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OBJETIVO:

Analisar de que forma as mídias contribuem para
operacionalizar e divulgar o projeto de cicloturismo urbano
Bike Tour SP.
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Fundamentos Conceituais:



DO REFERENCIAL TEÓRICO:

O cicloturismo urbano no cenário do turismo nacional:

No cenário nacional, observa-se a tendência mundial de se buscar meios de transporte sustentáveis
devido a concentração da população em centros urbanos, fazendo surgir iniciativas em prol da
ciclomobilidade em diversas metrópoles e megalópoles, dentre elas, São Paulo.

CENÁRIO NACIONAL

Políticas públicas tem iniciado processo de incentivo ao uso da bicicleta em áreas urbanas com ações
favoráveis como: expansão da malha cicloviária, implantação de paraciclos em locais estratégicos,
integração com o transporte público, sistemas de compartilhamento de bicicletas, zonas 30, etc.

POLÍTICAS PÚBLICAS



DO REFERENCIAL TEÓRICO:

Neste contexto, destaca-se o CICLOTURISMO URBANO como uma nova forma de fazer turismo.

SURGE O CICLISMO URBANO 

Em paralelo a esta realidade também criam corpo movimentos por uma forma mais saudável e
sustentável de se fazer turismo, com a prática de alternativas menos poluentes para várias áreas do
convívio humano.

TURISMO SUSTENTÁVEL E SAUDÁVEL



CONCEITO:

CONCEITO DE CICLOTURISMO URBANO:

SEGOVIA, Y., GRIMM, I. J. (2017). O cicloturismo na perspectiva da gestão na
cidade de Curitiba (PR). In: EDRA, F. P. M., CASTRO, J., SALDANHA, L. E. C.
(Org.). Cicloturismo Urbano em Foco. FTM/UFF: Niterói.

Cicloturismo urbano é a atividade turística recreativa e de lazer que 
consiste em realizar percursos de bicicleta em setores urbanos durante 
o dia ou à noite, de forma independente ou organizada, sendo uma das 

atividades dentre uma profusão de possibilidades a ser desenvolvida 
em uma experiência turística urbana. 

SEGUNGO SEGOVIA E GRIMM (2017,p.46):



INOVAÇÃO E MÍDIAS DIGITAIS:

INOVAÇÃO

Na visão de Peter Drucker, no ambiente de profundas mudanças, somente o marketing e a inovação
seriam capazes de criar consumidores e valores para empresas, colocando as pessoas fortemente no
centro dos processos.

(Uma era de descontinuidade: orientações para uma sociedade em mudança. Peter Drucker)

A inovação tecnológica constitui uma ferramenta essencial para aumentar a produtividade das
organizações, assim como para impulsionar o desenvolvimento econômico de regiões e países.

(Gestão de inovação: a economia da tecnologia do Brasil. Tigre, P.B.)



MÍDIAS DIGITAIS:

A mídia digital é forte ferramenta utilizada pelo marketing nos últimos anos.

As mídias digitais geram conteúdo para páginas, blogs e sites com um gama de
funcionalidades, ferramentas e técnicas de divulgação de empresas e marcas.

Algumas das formas mais utilizadas são banners em sites, anúncios no Facebook,
comerciais em vídeos do Youtube, links de patrocinadores, e anúncios no Instagram.

As Novas Tecnologias da Informação e Comunicação - NTIC’s ampliam o espectro de
atuação das atividades turísticas por facilitar a busca e seleção de destinos e atrativos.



DO PROJETO BIKE TOUR SP:



DO PROJETO BIKE TOUR SP:

SÃO PILARES DO BIKE TOUR SP:

Bicicleta Cultura Solidariedade

EM QUE CONSISTE O PROJETO BIKE TOUR SP

O Bike Tour SP é um projeto de cicloturismo urbano que consiste em um passeio
cultural gratuito de bicicleta pelas ruas de São Paulo.

Incentivo a mobilidade urbana sustentável aliada ao lazer, à atividade física com

foco em propagar a cultura pelo resgate da história da cidade de São Paulo.



VALORES QUE MOVEM O PROJETO:

INCLUSÃO 
SOCIAL

O passeio é gratuito, dissemina cultura pelo
conhecimento histórico dos atrativos turísticos
contidos nos roteiros, ao mesmo tempo em que
proporciona lazer saudável aos participantes.

ACESSIBILIDADE

O usuário recebe os equipamentos de
segurança e a bicicleta adequados às suas
necessidades. São disponibilizados tablets

com o conteúdo cultural em libras para
deficientes auditivos.

SOLIDARIEDADE Cada participante doa 2 kg de
alimentos não perecíveis que são
encaminhados às instituições de
caridade.



OPERACIONALIZAÇÃO - BICICLETAS ESPECIAIS - ROTEIROS:

OPERACIONALIZAÇÃO

O passeio forma grupos de até 10 pessoas que pedalam sob a orientação de monitores.
O participante, ao passar pelos pontos turísticos do roteiro escolhido, recebe
informações sobre a história da cidade, curiosidades sobre os pontos turísticos, nos
idiomas português e inglês, por meio de guia eletrônico de áudio.

Todo o percurso é acompanhado por dois monitores responsáveis pelo guiamento,
integração, e segurança dos participantes.



BICICLETAS ESPECIAIS

Além de bicicletas de estrutura normal, o acervo é composto por equipamentos
adaptados a pessoas com necessidades especiais

Fig. 1 - Trenzinho 

Fig. 2 - Triciclo Família

Fig. 3 - Bike Trailer

Fig. 4 - Handbike



Bike Tour SP - Rota Centro Novo

Hotel ibis budget São João, São Paulo

Bike Tour SP - Rota Vila Madalena

Portobello Shop Pinheiros, São Paulo

Bike Tour SP - Rota Parque Ibirapuera
Mercure SP Moema Hotel, São Paulo

ROTEIROS

Bike Tour SP - Rota Faria Lima

Portobello Shop Pinheiros, São Paulo

Bike Tour SP - Rota Paulista
HOTEL IBIS PAULISTA, São Paulo

Bike Tour SP - Rota Centro Velho

Hotel ibis budget São João, São Paulo



Fase
Inicial

Os próprios idealizadores
Transportando suas Bikes

e convidando amigos

Redes Informais

Apoio de turismóloga

Repercussão
Na Mídia
Televisiva

Profissionalização
do

Projeto

Demanda saltou
Para

+ 500 pessoas

O efeito midiático sobre o projeto Bike Tour SP foi intensamente positivo.



PATROCINADORES

A Eventbrite é uma plataforma mundial que atua semelhante ao que é feito
em redes sociais como o Facebook, porém de forma mais completa.
Permite criar e gerenciar eventos gratuitos ou com venda de ingressos.

Fase marcada pela expansão de parcerias e patrocínios.

FASE CRESCIMENTO



APOIO



MIDIATIZAÇÃO:

Nesta fase, toda a operacionalização

Inscrições Controle de números de participantes

No-show Controle de arrecadação de alimentos

Passa a ser realizada através de banco de dados, do site e da plataforma digital
disponibilizada pela Eventbrite.

Atualmente o projeto utiliza como principal fonte de
divulgação, a internet, através do endereço eletrônico
https://www.biketoursp.com.br.

Mídias que já divulgaram o projeto



Veículo que mais tem apresentado retorno em captação de
turistas para os passeios, segundo a percepção do entrevistado.

O Bike Tour SP está em primeiro lugar na classificação “Passeios ao
Ar Livre”. Obteve Certificado de Excelência, para essa categoria,
nos anos de 2016 e 2017.

Dados de 14/10/2018: Avaliações: 87% excelente; 10% muito bom; 1% outras (Razoável, ruim e horrível)



Os idealizadores pretendem ampliar o escopo do projeto para outras capitais
brasileiras.

A expansão de parcerias e patrocinadores: o Projeto Bike Tour SP foi
recentemente agraciado com aprovação pela Lei Rouanet de apoio e incentivo
à cultura.

FASE EXPANSÃO
NACIONAL



ANÁLISE SWOT:

Utilização da técnica de marketing 
SWOT analisando

FORÇAS – FRAQUEZAS –
OPORTUNIDADES - AMEAÇAS

Análise SWOT do projeto



SWOT



RESULTADOS:

O projeto Bike Tour SP é influenciado de forma decisiva pelas mídias e redes sociais
consistindo em fator determinante para o sucesso e continuidade do negócio.

Sua divulgação atual acontece por meio do Facebook, Instagram, Youtube; mídias televisivas,
jornalísticas e de radiodifusão; revistas turísticas de companhias aéreas e de cunho social,
panfletagens em hotéis e através da SPTuris).

A importância das mídias digitais no cicloturismo

Comprova-se com esse estudo de caso que o cicloturismo urbano é influenciado de

forma decisiva pelas mídias e tecnologias digitais. Constitui ferramenta imprescindível

para a continuidade desses negócios e recurso de amplo espectro para o trade

turístico.
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