram 
num certo ponto da cidade e dali saem em grupo pela cidade” (Züge Junior, 2015 
p. 28). De acordo com o autor, a bicicletada paulistana em 2010 teve cerca de 
1.000 participantes por edição. Essa participação de pessoas nas bicicletadas que 
ocorreram e ocorrem em diversas cidades do Brasil pode ter tido desdobramen-
tos para a área acadêmica, pois:
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A imersão na cultura da bicicleta passa do aprendizado acerca 
da bicicleta em si, veículo que tem características próprias 
de condução, passando por uma desalienação acerca do seu 
funcionamento e da sua mecânica, passando pela interação 
do ciclista com a cidade, quando surgem os primeiros confli-
tos com outros cidadãos e com a própria estrutura física da 
cidade. Se num primeiro momento o que há é um deslum-
bramento com o uso da bicicleta, num segundo momento 
há a percepção das dificuldade do seu uso e, num terceiro 
momento, uma movimentação no sentido de resolver esses 
problemas: esse é um trajeto comumente percorrido por 
pessoas que passam a usar a bicicleta como meio de trans-
porte (Züge Junior, 2015 p. 34).

Ainda no campo das mobilizações sociais, entre os anos 2000 e 2009 surgi-
ram diversas organizações e coletivos locais de cicloativismo, a fim de reivindi-
car a inclusão da bicicleta nas políticas públicas urbanas. Em 2007, foi fundada 
a União dos Ciclistas do Brasil – UCB, uma entidade que reúne ciclistas, coletivos 
e organizações já estabelecidas em diversas cidades do país (ANTP, 2017). Em 
2007, destaca-se ainda o lançamento do caderno de referência para elaboração 
de planos de mobilidade por bicicleta nas cidades (Ministério das Cidades, 2007), 
produto do PBB que consolida o conhecimento sobre a inclusão da bicicleta nos 
deslocamentos urbanos desenvolvido no âmbito do programa até então.

Um evento dos mais importantes para a discussão sobre bicicletas foi a Polí-
tica Nacional de Mobilidade Urbana – PNMU, sancionada em 2012, que corres-
ponde ao marco legislativo em vigor que dita os rumos da mobilidade urbana 
no país. A PNMU tem em suas diretrizes a “prioridade dos modos de transpor-
tes não motorizados sobre os motorizados e dos serviços de transporte público 
coletivo sobre o transporte individual motorizado” (Brasil, 2012). Segundo Torres 
(2019), “esta legislação possibilitou a segurança jurídica para o estabelecimento 
de medidas para a melhora da mobilidade urbana por meio de argumentos que 
fortalecem a valorização da bicicleta nas cidades brasileiras”. Apesar disso, Torres 
(2019) ressalva que há dúvidas sobre a eficácia normativa da PNMU, pois até 
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2018 menos de 6% dos municípios que deveriam elaborar planos municipais 
de mobilidade urbana o fizeram. No âmbito internacional, destaca-se que, em 
2015, a Organização das Nações Unidas (ONU) lançou os Objetivos de Desenvol-
vimento Sustentável (ODS) na Agenda 2030, dentre os quais o objetivo número 
11 – “Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilien-
tes e sustentáveis” – contém objetivos específicos ligados diretamente ao trans-
porte sustentável e à qualidade do ar, o que põe a bicicleta em proeminência 
enquanto solução para problemas das cidades.

É importante mencionar que a pauta da sustentabilidade já vinha ganhando 
força internacionalmente nos anos anteriores. Para ilustrar essa perspectiva, vale 
citar Silveira e Petrini (2018), que fizeram estudo bibliométrico de artigos cientí-
ficos internacionais sobre desenvolvimento sustentável e responsabilidade social 
corporativa, e constataram que a produção sobre esse tema foi sete vezes maior 
em 2015 em relação a 2005. Segundo Silveira e Petrini (2018), 32% dos artigos 
versam sobre os fatores da adoção de práticas sustentáveis, destacando que 
stakeholders (sociedade civil, ativistas, ONGs, clientes, comunidade e governo) são 
considerados reivindicadores da pauta. Esse cenário de reivindicações de pautas 
sustentáveis compõe também o pano de fundo para o interesse em estudos 
sobre mobilidade urbana e bicicleta nos últimos anos.

A Figura 1 resume os fatos contextualizados até aqui em uma linha do tempo, 
que será usada para discutir os resultados da produção de teses e dissertações 
sobre a bicicleta na mobilidade urbana.

Figura 1 • Linha do tempo de fatos notáveis

Fonte: Elaboração própria
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Atualmente, de acordo com a Associação Nacional dos Transportes Públicos 
– ANTP, 2% das viagens urbanas são realizadas por bicicleta em cidades brasilei-
ras com mais de 60 mil habitantes, e quanto maior a cidade, menor o uso de 
modos ativos (ANTP, 2018). Vale contrapor que a situação é diferente em cidades 
pequenas e o uso em cidades com até 50 mil habitantes pode ser estimado em 
21,9% (Soares e Guth, 2018). Porém, 66% da população brasileira vive em cida-
des com mais de 50 mil habitantes (IBGE, 2010). Assim, a maioria da população 
brasileira vivencia o trânsito das cidades com participação de viagens de bicicleta 
em torno de 2% a 3% do total.

Resumindo os aspectos analisados, o panorama geral é que a legislação brasi-
leira atual contempla a bicicleta como veículo com prioridade nas políticas públi-
cas, a sociedade civil organizada tem interesse crescente no tema e a agenda 
política global também é favorável ao uso das bicicletas nas cidades. Contudo, 
os percentuais de uso da bicicleta no cotidiano das médias e grandes cidades 
são pouco expressivos.

3. Método de coleta e sistematização dos dados
A seção anterior procurou expor circunstâncias nas quais os estudos acadêmicos 
sobre a bicicleta na mobilidade urbana foram confeccionados. Esta apresenta 
como foram selecionados estudos acadêmicos analisados neste trabalho.

O presente trabalho pode ser considerado um estudo bibliométrico, que 
se dá por meio da aplicação de métodos matemáticos e estatísticos na inves-
tigação da produção de livros e outros meios de comunicação escrita (Alvarado, 
1984). Segundo Guedes e Borschiver (2005), na bibliometria são empregados 
leis e princípios que explicam padrões de distribuição de publicações, citações, 
produtividade de autores etc. Dentre essas leis, vale citar a Teoria Epidêmica de 
Goffman, que versa sobre crescimento e declínio de uma dada área do conheci-
mento, baseados em transmissões e desenvolvimento de ideias em uma comu-
nidade científica, e a Leis de Zipf, relacionadas à frequência de ocorrência das 
palavras. Para aplicar as análises, foi necessário entender como se organiza a 
produção dos estudos da pós-graduação no país e construir um banco de dados 
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de documentos selecionados. Os critérios de seleção envolveram aspectos práti-
cos, como disponibilidade de documentos, e aspectos qualitativos, como inter-
pretação cognitiva dos assuntos. O detalhamento da seleção de documentos é 
descrito a seguir.

No Brasil, quem organiza a pós-graduação stricto sensu é a CAPES. Ela tem 
dentre suas atividades “avaliação da pós-graduação stricto sensu, acesso e divul-
gação da produção científica e investimentos na formação de recursos humanos 
de alto nível, no país e exterior” (CAPES, 2019b). A coleta de informações para 
a avaliação nacional da pós-graduação é feita anualmente por meio eletrônico. 
Desde 2013, a plataforma utilizada é a Sucupira (CAPES, 2016). E, a partir dessa 
fonte de informações, a CAPES gerencia e disponibiliza um catálogo on-line com 
as teses e dissertações produzidas no país. No segundo semestre de 2019, esta-
vam disponíveis documentos produzidos entre 1987 e 2018. 

A CAPES agrupa os programas de pós-graduação com “intuito de facilitar o 
desenvolvimento das atividades de avaliação” (CAPES, 2019c). Atualmente conta 
com 49 áreas de avaliação, que são classificadas em três colégios e nove gran-
des áreas de conhecimento, conforme Tabela 1. Neste trabalho foram usados os 
colégios e as grandes áreas de conhecimento para analisar as teses e dissertações 
produzidas sobre a bicicleta na mobilidade urbana.

Tabela 1 • Colégios e grandes áreas de conhecimento CAPES
Colégio Grandes áreas

Colégio de Ciências da Vida

Ciências agrárias

Ciências biológicas

Ciências da saúde

Colégio de Humanidades

Ciências humanas

Ciências sociais aplicadas

Linguística, letras e artes

Colégio de Ciências Exatas, Tecnológicas e 
Multidisciplinar

Ciências exatas e da terra

Engenharias

Multidisciplinar

Fonte: elaboração própria
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Tendo à disposição esse catálogo2 da CAPES, foi desenhada uma estratégia de 
busca para encontrar teses e dissertações sobre bicicleta na mobilidade urbana. O 
principal desafio na construção dessa estratégia é que “mobilidade urbana” não 
é um termo único para os estudos do tema, e os documentos contemplam uma 
gama de termos que não necessariamente usam “mobilidade urbana” de forma 
expressa, podendo se referir a termos como transporte, mobilidade sustentável, 
meios de transporte etc.

Pode-se inferir que é recente a adoção de “mobilidade urbana” como desig-
nação de uma área de estudo. O termo não consta, por exemplo, no texto do 
Estatuto das Cidades, de 2001. Já em 2003, surge a Semob com “mobilidade 
urbana” no nome. Porém, isso não significa que o termo “mobilidade urbana” 
seja usado obrigatoriamente nas teses e dissertações publicadas desde então. 
O problema da pluralidade de termos permanece. A mobilidade urbana acaba, 
nesse sentido, por ser uma área interdisciplinar e multidisciplinar3. Profissionais 
que atuam na área de mobilidade urbana têm formações em arquitetura, urba-
nismo, engenharia, jornalismo, geografia, administração, educação física e outras 
(Multiplicidade Mobilidade Urbana, 2019). Assim, quem estuda ou trabalha com 
mobilidade urbana hoje é oriundo de diferentes formações de ensino superior, 
o que talvez enseje uma profusão de termos usados na área. Dados do MEC 
para a graduação mostram que existem apenas seis cursos credenciados com o 
termo “mobilidade” no nome, o mais antigo deles iniciado em 2010 (Ministério 
da Educação, 2019). Na pós-graduação, não existe curso reconhecido pela CAPES 
com “mobilidade” no nome (CAPES, 2016).

2  O catálogo funciona com apenas um campo de busca, que executa a pesquisa em autoria, título, 
palavras-chave, resumo, programa de pós-graduação, instituição, área de concentração, linha de 
pesquisa, orientação, cidade e biblioteca. Os dados disponíveis das teses e dissertações anteriores 
a 2013 têm nível diferente de detalhamento na apresentação dos resultados, apesar de a busca ser 
feita em todos os campos. Por exemplo, não retornam resumo, palavras-chave e orientação. Já para 
documentos a partir de 2013, há detalhamento com resumo, palavras-chave, data exata da defesa, 
área de concentração, linha de pesquisa, orientação, participantes da banca de defesa, e, em muitos 
casos, o link de um arquivo PDF da tese ou dissertação. 

3  Interdisciplinar refere-se ao que é comum entre duas ou mais disciplinas; multidisciplinar com-
preende conhecimentos de duas ou mais disciplinas, sem necessariamente haver algo comum entre 
elas.
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Sendo assim, o desafio desta etapa consistiu em encontrar uma forma que 
minimizasse as chances de trabalhos sobre mobilidade urbana ficarem de fora 
da busca. Dada a incapacidade de determinar termos únicos de busca, optou-se 
por encontrar na plataforma todas as teses e dissertações relacionadas à bici-
cleta, e depois selecionar as pertencentes ao campo da mobilidade urbana, por 
meio de critérios explicados mais adiante. Identificar trabalhos com a temática 
da bicicleta reduz o risco de excluir estudos, considerando que a palavra “bici-
cleta” não apresenta um sinônimo direto e é invariável ao longo do tempo. Foi 
necessário elaborar lista termos relativos à bicicleta. Para isso, foram levantadas 
palavras com radical “ciclo” e foram realizadas buscas exploratórias na base de 
dados. A seguinte lista foi elaborada: 

bicicleta, bicicletas, ciclomobilidade, cicloativismo, cicloativista, cicloativistas, 
cicloinclusão, cicloinclusiva, ciclovia, ciclovias, ciclofaixa, ciclofaixas, ciclorrota, 
ciclorrotas, ciclista, ciclistas, cicloviário, cicloviários, cicloviária, cicloviárias, ciclismo, 
ciclologística, cicloamigável, mobilidade ativa e transporte não motorizado4.

Todos os resultados das buscas foram inseridos em planilha eletrônica, exceto 
para a busca de i) “ciclismo”, que retornou centenas de documentos sobre desem-
penho de atletas, sendo adicionados à base somente os documentos relacio-
nados à mobilidade urbana, por meio da leitura do título ii) “transporte não 
motorizado”, que retornou dezenas de documentos sobre pedestres e caminha-
bilidade, sendo adicionados à base somente aqueles que não eram exclusivos a 
mobilidade a pé.

Esta fase de construção do banco de dados resultou em 779 documentos. 
A partir daí, foi necessário criar critérios para selecionar os trabalhos pertinen-
tes à bicicleta na mobilidade urbana. Em um primeiro momento foram descar-
tadas teses e dissertações sem qualquer relação com o meio urbano, por meio 
da leitura dos títulos5. Após essa primeira seleção restaram 441 documentos. 

4  O termo “transporte ativo” não foi indicado para a busca por ser uma expressão muito usada em 
outros campos de conhecimento, como biologia celular, retornando uma centena de documentos 
sem relação com este trabalho.

5  Por exemplo, há teses e dissertações sobre bicicletas ergométricas e gols de bicicleta, ou mesmo 
estudos sobre mecânica de peças de bicicleta, mas sem relação com o meio urbano. Em muitos casos, 
é patente quando uma tese não é relacionada à mobilidade urbana (ex: “Dispositivo de Conversão 
de Energia Mecânica em Energia Elétrica Aplicada à Bicicleta Estacionária” ou “Cedo ou tarde, todo 
mundo é desmascarado – abrindo a caixa-preta do doping”).
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Para trabalhos anteriores a 2013 e selecionados como pertinentes pelo título, 
foi feita busca no Google e em sites das bibliotecas das instituições de ensino 
para obter informações de resumos, palavras-chave, orientador/a e participantes 
das bancas de defesa. Em um caso, uma biblioteca foi contatada para enviar o 
documento físico, que foi escaneado e teve resumo digitado na base de dados. 
Em um segundo momento, foi realizada análise sistemática por meio da leitura 
de títulos, e, em caso de dúvida, foram lidos também resumos e palavras-chave. 
Essa etapa foi viabilizada usando-se análise cognitiva dos assuntos, primeiramente 
pela autora, e, em caso de dúvida, em discussão com pesquisadores do Cebrap. 

Um desafio encontrado nessa etapa e que não estava previsto no início do 
trabalho foi julgar a pertinência de teses e dissertações que são sobre mobilidade 
urbana, mas nas quais a bicicleta não é o tema principal, sendo apenas citado 

“bicicleta” no resumo (ex: “Análise da mobilidade urbana na cidade de Palmas 
(TO)”). Os trabalhos desse tipo foram excluídos, pois, apesar de serem sobre o 
meio urbano, não se dedicaram especificamente à bicicleta. 

Em um âmbito geral, foram considerados pertinentes as teses e disserta-
ções sobre o uso da bicicleta no meio urbano, infraestrutura e ativismo. Assim, 
a leitura de títulos e resumos com base nos critérios mencionados resultou em 
255 documentos selecionados. Esse é o universo de teses e dissertações sobre 
bicicleta e mobilidade urbana encontradas neste trabalho. A Figura 2 esquema-
tiza o fluxo de seleção das teses e dissertações.
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779 títulos Bicicleta e cidade

441 títulos e resumos

255 teses e dissertações

Figura 2 • Esquema do método de seleção de teses e dissertações

Fonte: Elaboração própria

Catálogo de Teses 
e Dissertações da 
CAPES

bicicleta, bicicletas, ciclomobilidade, cicloativismo, 
cicloativista, cicloativistas, cicloinclusão, 
cicloinclusiva, ciclovia, ciclovias, ciclofaixa, ciclofaixas, 
ciclorrota, ciclorrotas, ciclista, ciclistas, cicloviário, 
cicloviários, cicloviária, cicloviárias, ciclismo, 
ciclologística, cicloamigável, mobilidade ativa e 
transporte não motorizado

Termos de busca
A

Uso da bicicleta 
na cidade, 
infraestrutura, 
ativismo

Na análise foram utilizadas as variáveis ano de publicação, cidade do programa 
de pós-graduação, orientação e área de conhecimento do programa de pós-gra-
duação. Para auxiliar na análise de resumos, títulos e palavras-chave foi utilizado o 
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software Iramuteq6 (Iramuteq, 2019), que possibilita, dentre outras coisas, a cria-
ção de nuvens de palavras7 e grafos de similitude. A análise de similitude mede 
a ocorrência de palavras e as distâncias entre elas em um texto. Uma matriz de 
distâncias pode ser transformada em um grafo, que permite visualizar a relação 
entre as palavras. Na análise do grafo, palavras de uma mesma ramificação são 
usadas em conjunto no texto, e quanto mais grossa a linha que une duas pala-
vras, mais forte é relação entre elas.

Em resumo, o método consistiu em: buscar teses e dissertações na plata-
forma on-line da CAPES usando termos relacionados à bicicleta; selecionar docu-
mentos sobre o uso da bicicleta no meio urbano analisando títulos, resumos e 
palavras-chave; e realizar estatísticas descritivas das variáveis disponíveis, como 
data, área de conhecimento, programa de pós-graduação e localização, cujos 
resultados são descritos na seção a seguir. 

4. Resultados e discussões
Foram analisados 255 documentos, sendo 221 (87%) dissertações de mestrado e 
34 (13%) teses de doutorado. Uma busca em todo o catálogo da CAPES8 indica 
que teses de doutorado representam 24% dos estudos de pós-graduação defen-
didos no país. Sendo assim, a produção de teses de doutorado sobre a bicicleta 
na mobilidade urbana é menor que a média histórica nacional. 

As 255 teses e dissertações que compõem o universo de análise deste traba-
lho foram defendidas entre 1992 e 2018. Nesse período, o Brasil teve 1.117.143 
doutorados e mestrados concluídos. O Gráfico 1 mostra a evolução temporal do 
percentual das teses e dissertações analisadas no presente estudo em relação 
ao total de teses e dissertações do país. Nota-se que em 2011 há um salto da 
faixa de 0,01% para 0,02%, atingindo mais de 0,06% em 2017. Esse aumento do 

6  Software livre distribuído sob os termos da GNU GPL (v2), permite a análise estatística de texto; é 
baseado no software R (www.r-project.org ) e na linguagem Python (www.python.org). 

7  Formato de apresentação de palavras em que o tamanho da fonte é proporcional à frequência relati-
va no texto. As palavras são distribuídas a partir do centro da figura, podendo, para fins estéticos, ser 
colocadas na horizontal ou na vertical. 

8  Busca sem termo, que retorna todos os documentos registrados, em todas as áreas.
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percentual das publicações sobre bicicleta na mobilidade urbana indica que há 
maior interesse do meio acadêmico no tema ao longo dos anos.

Gráfico 1 • % de teses e dissertações em relação ao total do país

Fonte: Elaboração própria
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No Gráfico 2 também são indicados os fatos notáveis para a bicicleta conso-
lidados anteriormente na Figura 1. Há um paralelismo entre os fatos apontados 
e a produção de teses e dissertações. Parece haver uma confluência de fatores 
que culminaram no aumento de teses e dissertações sobre a bicicleta na mobili-
dade urbana no Brasil. Ainda que o método empregado no presente estudo não 
permita separar esses fatores, é interessante discutir aspectos desse processo. 

Gráfico 2 • Teses e Dissertações defendidas por ano

Fonte: Elaboração própria
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Teses e dissertações levam tempo para ser produzidas. A saber, cursos de 
mestrado duram em torno de dois anos, enquanto doutorados duram de quatro 



DESAFIO MOBILIDADE 3 237

a cinco anos. Contudo, no Gráfico 2 constam apenas as datas de defesa. Assim, é 
esperado que haja defasagem entre os acontecimentos relevantes e a variação 
da produção acadêmica, e vale salientar que os acontecimentos são complexos 
e emaranhados, e podem influenciar o fenômeno de maneira distinta ao longo 
do tempo. 

Assim, os dados não indicam que houve relação imediata entre o reconheci-
mento da bicicleta como veículo no CTB e mais estudos sobre o tema. E ainda 
é cedo para avaliar o papel das ODS na produção sobre bicicletas e mobilidade 
urbana.

O mesmo não pode ser dito em relação a PNMU. Sendo ela uma referência 
como marco da mobilidade urbana no país, é notório o aumento da produção 
após 2012, data de sua constituição. Porém, é importante apontar que houve 
um leve crescimento da produção ao longo dos anos antes da PNMU, principal-
mente de 2007 a 2011. É provável que os fatos históricos conjecturais mencio-
nados – aumento da agenda de sustentabilidade, criação do Estatuto das Cida-
des, criação do Ministério das Cidades e da Semob, início do PBB e lançamento 
do caderno de referência, as bicicletadas e os movimentos da sociedade civil – 
tenham contribuído para esse cenário. Assim, quando é instalada a PNMU, 20% 
das teses e dissertações já haviam sido publicadas. E, a partir de 2012, a PNMU 
soma-se aos acontecimentos para fazer crescer ainda mais a produção de teses 
e dissertações sobre a bicicleta na mobilidade urbana.

Em relação à localidade dos programas de pós-graduação, 50 cidades em 19 
estados produziram as 255 teses e dissertações aqui analisadas. Ao se analisar 
a produção de teses e dissertações por ano e estado (Tabela 2), nota-se que os 
três trabalhos pioneiros são de PE (1992), RS (1996) e RJ (1997). Até 2007 não 
houve concentração de pesquisas por estado, sendo produzido somente um 
trabalho por ano em cada localidade. A produção de SP foi acentuada de 2016 
a 2018. MS e AM tiveram seus primeiros trabalhos publicados em 2017 e SE, em 
2018. Em 2017, 16 estados tiveram publicações, enquanto em 2018 esse número 
caiu para 9. No total dos anos, 27% da produção foi realizada em SP e 18% no 
RJ, seguidos de RS e PR, com 9% cada um.
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Tabela 2 • Teses e dissertações por ano e estado
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To
ta

l

SP 1 1 1 1 1 1 1 2 2 4 3 9 2 10 15 14 68

RJ 1 1 1 1 3 1 2 4 1 1 6 4 5 9 5 45

RS 1 1 2 2 2 2 3 4 7 24

PR 1 1 4 1 2 3 5 4 1 22

SC 1 1 2 2 1 1 3 2 4 4 21

DF 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 3 16

PE 1 1 1 3 2 3 3 14

MG 1 1 1 2 2 3 10

CE 1 1 2 3 7

BA 1 1 2 1 2 7

PB 1 1 2 1 1 6

ES 1 2 3

GO 1 1 1 3

RN 2 2

MA 1 1 2

PA 1 1 2

MS 1 1

AM 1 1

SE 1 1

To
ta

l 1 1 1 1 1 1 2 1 1 4 2 2 4 5 4 7 14 15 15 24 21 33 54 41 25
5

Fonte: elaboração própria

Já a Tabela 3 mostra as cidades com as maiores quantidades de teses e disser-
tações. A primeira é o Rio de Janeiro - RJ, com 16% de toda a produção do país, 
seguida por São Carlos - SP e São Paulo - SP, com 9% cada uma. Ou seja, apesar 
de o estado de SP ter produção maior que a do RJ, em SP há divisão principal-
mente entre três cidades (São Carlos, São Paulo capital e Campinas), enquanto no 
RJ há concentração de publicações na capital. O intuito dessa análise por cidade 
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não é comparativo, e sim de apontar para possibilidades de locais de estudo, mas 
ciente que a distribuição de locais depende da quantidade de municípios em 
cada estado e da política de alocação de campi universitários.

Tabela 3 • Teses e dissertações por cidade 
Cidade Teses e Dissertações Cidade Teses e Dissertações

Total % Total %

Rio de Janeiro - RJ 42 16% Recife - PE 14 5%

São Carlos - SP 24 9% Porto Alegre - RS 9 4%

São Paulo - SP 23 9% Fortaleza - CE 7 3%

Florianópolis - SC 19 7% Belo Horizonte - MG 6 2%

Brasília - DF 16 6% Salvador - BA 6 2%

Curitiba - PR 15 6% Campinas - SP 6 2%

João Pessoa - PB 6 2% Outras cidades 62 24%

Fonte: elaboração própria

O mapa da Figura 3 georreferencia a produção de teses e dissertações no 
território nacional. Nota-se uma clara concentração de produção nas regiões 
Sul e Sudeste.

Figura 3 • Teses e dissertações defendidas por município

Fonte: Elaboração própria
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Vale notar que os estudos sobre a bicicleta na mobilidade urbana não neces-
sariamente são relacionados à cidade onde são produzidos. Podem, sim, ser 
sobre a cidade (ex: “Considerações para a Implantação de uma Rede Cicloviária: 
O Caso da Cidade do Salvador”, da UFBA em Salvador), mas também podem ser 
sobre cidades diferentes de onde são produzidos (ex: “Avaliação das caracterís-
ticas dos espaços públicos disponíveis à prática de atividades físicas e esportivas, 
no município de Santos - SP”, do programa da Unifesp de São Paulo - SP), ou 
simplesmente não ter relação com nenhum território específico (“Avaliação da 
Ciclabilidade das Cidades Brasileiras”, da UFSCar, em São Carlos - SP). Sendo assim, 
esse resultado aponta as cidades mais proeminentes para o estudo da bicicleta 
na mobilidade urbana, mas não restringe o objeto de estudo a essas cidades.

Em relação às áreas de conhecimento, a maioria das teses e dissertações é 
proveniente dos programas de pós-graduação do Colégio Ciências Exatas, Tecno-
lógicas e Multidisciplinar, seguido de forma bastante equilibrada por Humanida-
des. Essa divisão, complementada por Ciências da Vida, comprova que os estu-
dos sobre bicicleta na mobilidade urbana são oriundos de diversos campos de 
conhecimento. O Gráfico 3 apresenta as 255 teses e dissertações por colégio.

Gráfico 3 • Teses e dissertações

Fonte: Elaboração própria

Ciências da VidaCiências Exatas, Tecnológicas e Multidisciplinar Humanidades

45% | 116 42% | 108 12% | 31
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O Gráfico 4 apresenta os dados da produção por colégio ao longo dos anos, 
de forma complementar ao Gráfico 2. Nota-se que a produção em Humanida-
des tem crescimento de 2006 a 2017. Em contrapartida, a produção do colégio 
de Ciências Exatas, Tecnológicas e Multidisciplinar oscila com o passar dos anos. 
Ciências da Vida teve sua primeira dissertação defendida em 2004, e vem tendo 
maior destaque nos últimos anos, chegando a 8 publicações em 2016.
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Gráfico 4 • Teses e dissertações por ano e colégios

Fonte: Elaboração própria
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O Gráfico 5 detalha os dados por grandes áreas do conhecimento para cada 
colégio. As 255 teses e dissertações sobre bicicleta e mobilidade urbana foram 
produzidas principalmente nas áreas de Engenharias, Ciências Sociais Aplicadas, 
Ciências Humanas e Ciências da Saúde. Em Engenharias, destacam-se os progra-
mas de Engenharia Urbana, Transportes, Civil e Produção. Na área de Ciências 
Sociais Aplicadas, os programas são majoritariamente de Arquitetura e Urbanismo. 
Em Ciências Humanas, os programas que se destacam são Psicologia, Geogra-
fia, Sociologia e Educação. Na área de Ciências da Saúde as teses e dissertações 
estão concentradas nos programas de Educação Física.

Ciências da Vida

Humanidades

Ciências Exatas, Tecnológicas e Multidisciplinar

Gráfico 5 • Teses e dissertações por grande área do conhecimento

Fonte: Elaboração própria
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A Tabela 4 apresenta os principais programas de pós-graduação nessas áreas, 
com instituição e cidade, a fim de mostrar nominalmente os programas de 
pós-graduação que mais produzem sobre o tema.

Tabela 4 • Principais programas por grandes áreas de conhecimento
Programa Instituição* Cidade Teses e 

Dissertações

Grande Área: Engenharias

Engenharia Urbana UFSCar São Carlos - SP 12

Engenharia de Transportes USP São Carlos - SP 11

Engenharia de Transportes UFRJ Rio de Janeiro - RJ 10

Transportes UnB Brasília - DF 6

Engenharia de Transportes IME Rio de Janeiro - RJ 5

Engenharia de Produção UFRGS Porto Alegre - RS 4

Engenharia Ambiental Urbana UFBA Salvador - BA 4

Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas

Gestão Urbana PUC Curitiba - PR 6

Arquitetura e Urbanismo USP São Paulo - SP 5

Urbanismo UFRJ Rio de Janeiro - RJ 5

Arquitetura e Urbanismo UFSC Florianópolis - SC 3

Design Unisinos São Leopoldo - RS 3

Grande Área: Ciências Humanas

Geografia UFU Uberlândia - MG 2

Grande Área: Ciências da Saúde

Educação Física UFPR Curitiba - PR 5

Educação Física UFSC Florianópolis - SC 2

Ciências da Motricidade UNESP Rio Claro - SP 2

Epidemiologia UFPel Pelotas - RS 2

Nutrição em Saúde Pública USP São Paulo 2
* UFSCar (Universidade Federal de São Carlos), USP (Universidade de São Paulo), UFRJ (Universidade 
Federal do Rio de Janeiro), UnB (Universidade de Brasília), IME (Instituto Militar de Engenharia), UFRGS 
(Universidade Federal do Rio Grande do Sul), UFBA (Universidade Federal da Bahia), PUC (Pontifícia 
Universidade Católica), UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina), Unisinos (Universidade do Vale do 
Rio dos Sinos), UFU (Universidade Federal de Uberlândia), UFPR (Universidade Federal do Paraná), Unesp 
(Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho), UFPel (Universidade Federal de Pelotas). 

Fonte: elaboração própria
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É curioso notar que na grande área Ciências Humanas há somente um 
programa com mais de uma tese ou dissertação. Nesse sentido, são 156 progra-
mas diferentes para os 255 estudos, e pode-se afirmar que há dispersão da 
produção das teses e dissertações sobre a bicicleta na mobilidade urbana no país. 
Conforme pode ser visto na Tabela 5, 114 programas de pós-graduação produ-
ziram apenas uma tese ou dissertação, e 25 programas produziram duas teses e 
dissertações. Esse resultado aponta que não há linhas de pesquisa consolidadas 
dentro de cada programa que se dediquem à bicicleta na mobilidade urbana.

Tabela 5 • Distribuição de quantidade de teses  
e dissertações por programas
Quantidade de Teses e 
Dissertações por programa 

Quantidade de programas Teses e Dissertações

1 114 114

2 25 50

3 6 18

4 2 8

5 4 20

6 2 12

10 1 10

11 1 11

12 1 12

Total 156 255
Fonte: elaboração própria

Em relação aos orientadores, as 255 teses e dissertações foram orientadas por 
207 professores diferentes. A profa. dra. Suely da Penha Sanches, do programa de 
Engenharia Urbana da UFSCar, possui 10 orientações, seguida do prof. dr. Anto-
nio Nelson Rodrigues da Silva, da Engenharia de Transportes da USP São Carlos, 
com 7 orientações, e da profa. dra. Vania Barcellos Gouvea Campos, do programa 
de Engenharia de Transportes do IME do Rio de Janeiro, com 5 orientações. Há 
21 professores orientadores com 3, 3 ou 4 trabalhos, e outros 183 com somente 
uma tese ou dissertação defendida sobre o tema. Esse resultado aponta para a 
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maior parte de orientadores sem uma concentração de estudos sobre a bicicleta 
na mobilidade urbana. 

Em relação ao conteúdo das teses e dissertações, foi realizada nuvem das 
palavras utilizadas nos títulos, resumos e palavras-chave. A Figura 4 apresenta 
a nuvem com as 100 palavras9 mais citadas. O destaque do termo “bicicleta” 
é decorrente do método utilizado. Em seguida, surgem como importantes 
os termos “urbano”, “transporte”, “cidade” e “mobilidade”. E adiante, “ciclista”, 

“pesquisa” e “sistema”. Esse resultado serve para pessoas interessadas no tema 
conhecerem os termos mais usados nos estudos sobre a bicicleta na mobilidade 
urbana.

Figura 4 • Nuvem de palavras de títulos, resumos e palavras-chave

 Fonte: elaboração própria. 

9  Substantivos e adjetivos.
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Com intuito de comparar os termos usados nos diferentes campos de conhe-
cimento, foi realizada uma análise de similitude para cada colégio. A Figura 5 
apresenta análise para Ciências Exatas, Tecnológicas e Multidisciplinar, a Figura 
6 para Humanidades e a Figura 7 para Ciências da Vida.

No colégio Ciências Exatas, Tecnológicas e Multidisciplinar os ramos de simi-
litude são divididos entre “transporte” e “cidade”. Vários termos orbitam perto 
de “transporte”, mostrando que essa palavra é bastante usada em conjunto com 
outras; é possível identificar extremidades que levam a assuntos relacionados 
a transporte, como segurança e acidentes com ciclistas, estudos de comporta-
mento de viagens e demanda; já na ramificação de “cidade”, é possível identificar 
pesquisa origem destino e questionário, e termos ligados a estudos, métodos, 
metodologia, levantamento e dados.

Figura 5 • Similitude em Ciências Exatas, Tecnológicas e Multidisciplinar

Fonte: elaboração própria. 
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Já no colégio Humanidades, a divisão de similitude ficou entre “cidade” e 
“mobilidade”. Ligados mais fortemente a “cidade”, há assuntos sobre comporta-
mento e segurança do ciclista; pesquisa de campo e metodologia. Em “mobi-
lidade” fala-se de utilização de meios de transporte, ação e bens públicos, 
planejamento e sustentabilidade. Em comparação ao colégio Ciências Exatas, 
Tecnológicas e Multidisciplinar, “transporte” fica em segundo plano, sendo uma 
ramificação de “mobilidade”.

Figura 6 • Similitude em Humanidades

Fonte: elaboração própria. 

O colégio das Ciências da Vida tem destaque para a “atividade”, ligada a 
lazer, transporte, qualidade de vida, e barreiras e fatores para uso da bicicleta. É 
possível identificar também uma ramificação sobre estudos de acidentes com 
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ciclistas. O termo “mobilidade” é pouco usado. Em relação aos demais colégios, 
a menor quantidade de documentos e talvez a produção mais recente da área 
tenha culminado em um grafo mais conciso.

Figura 7 • Similitude em Ciências da Vida

Fonte: elaboração própria

A comparação dos grafos de similitude indica haver diferenças nos conteú-
dos produzidos nas teses e dissertações sobre a bicicleta na mobilidade urbana 
em cada área. Enquanto em Ciências Exatas, Tecnológicas e Multidisciplinar há 
destaque para o termo “transporte”, as Humanidades expõem a proeminência 
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de termos como “mobilidade” e “cidade. Contudo, termos similares são usados 
nessas duas áreas. Em Ciências da Vida parece haver uma diferenciação maior 
do grafo. Tais resultados são potencializados pela alta dispersão da produção em 
diversos programas de pós-graduação. 

Os achados deste trabalho corroboram a pluralidade das áreas de estudos, e 
indicam que os estudos sobre bicicleta na mobilidade urbana são interdiscipli-
nares e multidisciplinares. 

5. Conclusões
O objetivo geral deste trabalho foi apresentar um panorama sobre a produção 
de teses e dissertações sobre bicicleta na mobilidade urbana no Brasil. A siste-
matização aqui apresentada permitiu configurar um panorama da produção de 
conhecimento sobre esse tema. Foram levadas em consideração 255 publicações.

Em relação à produção ao longo do tempo, houve a partir de 2011 aumento 
dos estudos considerando-se a quantidade absoluta e a quantidade relativa 
ao total de teses e dissertações. Isso provavelmente segue uma tendência de 
valorização da bicicleta como modo de transporte que ocorreu no âmbito das 
políticas públicas, tendo como marco a própria PNMU. Porém, há uma redução 
entre 2017 e 2018, que merece acompanhamento para verificar se há alteração 
dessa tendência.

A produção de estudos sobre a bicicleta na mobilidade urbana concentra-se 
nas regiões Sul e Sudeste, com destaque para SP e RJ, o que provavelmente segue 
a produção acadêmica em geral, devido à histórica concentração de recursos 
humanos e financeiros nessas regiões. Contudo, é importante ressaltar a presença 
de teses e dissertações sobre a bicicleta na mobilidade urbana em 19 estados. 
Isso indica um interesse de investigação científica espalhado por todo o Brasil, 
ou, ainda, que novos estudantes podem encontrar oportunidades de pesquisar 
a bicicleta na mobilidade urbana em quase todo o país. 

Há trabalhos sobre a bicicleta na mobilidade urbana nos três colégios de 
conhecimento definidos pela CAPES, com destaque para Ciências Exatas, Tecnoló-
gicas e Multidisciplinar e Humanidades. Porém, o colégio Ciências da Vida come-
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çou a ter maior participação recentemente. Das grandes áreas de conhecimento 
da CAPES destacaram-se Engenharias, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Huma-
nas e Ciências da Saúde. A análise bibliométrica descritiva permitiu corroborar 
que o tema é interdisciplinar e multidisciplinar. 

Os resultados também mostraram que não há linhas de pesquisa consolidadas 
na maioria das instituições, pois a produção de teses e dissertações é dispersa em 
relação aos programas de pós-graduação e aos orientadores. Ao mesmo tempo 
em que pessoas interessadas em estudar a bicicleta na mobilidade urbana têm 
a chance de prosseguir com seus estudos em diferentes áreas de conhecimento, 
programas de pós-graduação e encontrar orientadores dispostos a explorar o 
tema, há ausência de grupos de pesquisa consolidados, o que pode comprome-
ter a densidade de conhecimento no tema.

A abordagem bibliométrica deste trabalho se mostrou pertinente para avaliar 
quantitativamente os estudos. Contudo, é fundamental entender a produção de 
teses e dissertações sobre bicicleta na mobilidade urbana como um fenômeno 
social que requer análises qualitativas em profundidade e é, como qualquer fenô-
meno social, multifacetado. 

Pode-se concluir que a bicicleta na mobilidade urbana é um tema transversal 
a muitas áreas, e que precisa ser acompanhado considerando-se as conjunturas 
de políticas públicas, desenvolvimento sustentável, atuação da sociedade civil e 
as especificidades de cada área de conhecimento.

6. Limitações e perspectivas
A fim de fomentar discussões para pesquisas futuras, são discutidas aqui algumas 
limitações enfrentadas no desenvolvimento deste trabalho.

Este trabalho analisou documentos acadêmicos somente da pós-graduação 
stricto sensu, mas é importante notar que há outras fontes de estudos sobre a 
bicicleta na mobilidade urbana que ficaram de fora do presente escopo. Vale 
citar os estudos publicados pelo Cebrap no livro Estudos de mobilidade por bicicleta, 
volumes 1 e 2. Para trabalhos futuros, pode-se considerar a análise da produção 
de artigos, livros e teses de livre-docência.
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Uma ideia inicial era classificar as teses e dissertações com subtemas como 
“bicicleta compartilhada”, “gênero” e “políticas públicas”, a partir da leitura dos 
resumos. Porém, após a feitura de uma amostra inicial, esse procedimento 
mostrou-se insuficiente, tanto por causa da pluralidade de temas quanto pela 
baixa qualidade de alguns resumos. Para enfrentar essa questão, técnicas de 
análise de conteúdo poderiam resolver, mas elas exigem criação de dicionário 
de sinônimos, definição da relevância dos grupos gramaticais e outras categori-
zações de significados que fugiam do escopo deste trabalho. Nessa perspectiva, 
seria interessante pensar em formas de realizar classificações com potencial 
para identificar temas e subtemas estudados de forma transversal. Talvez fosse 
necessário lançar mão de técnicas de análise do discurso para compreender em 
profundidade os temas abarcados. Ou mesmo se dedicar à leitura das teses e 
dissertações na íntegra, não somente dos resumos. 

Sobre a confluência de fatores que levaram ao aumento do número de teses 
e dissertações, pode ser promissor entrevistar autores para saber o contexto e 
a motivação que os levaram a estudar a bicicleta na mobilidade urbana. Outro 
aspecto que merece ser mencionado é que é preciso haver aceitação por parte 
dos orientadores e dos programas de pós-graduação a respeito do tema a ser 
estudado, considerando situações em que os estudantes de mestrado e douto-
rado propõem o tema a ser investigado. Nesse contexto, vale especular que 
podem ocorrer situações de interesses conflitantes entre estudantes e orienta-
dores, e que estudos sobre a bicicleta na mobilidade urbana não tenham sido 
levados adiante.

Por fim, seria interessante realizar pesquisas sobre outros modos de trans-
porte, replicando a metodologia deste trabalho, para checar a ocorrência dos três 
colégios e de diferentes áreas de conhecimento. Assim, seria possível compre-
ender melhor como a transversalidade de temas permeia a bicicleta ou a mobi-
lidade urbana.
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