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Por mais de uma década, os sistemas 
de bicicletas compartilhadas (SBC) têm 
desempenhado um papel-chave na 
promoção do ciclismo como meio de 
transporte nas cidades. A sua importância 
tem aumentado ainda mais com a 
emergência dos sistemas “dockless” 
desde 2015. Existem milhares de sistemas 
operando mundo afora, particularmente 
em cidades da Europa, Ásia e América 
do Norte. 

Introdução

O financiamento e a captação de recursos para um SBC 
dependerão do tipo de estrutura operacional que a cidade 
escolher. Em todos os casos, o grau de envolvimento dependerá 
da tecnologia selecionada e do papel do setor privado na 
operação do sistema. Em termos gerais, o SBC pode ser dividido 
em três tipos, com base em quem possui os “ativos” e quem 
fornece o serviço (ITDP, 2018):

Tipo 1: Propriedade e operação públicas: um órgão público 
possui as bicicletas, estações, software etc. e fornece 
diretamente o serviço.

Tipo 2: Propriedade pública e operação privada: um órgão 
público possui as bicicletas, estações, software, mas quem o 
opera o serviço é uma entidade privada.

Tipo 3: Propriedade e operação privadas: uma ou mais 
entidades privadas possuem as bicicletas, estações, software 
etc. e também prestam o serviço, de acordo com os 
regulamentos locais. 

Na última década, cidades da América Latina experimentaram 
todos os três tipos de estrutura operacional. O Ecobici, de 
Buenos Aires, foi administrado inicialmente pela prefeitura, 
juntamente com a Serttel (Brúa & Irade, 2013); a partir de 2019, 
um novo operador estava previsto para operar em substituição 
àquela: a Tembici (PBSC, 2018). Na Cidade do México, o sistema 
Ecobici (diferente do de Buenos Aires, apesar do nome idêntico) 
é operado pela empresa de publicidade Clear Channel, que 
também administra vários sistemas na Europa (Delgado, 2017). 
No entanto, nos últimos anos, com o surgimento de empresas 
privadas administrando sistemas “dockless” e o fortalecimento 
de grandes operadoras, observa-se uma tendência à adoção 
de modelos gerenciados exclusivamente pelo setor privado e 
que, portanto, não dependem de financiamento público ou de 
subsídios do gênero. Portanto, isso denota um aspecto cada 
vez mais comum associado às mudanças globais no setor de 
bicicletas compartilhadas.
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No entanto, a implementação desse sistema não se trata 
simplesmente de replicar um modelo que tenha funcionado 
“bem” em uma determinada cidade acreditando-se que ele 
funcionará perfeitamente nas mesmas condições de origem na 
cidade de destino. 

Neste sentido, o SBC precisa ser visto como parte da 
infraestrutura de transporte como um todo, a exemplo 
das ruas, ônibus, metrô, ciclovias, calçadas etc. e, portanto, 
adaptado a contextos que considerem: (a) a viabilidade 
das leis e regulamentações locais de forma a conciliá-los 
ao planejamento e à operação exigíveis de um SBC; (b) a 
integração do sistema com redes de transporte público com 
o objetivo de potencializar hubs de mobilidade em promover 
um alcance gradativamente mais amplo de conexão com 
postos de trabalho e residências; (c) a relação do potencial 
do ciclismo como meio de transporte a quaisquer objetivos 
relevantes de sustentabilidade ou desenvolvimento que 
permeiem o planejamento estratégico das cidades (Moon-
Miklaucic et al, 2018). 

Para tal, já existem vários guias de planejamento para que as 
cidades compreendam as opções técnicas, legais, operacionais, 
comerciais e financeiras que sustentam um SBC (ITDP, 2013; 
ITDP, 2018a; Montezuma, 2015). Uma análise inicial deve ajudar 
as cidades para que respondam às seguintes perguntas:

Financiamento: Processo pelo qual os governos (ou 
empresas privadas) levantam o dinheiro para cobrir os 
custos iniciais da construção da referida infraestrutura. 
Exemplos: receitas municipais, títulos, transferências 
intergovernamentais, setor privado.

Captação de recursos: Processo pelo qual os 
contribuintes, consumidores ou outros sustentam, 
em última instância, a infraestrutura, incluindo o 
reembolso do financiamento de qualquer fonte que 
os governos (ou proprietários privados) escolherem. 
Exemplos: impostos, receitas municipais, taxas de 
usuários e patrocínios.

QUADRO 1 

Financiamento e captação de recursos1.

   O QUE UM SBC PODE FAZER POR NÓS?

   ESTAMOS PRONTAS PARA IMPLEMENTAR UM SBC?

   UM SBC É A OPÇÃO CERTA PARA NÓS?

Somente após essas perguntas serem respondidas 
satisfatoriamente a cidade deverá discutir como criar o melhor 
sistema possível. Essa análise técnica e operacional não deve 
ser pautada pelas opções de financiamento disponíveis 
(ou, mesmo, basear-se numa modalidade preferida de 
financiamento). Em outras palavras, a decisão de recorrer ao 
financiamento público ou ao setor privado deve ser tomada 
com base no que é melhor para o sistema, e somente após a 
identificação das especificações técnicas que o sistema exige.

1NT: o texto original indicava a diferenciação entre financing e funding, respectivamente.
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As cidades da América 
Latina adoptaram 

diferentes modelos de 
financiamento para seus 
SBC, desde totalmente 
públicas (Medellín) até 

uma concessão com uma 
empresa privada 
(Rio de Janeiro).

Um SPBC inclui um pacote de ativos: 
bicicletas, estações (se necessário), 
veículos para rebalancear a oferta, 
software necessários para operar as 
estações, aplicativos móveis ou manuais, 
um centro de controle etc. Para outras 
formas de transporte, os SBC requerem 
investimento inicial limitado de capital 
(Moon-Miklaucic et al., 2019): os valores 
referentes ao investimento no sistema 
tradicional são estimados entre US$ 900 
e US$ 3.500 por bicicleta (ITDP, 2018: 
33). Já os sistemas “dockless”, que não 
dependem de estações fixas, têm custos 
mais baixos (Pal e Zhang, 2015).

1. Como financiar um sistema de 
bicicletas compartilhadas?

O investimento relativamente baixo para viabilizar a 
implementação de um SBC torna improvável que as cidades 
precisem solicitar financiamento externo como apoio, 
modalidade geralmente adotada para projetos maiores. 
Fato que também torna desnecessário que as cidades 
contraiam dívidas para estabelecer um SBC. Existem poucos 
exemplos de financiamento externo para o sistema. Buenos 
Aires, por exemplo, recebeu um empréstimo de US$ 50 
milhões da International Finance Corporation em 2017 para 
financiar o desenvolvimento de um Bus Rapid Transit (BRT) 
(sistema de ônibus que circulam em corredores exclusivos), 
incluindo novas ciclovias e estações de bicicletas públicas 
compartilhadas ao longo da rota (IFC, 2017). Já o Banco 
Asiático de Desenvolvimento financiou um SBC em três 
cidades do sudeste da Ásia, em 2012, mediante uma doação 
de US$ 2 milhões do Governo do Japão (ADB, 2012). Além 
disto, o investimento privado de desenvolvedores ou 
universidades também é uma opção para financiar a expansão 
de sistemas consolidados (ITDP, 2013: 127).

O exemplo mais bem documentado de SBC financiado através 
do acesso ao mercado de capitais é o do CitiBike, em Nova 
York. Esse sistema foi fundado com a intenção explícita de 
não exigir financiamento ou subsídios públicos (ITDP, 2013). 
O CitiBike é de propriedade privada da Lyft Inc. e é operado 
pela empresa subsidiária Motivate. A operadora recebeu um 
empréstimo de US$ 42 milhões do Urban Investments Group 
da Goldman Sachs, em 2012, para cobrir os custos de capital do 
sistema. Em 2014, para financiar uma duplicação do tamanho 
da sua operação, a operadora captou US$ 30 milhões em ações 
de seus então proprietários, Bikeshare Holdings LLC, e um 
empréstimo adicional de US$ 15 milhões da Goldman Sachs 
(NYC DOT, 2014). Em particular, um investimento de US$ 5 
milhões do The Partnership Fund para a cidade de Nova York 
serviu para financiar a expansão do sistema em comunidades 
de baixa renda (NYC DOT, 2014). Uma injeção adicional de 
capital ocorreu em novembro de 2018 quando a Lyft concluiu a 
aquisição da operadora Motivate, investindo US$ 100 milhões 
no Citi Bike por cinco anos para ‘dobrar a abrangência territorial 
do serviço atual e mais que triplicar seu número de bicicletas 
para quase 40.000’ (Citi Bike, 2018).

No entanto, esse exemplo não reflete como a maioria dos 
SBC foi financiada, mas sim o prestígio do sistema na cidade 
de Nova York. Isto porque nenhum outro SBC chegou perto 
de levantar uma quantidade semelhante de capital por meio 
de contração de dívida e patrimônio, embora alguns outros 
sistemas, como o de St. Louis, no estado do Missouri (EUA), 
também tenham seguido o princípio de financiamento 
exclusivamente privado (ITDP, 2018, p. 74).

Em geral, os SBC são financiados diretamente pelas verbas 
municipais e fontes relacionadas:

 O estabelecimento e expansão do SBC de Londres, agora 
chamado de Santander Bikes, foi financiado pela Transport 
for London (TfL), a agência de transporte da cidade. As 
estimativas públicas disponíveis para cobrir os custos de 
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capital variaram de £ 140 milhões nos primeiros seis anos a 
um total de £ 195 milhões entre 2011 e 2018 (Quilty-Harper & 
Payne, 2011; Ponsford & Lee-Zogbessou, 2018).

 Paris, Milão e outras cidades terceirizaram a operação de 
seus SBC através de agências de publicidade. Tecnicamente, 
esquemas como esses não implicam subsídio público, embora 
contribuam para que as cidades renunciem a possíveis receitas 
com publicidade (entregues às agências como contrapartida) e 
que, dependendo do caso, podem ser maiores do que o valor 
do contrato em si do SBC. As estimativas para Paris sugerem 
que a agência de publicidade responsável pelo SBC da capital 
francesa lucrava até € 60 milhões (ITDP, 2018).

 O sistema Divvy, de Chicago, foi inicialmente financiado 
mediante doações do governo federal dos EUA e de recursos 
arrecadados com o programa, levando ao aumento de 
impostos da cidade (Greenfield, 2013).

Por sua vez, as cidades da América Latina seguem uma 
variedade de modelos de financiamento. Inicialmente, Buenos 
Aires exercia função dupla ao possuir e operar seu Ecobici, 
oferecendo serviço subsidiado e gratuito a todos os usuários. 
Na Cidade do México, embora a prefeitura seja detentora 
dos “ativos” por trás da Ecobici, o sistema é operado pela 
Clear Channel, como mencionado. Outros tipos de esquemas 

de financiamento, como o Bike Rio, no Rio de Janeiro, são 
administrados inteiramente por empresas privadas a partir de 
contratos de concessão.

Ainda na América Latina, em particular, o setor de bicicletas 
compartilhadas mudou nos últimos anos devido ao 
crescimento exponencial da Tembici e ao surgimento de 
empresas privadas que operam sistema “dockless”. Fundada 
em 2010 no Brasil, a Tembici, em 2017, expandiu suas operações 
no Recife, em São Paulo e no Rio de Janeiro, passando a incluir 
16 cidades brasileiras ao circuito de bicicletas compartilhadas. 
A partir de 2019, incorporou cidades como Buenos Aires e 
Santiago do Chile ao seu portfólio internacional (Rivas, 2018; 
Serrano, 2019). O modelo de negócios da Tembici varia de 
acordo com a cidade; em praças como Recife, Rio de Janeiro, 
São Paulo, Porto Alegre, Salvador e Santiago, o sistema 
funciona em parceria com o Banco Itaú, detentor dos ativos.

Já as empresas privadas operadoras de sistema “dockless” 
atuam na Cidade do México – Mobike, Vbike, Dezba (Moon-
Miklaucic et al., 2018) –, em São Paulo (Yellow), entre outras 
(Clark, 2018), cujo mercado tem crescido gradativamente. 
Essas empresas são financiadas principalmente por capital de 
risco; no entanto, informações sobre como esses sistemas se 
sustentam financeiramente ainda são muito limitadas.
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A captação de recursos para um SBC pode surgir de fontes 
variadas (Tabela 1). Até o momento, estudos sugerem que 
essas fontes geralmente não são suficientes para sustentar o 
financiamento do projeto como um todo (Montezuma, 2015; 
ITDP, 2018). As tarifas cobradas aos usuários, tanto para viagens 
individuais quanto através de planos promocionais, constituem a 
maior parte das receitas, mas raramente são adequadas para cobrir 
todos os custos de operação e manutenção. Entretanto, alguns 
sistemas chegam perto desse ideal: em Washington (DC), nos EUA, 
97% dos custos da Capital Bikeshare são cobertos pelas receitas 
geradas pelas tarifas cobradas aos usuários, enquanto as mesmas 
representam 80% dos custos do sistema Divvy de Chicago (ITDP, 
2018). Os 20% restantes são preenchidos por receitas oriundas de 
patrocínios, publicidade, taxas, impostos, subsídios e permissões.

Os SBC podem ter custos operacionais 
significativos. O principal custo incorrido 
implica refere-se ao processo de 
rebalanceamento de bicicletas no sistema, 
mas outros incluem custos de pessoal, 
manutenção, marketing e administração 
(ITDP, 2018). Se o SBC for financiado por 
meio de um empréstimo, o pagamento 
da dívida também poderá constituir um 
custo operacional significativo.
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Tabela 1: Principais fontes de recursos para os SBC. Fonte: adaptado de Moon-Miklaucic et al. (2018).

Tarifas cobradas aos usuários 
 

Naming rights

 
 
 
Espaço de publicidade

 
 
 
Taxas de estacionamento

 
Impostos

Subsídios

 
Permissões

O Capital Bikeshare, de Washington (DC), recupera quase todos os seus custos 
operacionais através das tarifas cobradas aos usuários. O Santander Bikes de Londres 
oferece planos diários e anuais, entre outros tipos de associações. 
 
O sistema de Londres recebeu o nome inicial de Barclays Bank, mas desde 2015 passou 
a ser patrocinado pelo Santander, ganhando o nome de Santander Bikes, por £6,25 
milhões de libras. Os direitos de nomeação do Bicing de Barcelona foram vendidos à 
Vodafone por €1,2 milhão de euros por ano (Ajuntament de Barcelona, 2014).

 O Divvy de Chicago é patrocinado pela Blue Cross Blue Shield (provedora de planos 
de saúde), cujo logotipo aparece estampado nos veículos do sistema (Cidade de 
Chicago, 2014). A cidade também atrai mais patrocinadores ao destinar espaço de 
publicidade nas estações do sistema (Greenfield, 2014).

A receita para a operação do Bicing de Barcelona vem das taxas cobradas para o 
estacionamento das bicicletas na rua (ITDP, 20134).

O EnCicla, de Medellín, é financiado por meio de impostos ambientais (Soto, 2019).

Os sistemas de Buenos Aires e o de Medellín são gratuitos para os usuários e, 
portanto, o custo de cada viagem é subsidiado pela própria prefeitura.

Empresas privadas que oferecem o sistema “dockless” recebem a permissão para 
operar após a compra de uma licença cujo valor é calculado de acordo com o número 
de bicicletas oferecido. O pagamento por essas licenças, em geral, é capaz de cobrir 
alguns dos custos operacionais da cidade, principalmente os administrativos.

Principais fontes de recursos Exemplos

2. Como captar recursos para um sistema 
de bicicletas compartilhadas?
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Os casos de Nova York e Londres mostram como as cidades 
podem maximizar as possibilidades dos recursos disponíveis 
para viabilizar a operação de seus sistemas. Na cidade de 
Nova York, o empréstimo inicial do Goldman Sachs foi 
garantido contra o parceiro de publicidade do sistema e 
respectivas taxas de utilização. O Citibank entrou com US$ 
41 milhões para deter os direitos de explorar os espaços de 
publicidade do sistema pelos cinco anos iniciais, estendendo-
se a um valor de US$ 70,5 milhões para deter esse direito 
até 2024 (Flegenheimer, 2012; NYC DOT, 2014). A decisão do 
CitiBank foi baseada na associação positiva verificada de a 
marca estar vinculada à primeira nova rede de transporte 
da cidade de Nova York em 100 anos, bem como em seu 
potencial publicitário; além disto, pesquisas internas do 
Citibank sugeriram que o índice de aceitação do banco 
triplicou como resultado desse investimento (Essex, 2017). 

O caso de Londres mostra que os custos para operar um SPBC 
não são fixos. O subsídio geral foi reduzido em dois terços 
entre 2014/15 e 2017/18 (Tabela 2), resultado de uma estratégia 
de expansão mais lenta e, portanto, com custos reduzidos de 
planejamento e instalação de novas estações. As fontes de 
recursos também aumentaram a partir disto: o contrato da TfL 
com o Santander Bikes inclui, além de £ 6,25 milhões por ano 
pelos direitos de utilização do nome e um ‘fundo de ativação’ 
de £ 1 milhão por ano, ofertas, atividades e outros programas 
(TfL, 2015). Foram realizadas mais de 10 milhões de viagens em 
2018, estabelecendo recordes anuais em cinco a cada 11 meses 
de atuação (TfL, 2018a). O objetivo da TfL é que o sistema 
atinja um equilíbrio entre oferta e demanda até 2020.

Tabela 2: Subsídios oferecidos pela Transport for London por ano (em milhões de £). Fonte: TfL (2017); TfL (2018b).

A Tabela 1 e os exemplos fornecidos acima demonstram 
como existem várias maneiras de as cidades construírem um 
modelo de negócios financeiramente sustentável para o SBC. 
A dependência de uma ou outra das várias fontes de receita 
deve basear-se em uma análise técnica e operacional que 
apresente várias opções. Essa decisão também deve garantir 
que o modelo seja construído com uma compreensão clara 
do que um SBC pode fazer pela cidade e com uma avaliação 
realista de as prefeituras se perguntarem se a cidade está 
realmente pronta para implementar um SBC.
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No entanto, os guias de planejamento existentes para as 
cidades e os exemplos listados acima não deixam claro como 
estes se aplicam a cidades menores que, porventura, estejam 
cogitando implantar sistemas em seus domínios. Dado o ritmo 
acelerado das mudanças e a expectativa de que a maior parte 
do crescimento do número de SBCs provavelmente ocorra 
em pequenas e médias cidades da América Latina, estas 
precisam considerar cuidadosamente as questões básicas 
subjacentes a qualquer SBC, como já vimos:

Esses exemplos oferecem um breve 
panorama das alternativas de 
financiamento e de captação de recursos 
necessárias para o estabelecimento de 
um SBC em qualquer cidade. A América 
Latina já possui vasta experiência em 
como criar um esquema financeiramente 
sustentável e bem-sucedido de sistemas 
de bicicletas compartilhadas. Apesar de 
alguns contratempos, o setor registrou um 
crescimento significativo nos últimos anos.

3. O que isso significa para a América Latina?
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Somente após a determinação de respostas para essas 
perguntas é quando as cidades deverão desenvolver um 
modelo de negócios que possa maximizar os benefícios 
de um SBC. O processo de planejamento necessário para 
estabelecer um sistema bem-sucedido deve manter todas as 
opções relevantes de captaç ão de recursos e financiamento 
disponíveis, ao invés de impedir subsídios públicos ou 
descartar um sistema de permissão para empresas privadas 
que operam sistemas “dockless”.

Mesmo quando essas respostas são determinadas e, de 
correntemente, uma decisão de prosseguir com um sistema 
é tomada, é preciso considerar o surgimento de uma quarta 
geração de SBC, que, por sua vez, implica novas perguntas 
e estratégias. Essa geração é caracterizada por bicicletas 
“dockless” e bicicleta elétricas, conferindo maior agilidade 
à implantação dos sistemas e tornando obsoletos certos 
elementos, como estações e modelos de propriedade de 
ativos mistos. Até agora, poucas cidades adotaram esse 
modelo, a exemplo de Seattle e Cingapura (Moon-Miklaucic 
et al., 2018). Em alguns casos, foram evidenciados resultados 
desastrosos. Manchester, por exemplo, deixou de ser a 
primeira cidade europeia a permitir que a Mobike operasse 
seu SBC após sofrer episódios recorrentes de roubo e 
vandalismo que acabaram forçando a empresa a abandonar a 
operação do serviço naquela cidade (Pidd, 2018).

Os scooters eletrônicos agora são outro concorrente dos 
sistemas tradicionais de compartilhamento de bicicletas. 
Eles ocupam menos espaço, são mais baratos de manter 
e provaram ser mais lucrativos para alguns fornecedores 
que  estão migrando para eles desde bicicletas 
eletrônicas (por exemplo, Field, 2019). Por outro lado, eles 
não trazem benefícios de saúde e são menos seguros 
que as bicicletas. Resta ver se os governos locais devem 
promovê-los, muito menos investir neles, por que podem 
existir melhores políticas públicas disponíveis.

QUADRO 2

E-scooters e tecnologias disruptivas

Modelos híbridos também surgiram nesse ínterim. A NextBike 
opera bicicletas “dockless” desde 2005 em Leipzig, na Alemanha, 
sem subsídios públicos. Multas são aplicadas aos usuários 
caso deixem as bicicletas afastadas das áreas de abrangência, 
onde existem estações flexíveis localizadas perto de hubs de 
transporte público (Schlebusch, 2017). O NiceRide, que opera em 
Minneapolis e St. Paul, no estado de Minnesota (EUA), segue um 
modelo híbrido semelhante ao de Leipzig (Small, 2018).

A maioria das experiências em todo o mundo com o SBC 
depende de estações fixas – isto é, do modelo tradicional. No 
entanto, esses sistemas são mais caros de se criar e geralmente 
requerem um subsídio público para cobrir os (altos) custos 
operacionais. Esses subsídios são regressivos, dado o perfil do 
usuário-médio – que é influenciado pela localização das próprias 
bicicletas (McNeil et al., 2017). O custo dos subsídios em relação a 
outras opções para promover o ciclismo (por exemplo, ciclovias, 
programas educacionais, eventos recreativos, ciclovias etc.) deve 
ser avaliado e, assim, decidido se subsidiar um SBC seria, de fato, 
o melhor investimento que uma cidade pode realizar dentro 
de uma variedade de opções diferentes. Os subsídios podem 
se tornar mais difíceis de justificar diante da concorrência de 
novos atores privados que (tecnicamente) não cobram dinheiro 
dos contribuintes. Em outras palavras, eles também podem ser 
insuficientes para cobrir o custo mais alto de novas tecnologias, 
como o das bicicletas elétricas. 

Por fim, as cidades da América Latina podem aproveitar 
programas nacionais para desenvolver o SBC. O Acordo de Paris 
estimulou inovações na forma como diferentes países planejam 
implementar seus compromissos com as mudanças climáticas.

Por exemplo, a Colômbia foi pioneira na chamada Ação Nacional 
de Mitigação para Transporte Ativo e Gerenciamento de 
Demanda (NAMA TAnDem). Esse programa inclui nove medidas, 
uma das quais promove o estabelecimento de sistemas públicos 
de bicicleta de acordo com os planos urbanos de mobilidade 
sustentável das cidades e com base em um design cuidadoso 
(Capone & Calderón, 2017). O C40 Cities Finance Facility (CFF) 
apoiará as cidades colombianas de Bogotá, Cali, Montería e 
Bucaramanga no estabelecimento de sistemas públicos de 
bicicletas (CFF, 2018). O agrupamento desses projetos dentro 
do compromisso do NAMA e da Colômbia com o Acordo de 
Paris foi criado para gerar oportunidades de assistência técnica e 
financiamento a esses investimentos.

   O QUE UM SBC PODE FAZER POR NÓS?

   ESTAMOS PRONTAS PARA IMPLEMENTAR UM SBC?

   UM SBC É A OPÇÃO CERTA PARA NÓS?
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Os modelos de negócios precisam, no entanto, basear-se em 
uma consideração cuidadosa do que um SBC pode fazer por 
uma cidade e, também, avaliar se a cidade tem capacidade 
para planejar e gerenciar esse sistema. O setor de bicicletas 
compartilhadas sofreu mudanças drásticas nos últimos 
anos e não estão claros quais exemplos e experiências 
passadas são relevantes o suficiente para orientar tomadas 
de decisão. Também não está claro como os sistemas se 
aplicam a cidades pequenas e médias. O teste de sistemas de 
permissão para empresas “dockless” e o surgimento de novos 
modelos híbridos, juntamente com os esforços nacionais 
para promover o estabelecimento do SBC, prometem 
impulsionar o crescimento do setor e a inovação em torno de 
financiamento e de captação de recursos daqui para frente.

As cidades da América Latina que visam 
a promover a mobilidade sustentável e o 
ciclismo, em particular, devem considerar 
fundamentalmente o estabelecimento de 
sistemas de bicicletas compartilhadas. O 
SBC pode ser um elemento importante 
da infraestrutura de transporte de 
uma cidade e é relativamente barato 
de implementar. Há uma infinidade de 
opções de financiamento e de captação 
de recursos disponíveis. Não é necessário 
recorrer a investimentos ou subsídios 
públicos, pois as empresas do setor 
privado podem cobrir os custos de capital 
e operacionais de um SBC.

Conclusão

Os scooters 
eletrônicos agora são 
outro concorrente dos 

sistemas tradicionais de 
compartilhamento de 
bicicletas, em cidades 

de toda a América 
Latina
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