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Cicloturistas vão devagar e são famintos

✓ A maioria dos cicloturistas viajam no máximo 100Km por dia;

✓ Comparando com os "turistas tradicionais", os ciclistas demoram 4 vezes 

mais para percorrer a mesma distância;

✓ Necessitam comer com mais frequência e buscar locais para dormir todas as 

noites;

✓ Isso faz com que os cicloturistas tenham um impacto econômico 4 vezes 

maior na mesma distância viajada quando comparado com motoristas, ou 

outros meios de transporte, como ônibus e trem;

✓ Os cicloturistas tendem a parar mais em lojas, hospedarias ou restaurantes 

que tentam, especificamente, atraí-los.

Fonte:

Ferramentas para a de gestão de circuitos 

cicloturísticos



A rede nacional de rotas ciclísticas da França



Medindo Tendências em Nível Nacional (França)

Fonte:

Como medir o sucesso do Turismo de Bicicleta? 

✓ Dados-chave mais famosos sobre turismo: 

✓ Capacidade para abrigar turistas 

✓ Chegadas de turistas 

✓ Cicloturismo procura novos dados: a contagem de 

ciclistas está se tornando padrão



A plataforma nacional de contagem: uma 

ferramenta estratégica para monitorar o 

cicloturismo na França

http://www.eco-public.com/ParcPublic/?id=891#



A rede nacional de rotas ciclísticas da França

O QUE FAZ : 

✓ Reúne mais de 600 contadores em todo o país

✓ De 53 parceiros (= autoridades locais)



Fone:

O QUE OFERECE 

✓Melhora o conhecimento da rede (quando, quantos) 

✓Apoia estudos de avaliação de benefícios econômicos

✓Ajudar a promover o desenvolvimento da rede

A plataforma nacional de contagem



Uma plataforma de base voluntária que os 

proprietários declaram e compartilham



Tecnologia para o monitoramento de cicloturismo: 

Gerando dados importantes para negócios.

Fonte:

EuroVelo 6

Trecho Vale do Rio Loire _França (aprox. 

1200km)

Monitoramento realizado pelo Comitê Regional 

de Turismo –CRT para subsidiar ações que 

beneficiem os cicloturistas e empreendedores 

locais

- Instalação de contadores automáticos de 

fluxos 

- Pesquisas de satisfação de visitantes

- Pesquisas online

- Elaboração e distribuição de estudos 

comparativos



Fonte:

Tecnologia para o monitoramento de cicloturismo: 

Gerando dados importantes para negócios.



Fonte:

Tecnologia para o monitoramento de cicloturismo: 

Gerando dados importantes para negócios.



Resultados: Benefícios econômicos.



Resultados: Benefícios econômicos.



Fácil Instalação

Baixa manutenção

Padrões e tendências

Padronizado - comparações são fáceis e confiáveis

Plataforma de análise de dados

Bom custo-benefício ao longo do tempo

Sensores automáticos para contagem de ciclistas e 

pedestres



Conclusão

✓Contadores automáticos fornecem dados regulares e 

consistentes para analisar fluxos turísticos

✓Na França, os dados são usados para:

✓Comparar as tendências ao longo dos anos 

✓Comunicação 

✓Manter Orçamentos



Obrigado!

Alexandre Lorenzetto

lorenzetto@sacis-solucoes.com.br
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PATROCÍNIO REALIZAÇÃO LOCAL

Esta apresentação fez parte de um conjunto de palestras do 

II Encontro para o Desenvolvimento do Cicloturismo, 

realizado nos dias 12 e 13 de novembro de 2018 na cidade do Rio de Janeiro.

Veja mais em:

bit.ly/iiedesc

ou envie um e-mail para:

planett@pet.coppe.ufrj.br

http://bit.ly/iiedesc
mailto:planett@pet.coppe.ufrj.br
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