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Resumo 

A grande quantidade de veículos movidos por combustíveis fósseis e o trânsito 

existente nas grandes metrópoles, tornam necessários o uso de outros modais que 

possam amenizar os danos ao meio ambiente e trazer qualidade de vida à 

população. Os usos da bicicleta como meio de transporte vêm crescendo nas 

cidades brasileiras, assim como a implantação de ciclovias, ciclofaixas e sistemas de 

aluguel de bicicletas. Este trabalho busca estudar a eficácia logística de um sistema 

de bicicletas compartilhadas da cidade de São Paulo que possui deficiência em 

atender a demanda solicitada, tornando o sistema ineficaz. Para isso foram 

analisadas as quantidade de retirada e devolução de bicicletas por estação, 

identificação dos horários de pico dentro do intervalo analisado e verificação dos 

postos com maior e menor utilização, para que assim, fosse possível propor um 

novo dimensionamento ao sistema, de modo que índice de confiança de cada 

estação seja satisfatório com o cenário atual do modal. 

Introdução 

O Bike Sampa é um sistema de compartilhamento de bicicletas, patrocinado pelo 

banco Itaú, presente na cidade de São Paulo desde 2012. Segundo o site do 

sistema atualmente operam com 260 estações e 2.600 bicicletas. Segundo Mori e 

Balago (2015), em reportagem feita para Folha de São Paulo, uma das dificuldades 

encontradas por quem utiliza o Bike Sampa está na devolução das bicicletas para o 

sistema. Segundo a matéria, como a cidade de São Paulo tem fluxos casa-trabalho 

em certas direções, há estações totalmente cheias ou vazias em determinados 

horários do dia. 

O problema encontra-se nas estações que não conseguem suprir a demanda 

solicitada de usuários, tanto para retirada quanto para devoluções de bicicletas, pois 

em determinadas regiões a demanda é maior que a oferta e em outras localidades 

ocorre o oposto, tornando o sistema ineficaz.  

Objetivos 

O objetivo deste trabalho está fundamentado em quais variáveis devem ser 

consideradas para a elaboração de um modelo de dimensionamento das estações 

do Bike Sampa, por meio da identificação dos trechos com deficiência em atender a 



demanda por transporte, tornando o sistema mais equilibrado. Como objetivo 

secundário, pretende-se indicar o remanejamento dos postos da rede que 

permitiriam o aumento da sua eficácia com mínimo investimento. 

Metodologia 

A metodologia utilizada nesta pesquisa foi a do tipo estudo de caso, pois de acordo 

com YIN (2005), deve-se optar por este modelo quando se deseja estudar eventos 

contemporâneos, em situações nas quais os comportamentos não podem ser 

manipulados, mas onde se torna possível fazer observações diretas.  

Desenvolvimento 

Para a elaboração desta pesquisa foram utilizadas amostras de retirada e devolução 

de bicicletas deste sistema por um período de 6 meses. A partir destes dados, foi 

construída uma tabela origem/ destino para identificar as rotas mais utilizadas pelos 

usuários e elaboração de curva ABC para analisar as estações que possuem maior 

impacto no sistema. Após estas análises, foram feitos os balanços das estações 

para identificar aquelas com maior volume de devolução e maior volume de retirada. 

As principais variáveis que serão utilizadas neste trabalho para o dimensionamento 

são: demanda por bicicleta dentro da área de cobertura, número médio de vagas por 

bicicleta e média de bicicletas por pessoa dentro da área de cobertura. 

A partir de agora a pesquisa será focada na metodologia para definir as estações 

críticas e estruturação do modelo para dimensionamento. 

Resultados Preliminares 

A partir do balanço, foi possível elaborar gráficos que mostram o comportamento de 

cada estação ao longo do tempo e estimar a probabilidade de sobrar ou faltar 

bicicleta em cada posto. O gráfico mostrado abaixo ilustra as retiradas e devoluções 

de bicicletas, ao longo do dia num período de 6 meses, da estação do Shopping 

Eldorado.   

 

 



 

É possível verificar que esta estação possui o maior pico de utilização entre às 17:00 

e 19:00 horas e que as devoluções nesta estação são maiores do que as retiradas, 

ou seja, é provável que em determinado ponto a estação fique lotada não sendo 

mais possível devolver bicicletas no local. 

Partindo destas análises a pesquisa agora focará nas variáveis e métodos de 

dimensionamento das estações de modo que haja um equilíbrio em todo o sistema. 
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