


O Socorro de Auto também chega de bicicleta

Socorristas-ciclistas realizam atendimentos aos segurados Auto 

em caso de socorros que possam ser solucionados no local, 

sem a necessidade de remoção, como troca de pneu, falta de 

combustível, carga de bateria, pane simples, entre outros.



Números da Bike Socorro

Regiões atendidas: São Paulo (Capital), Litoral Paulista, Rio de 

Janeiro.

Lançamento: Janeiro de 2008.

Quantidade de bikes: 32

Atendimentos: 22 mil atendimentos.

Tempo médio de chegada: 18 minutos, com eficácia de 96% na 

resolução de problemas.

Distância média percorrida: de 1,7 a 3,0Km



Números da Bike Vistoria

Regiões atendidas: São Paulo (Capital).

Lançamento: Julho de 2008.

Atendimentos: 16 mil atendimentos.

Quantidade de bikes: 12





Histórico

25/01/08 – Lançamento da Linha Estapar

7 pontos – Paulista e Centro

27/09/08 – Lançamento da Linha Metrô

6 pontos – estações de Metrô

Atualmente:

24 pontos – estações de Metrô e Linha 
Estapar



UseBike no Metrô

Mecânica:

Empréstimo de bicicleta gratuito por 
1 hora. Após o período, multa de R$ 
2,00/hora a ser paga na devolução 
da bicicleta em uma das estações do 
Metrô participantes.

Estrutura Bicicletário:

10 bicicletas

10 vagas para estacionamento

Funcionamento: de segunda a 
domingo, das 6h às 22h.

Números – Do lançamento em 
Jan/2008 até Set/2008

4 mil empréstimos

4 mil bicicletas estacionadas



Paraciclos

Instalados em 7 estações (20 vagas em cada estação): Artur Alvim, 
Penha, Vila Matilde, Belém, Capão Redondo, Vila das Belezas e Campo 
Limpo.



Bike Elétrica

FELISA

Lançamento: Agosto/2009

Por que Felisa?

Mais versatilidade e rapidez. 
Projetada pela Porto Seguro e 
produzida por uma indústria 
brasileira(Pro-X); 

Alcança a velocidade máxima de 
35 km/h;

A Felisa não polui e a bateria é recarregada na 
tomada.



Bike Elétrica

FELISA

Motor elétrico compacto e 
silencioso;

A própria bateria da bicicleta será 
utilizada para dar partida auxiliar 
nos veículos socorridos;

A Porto Seguro acredita que a 
bicicleta é uma excelente 
alternativa de transporte para 
uma cidade com o trânsito 
intenso como São Paulo.

A Porto Seguro colocou à venda uma edição limitada da 
bicicleta elétrica aos seus segurados.



Guincho Light



Obrigada!

Contato:

mirian.mesquita@portoseguro.com.br

www.portoseguro.com.br


