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Contexto do Projeto

Future Cities Program

Avançar no desenvolvimento urbano sustentável através de 

tecnologias inteligentes 

Programa Smart Mobility 

São Paulo

Garantir o desenvolvimento e recomendações para a 

construção de uma cidade de São Paulo melhor, mais 

inteligente e mais segura para todos pelo uso de novas 

tecnologias e dados que apoiem novas soluções aos 

desafios urbanos

Apoio no desenvolvimento e 

implantação do Plano 

Cicloviário de São Paulo

UKFP



Smart Mobility in São Paulo

Cooperação entre Banco Mundial, Programa de 

Prosperidade do UK e Prefeitura de São Paulo

Objetivo principal
Melhorar a mobilidade e acessibilidade urbana da 

cidade de São Paulo, aumentando a qualidade de vida dos 

cidadãos e principalmente daqueles em situação vulnerável

Pilares
• Planejamento e gerenciamento de transporte mais 

integrado e eficiente

• Estrutura de regulação e política para transporte 

melhorada e inclusiva



Justificativa e Objetivo do Projeto



Fornecer suporte técnico à prefeitura de São Paulo na 

análise das barreiras ao uso da bicicleta, fornecer dados 

e recomendações para apoiar decisões quanto ao 

complemento, desenvolvimento e implantação do 

planejamento cicloviário da cidade de São Paulo para os 

próximos anos

Objetivo



1. Identificar barreiras e desafios quanto ao uso da bicicleta por parte dos 

usuários 

2. Analisar demanda potencial do uso da bicicleta como modo de 

transporte e estratégias para atrair demanda

3. Analisar a disposição atual da rede cicloviária e propor recomendações 

para implantação do novo plano de metas em termos de atendimento à 

demanda atual (e potencial), além de fomentar a integração modal

4. Realizar análise de custo-benefício social quanto ao aumento do uso 

da bicicleta e incentivos ao seu uso

5. Dar suporte à campanhas de comunicação e apoio à adesão da 

bicicleta por novos usuários

Objetivos Específicos



Cenário base análise de 

custo-benefício

Resultados da análise 

custo-benefício

Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março

Entrega 

final fase 3

Pesquisas: Grupos 

Focais, Questionário e 

Preferência Declarada

Entrega 

final fase 1

Estudo bicicletários 

e bicicleta 

compartilhada

Integraçã

o com 

outros 

projetos 

do UKPP



Fase 1:

Análise da demanda e das barreiras e 

facilitadores do uso da bicicleta



Cycling Potential Index 

de São Paulo: Método e 

Resultados

Estimativa de viagens 

potencialmente cicláveis e 

demanda potencial ao uso da 

bicicleta:

• Viagens porta a porta 

• Alimentação ao transporte 

público

Identificação de Estudos 

e Projetos anteriores  

Revisão de planos, programas e 

projetos (implementados ou não) 

pelo município

● Coleta e revisão de dados

● Identificação de projetos 

anteriores e das demandas 

da sociedade civil 

Análise da demanda 

potencial de integração 

modal

Análise GIS com base nos 

dados da pesquisa OD, pontos 

de integração modal, zonas de 

atração e produção de viagens 

intermodais, integração da 

infraestrutura cicloviária com o 

sistema de transporte público 

coletivo e características 

socioeconômicas desses 

usuários.

● Estimar demanda potencial 

de integração modal, 

dimensionamento das 

vagas em bicicletários em 

estações de 

metrô/trem/terminais de 

ônibus

Apresentação de análise 

e identificação das 

barreiras e facilitadores 

ao uso da bicicleta 

Entrega das análises em 

documento executivo, 

incluindo metodologia e 

resultados.

Bicicletas compartilhadas 

e Bicicletários

• Diagnóstico das viagens

• Demanda potencial

• Modelo de Negócios

Pesquisas 

• Grupos Focais (usuários e 

não usuários de bicicleta)

• Questionário quantitativo 

• Pesquisa de Preferência 

Declarada

Produto: ETAPA 1

Integração com as outras 

propostas do programa Smart 

Mobility 



Fase 2:

Recomendações e Revisões



Relatório técnico análise 

da infraestrutura 

cicloviária atual 

Análise quanto ao desenho da 

infraestrutura cicloviária atual e 

ao projeto atual, em relação aos 

insumos da Fase 1 e  levando em 

conta coerência, linearidade, 

segurança viária, comodidade; 

atratividade e redução dos 

acessos às oportunidades;

● Análise quanto ao processo 

de implantação do Plano 

2019

● Análise da rede em termos 

de atendimento da demanda 

atual e potencial

● Outros comentários sobre o 

desenho da rede cicloviária

Relatório de 

recomendações de 

desenho cicloviário

Recomendações e diretrizes para 

o Plano 2024 em termos de: 

Desenho cicloviário 

Recomendações de desenho de 

secções, intersecções e 

elementos complementares

● Proposição de indicadores de 

acompanhamento da 

implantação 

● Recomendações para a fase 

pós-COVID 

Relatório de Bike Parking 

/ Bicicletários

Revisão de documentação 

existente

● Identificação de melhores 

práticas em modelos de 

negócios para bicicletários no 

âmbito nacional e 

internacional (benchmarking)

● Identificação de um ou mais 

modelos de negócio 

possíveis para bicicletários 

na cidade de São Paulo

● Sugerir ações necessárias 

para a implementação de 

uma plataforma única de 

informações a 

usuárias/usuários

● Recomendações a seguir

Produto: ETAPA 2 

Integração com as outras 

propostas do programa Smart 

Mobility 

Proposta extensão da 

rede cicloviária

● Análise das principais origens 

e destinos para a bicicleta 

fora da área coberta pela 

rede cicloviária.

● Análise do potencial do uso 

da bicicleta não atendido pela 

rede existente;

● Proposta de adições à rede 

necessárias para atender a 

demanda potencial;

● Apresentação de uma 

priorização para o Plano 

2024.



Fase 3:

Análise Custo-Benefício Social

Social Cost Benefit Analysis - BikePlan São Paulo



Análise Custo-Benefício Social (SCBA)

Uma ferramenta econômica para analisar TODOS os efeitos 

do Sistema Cicloviário na sociedade



Análise Custo-Benefício Social (SCBA)

● Avaliar decisões e / ou ajudar decisões futuras sobre como melhorar a 

mobilidade por bicicleta

● Garantir os melhores investimentos em infraestrutura cicloviária

● Escolha da melhor alternativa 

● Apoiar no desenvolvimento de futuros projetos

● Otimizar o investimento para o projeto

● Esclarecer quem se beneficia com o projeto

● Ter uma noção das incertezas do projeto

● Subsídios para o Bike SP



1. Diagnóstico: 

análise do problema

2. Cenário Base: 

estabelecer cenário de 

referência 

3. Estimativa unitária 

dos benefícios 

(referência)

Relatório SCBA: Análise 

do Custo-Benefício Social 

do Plano Cicloviário

4. Levantamento de 

dados específicos

5. Quantificação do 

volume dos benefícios

6. Avaliação dos 

benefícios

7. Análise sensitiva
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