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RESUMO 

 

No momento atual de dinamicidade tecnológica em diversos setores, com o avanço das 

tecnologias, desenvolvimento e aplicação de inovações, em se tratando do campo da mobilidade 

urbana, novos serviços de mobilidade, redes de transporte e veículos compartilhados vêm 

possibilitando oportunidades e riscos relacionados a promoção da qualidade de vida, que são 

estabelecidos conforme finalidade das pessoas. A bicicleta compartilhada vista como uma 

inovação social permite ser um ambiente de análise devido a sua evolução e difusão promover 

mudanças nas práticas sociais (JAEGER-ERBEN; RÜCKERT-JOHN; SCHAFER, 2015). A 

inovação social relacionada a um contexto emerge com o ideal de explorar a conjuntura de 

necessidade e busca pela melhoria da qualidade de vida e atendimento das prioridades básicas 

dos indivíduos. Este tipo de inovação pode ser visto como novas alternativas que atendem às 

necessidades coletivas, gerando novas relações capazes de influenciar a sociedade para agir 

diante os desafios que enfrentam (BUREAU OF EUROPEAN POLICY ADVISERS – BEPA, 

2011), oferecendo soluções para problemas econômicos, sociais e ambientais, através de 

atividades ou serviços inovadores, com foco na mudança social (ANDRÉ; ABREU, 2006; 

LÉVESQUE; LAJEUNESSE-CREVIER, 2005; MULGAN, 2006). É o processo de 

desenvolvimento e implantação de soluções efetivas e muitas vezes sistêmicas visando o 

progresso social, sendo que a inovação social não é prerrogativa de qualquer forma 

organizacional, mas requer a colaboração ativa do governo, negócios e organizações sem fins 

lucrativos (STANFORD GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS, 2017). Como estrutura que 

pode fundamentar e contribuir para o avanço da compreensão da inovação social, a utilização 

de dimensões de análise – propostas por pesquisadores como forma de avaliar contextos de uma 

localidade – reúnem elementos centrais que possibilitam a verificação e análise desta inovação 

em diferentes partes do seu processo. Assim, o objetivo da presente pesquisa é analisar os 

elementos que caracterizam as bicicletas compartilhadas como processo de inovação social no 

contexto da mobilidade urbana, à luz das dimensões da inovação social de Cloutier (2003), 

Tardif e Harrisson (2005), e André e Abreu (2006). Trata-se de um estudo exploratório e 

descritivo, de natureza qualitativa. A estratégia de investigação adotada é o estudo de casos 

múltiplos, e os sujeitos de pesquisa envolvem a gestão (poder público e empresa operadora), as 

empresas patrocinadoras e os usuários das bicicletas compartilhadas dos projetos Bicicletar e 

Bicicleta Integrada, localizados na cidade de Fortaleza, Ceará. Os dados foram coletados por 

meio da observação participante, observação direta, entrevista semiestruturada, e documental e 

analisados por meio da análise de conteúdo com auxílio do software NVivo 10. Observa-se que 

a bicicleta compartilhada como evolução do conceito da bicicleta trazendo o remodelamento 

do seu objetivo: além de ser útil como meio de transporte, de contribuir para a saúde do 

indivíduo e de reduzir a poluição na atmosfera – características já existentes –, embute a visão 

de ser um bem comum que possibilita a promoção de mudanças nas relações sociais existentes. 

Averiguá-la sob a ótica da inovação social possibilita visualizar como sistemas de bike share 

alteram o contexto urbano e social, especificamente na localidade em análise. Além de que este 

estudo concede o resgate dos conceitos sobre a inovação social e proporciona um novo ambiente 

de análise, permitindo ampliar o debate acerca do assunto e trazer contribuições teóricas-

empíricas para o campo de pesquisa. 

 

Palavras-chave: Inovação Social. Dimensões da Inovação Social. Mobilidade Urbana. 

Bicicletas Compartilhadas. 

 



ABSTRACT 

 

In the current moment of technological dynamism in several sectors, with the advancement of 

technologies, development and application of innovations, in the field of urban mobility, new 

mobility services, transportation networks and shared vehicles have enabled opportunities and 

risks related to the promotion of quality of life, which are established according to the purpose 

of people. The bicycle sharing seen as a social innovation allows to be an environment of 

analysis due to its evolution and diffusion to promote changes in social practices (JAEGER-

ERBEN; RÜCKERT-JOHN; SCHAFER, 2015). The social innovation related to a context 

emerges with the ideal of exploring the conjuncture of need and search for the improvement of 

the quality of life and attendance of the basic priorities of the individuals. This type of 

innovation can be as new alternatives that meet collective needs, generating new relationships 

capable of influencing society to act on the challenges they face (BUREAU OF EUROPEAN 

POLICY ADVISERS – BEPA, 2011), offering solutions to economic, social and environmental 

problems through activities or innovative services, with a focus on social change (ANDRÉ; 

ABREU, 2006; LÉVESQUE; LAJEUNESSE-CREVIER, 2005; MULGAN, 2006). It is the 

process of developing and implementation of effective solutions and often systemic aimed at 

social progress, being that social innovation is not prerogative in any organizational way but 

requires the active collaboration of government, business, and non-profit organizations 

(STANFORD GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS, 2017). As a structure that can support 

and contribute to the advancement of understanding of social innovation, the use of analysis 

dimensions – proposed by researchers to evaluate contexts of a locality – gather central 

elements that allow the verification and analysis of this innovation in different parts of the 

process. Thus, the objective of this research is to analyze the elements that characterize bicycle 

sharing as a process of social innovation in the context of urban mobility, considering the 

dimensions of social innovation of Cloutier (2003), Tardif and Harrisson (2005), and André 

and Abreu (2006). This is an exploratory and descriptive study of a qualitative nature. The 

research strategy adopted is the study of multiple cases, and the research subjects involve the 

management (public power and operating company), the sponsoring companies and users of 

the bicycle sharing of the Bicicletar and Bicicleta Integrada projects, located in the city of 

Fortaleza, Ceará. The data were collected through participant observation, direct observation, 

semi-structured interview, and documentary and analyzed through content analysis using the 

NVivo 10 software. It is observed that the bicycle sharing as evolution of the concept of the 

bicycle bringing the remodeling of its objective: besides being useful as a means of transport, 

to contribute to the health of the individual and to reduce the pollution in the atmosphere – 

already existing characteristics – the vision of being a common good that allows the promotion 

of changes in existing social relations. Finding it from the perspective of social innovation 

makes it possible to visualize how ‘bike share’ systems alter the urban and social context, 

specifically in the locality under analysis. In addition to the fact that this study grants the rescue 

of concepts about social innovation and provides a new analytical environment, allowing to 

broaden the debate about the subject and bring theoretical-empirical contributions to the field 

of research. 

 

Keywords: Social Innovation. Dimensions of Analysis. Urban Mobility. Bike Share. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No momento atual de dinamicidade tecnológica em diversos setores, com o avanço 

das tecnologias, desenvolvimento e aplicação de inovações, em se tratando do campo da 

mobilidade urbana, novos serviços de mobilidade, redes de transporte e veículos 

compartilhados vêm possibilitando oportunidades e riscos relacionados a promoção da 

qualidade de vida, que são estabelecidos conforme finalidade das pessoas. A utilização de novas 

tecnologias, novos sistemas operacionais e modelos de negócios, com o esforço de todas as 

partes envolvidas no processo, resultariam em cidades mais humanas e sustentáveis 

(INSTITUTE FOR TRANSPORTATION AND DEVELOPMENT POLICY – ITDP BRASIL, 

2017). 

Discussões sobre o futuro das cidades têm promovido o envolvimento internacional 

de instituições que atuam com o tema da mobilidade urbana, como o: Instituto de Políticas de 

Transporte & Desenvolvimento, Grupo C40 de Grandes Cidades para a Liderança Climática, 

Conselho Internacional de Iniciativas Locais para a Sustentabilidade, Comissão Nacional de 

Desenvolvimento e Reforma, Fundação de Parceiros para o Transporte Sustentável, Instituto 

Rocky Mountain, Centro da Mobilidade Compartilhada e WRI Cidades Sustentáveis. Estas 

instituições, em conjunto com a cofundadora do Zipcar, listaram dez princípios de mobilidade 

compartilhada para que as cidades sejam mais habitáveis (ITDP BRASIL, 2017). Tais 

princípios são fundamentais e estratégicos para a mobilidade urbana, e dentre eles, o segundo 

e o terceiro princípio podem ser destacados no presente estudo. 

Dentre os dez princípios, o segundo menciona que o foco do planejamento e tomada 

de decisões de transportes deve estar na mobilidade das pessoas e não dos veículos, de forma 

que a cidade priorize a caminhada, o ciclismo, os transportes públicos e outras mobilidades 

compartilhadas e sua interconectividade, bem como desencoraje o uso de carros ou veículos de 

grande porte que transportem um único passageiro. Já o terceiro princípio menciona o apoio ao 

uso compartilhado e eficiente de veículos, bem como o planejamento e a interseção de políticas 

de transporte e uso do terreno que maximizem o uso de cada condução (SHARED MOBILITY 

PRINCIPLES FOR LIVABLE CITIES, 2017). 

A mobilidade dialoga transversalmente com diversos setores, desde o planejamento 

urbano (com a ocupação de espaço), até a saúde (contaminação do ar) e a preservação ambiental 

(emissões de gases) o que possibilita diálogos que envolvam tecnologia e inovação social 

(GRUPO DE INSTITUTOS FUNDAÇÕES E EMPRESAS, 2014). É nesse ambiente de 

transformações do contexto urbano, social e ambiental, que as práticas colaborativas 
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agregariam desenvolvimento para a cidade e a melhoria da qualidade de vida para a sociedade 

em geral.  

A busca de benefícios coletivos pode ser percebida através da adesão de práticas 

colaborativas pelos indivíduos (SILVA, 2008). Dentre as formas colaborativas difundidas no 

mundo ressalta-se o sistema de compartilhamento de bicicletas1, já existente em diversos países 

como Canadá, França, Espanha, Holanda e Estados Unidos, e que vem se ampliando dentro de 

diversas cidades do Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Santos, Sorocaba, 

Recife, Salvador, Fortaleza, entre outras (ARRUDA et al., 2016). Por este tipo de modal 

compartilhado possuir baixo impacto no meio ambiente e oferecer ao usuário a conveniência 

da facilidade no tráfego e estacionamento, sua aceitação tem gerado um aumento crescente de 

adeptos, tornando-se popular onde estiver disponível (CHENG, 2010). 

O sistema de bicicletas compartilhadas como uma inovação social permite ser um 

ambiente de análise devido a sua evolução e difusão promover mudanças nas práticas sociais 

(JAEGER-ERBEN; RÜCKERT-JOHN; SCHAFER, 2015). A inovação social relacionada a 

um contexto de análise emerge com o ideal de explorar a conjuntura de necessidade e busca 

pela melhoria da qualidade de vida e atendimento das prioridades básicas dos indivíduos. Este 

tipo de inovação pode ser visto como novas alternativas que atendem às necessidades coletivas, 

gerando novas relações capazes de influenciar a sociedade para agir diante os desafios que 

enfrentam (BUREAU OF EUROPEAN POLICY ADVISERS – BEPA, 2011), oferecendo 

soluções para problemas econômicos, sociais e ambientais, através de atividades ou serviços 

inovadores, com foco na mudança social (ANDRÉ; ABREU, 2006; LÉVESQUE; 

LAJEUNESSE-CREVIER, 2005; MULGAN, 2006). Segundo Bignetti (2011), a inovação 

social surge justamente como resultado da investigação de alternativas, que podem ser aplicadas 

de modo a proporcionar benefícios futuros para a sociedade. 

A inovação social seria a construção de uma solução inovadora buscando uma 

melhor compreensão e produção de mudanças sociais duradouras, tratando o problema social 

de forma mais eficiente, eficaz, sustentável e justa, produzindo valores para a sociedade como 

um todo, não se limitando à indivíduos particulares (PHILLS JR.; DEIGLMEIER; MILLER, 

2008). É o processo de desenvolvimento e implantação de soluções efetivas e muitas vezes 

sistêmicas visando o progresso social, sendo que a inovação social não é prerrogativa de 

qualquer forma organizacional, mas requer a colaboração ativa do governo, negócios e 

                                                             
1 A terminologia de bicicletas compartilhadas possui nomes diferentes para fazer a mesma referência, como: 

sistema de bicicletas compartilhadas, sistema compartilhado de bicicletas, bicicletas públicas, sistema de 

locação/aluguel de bicicletas, bicycle sharing, bike-share, cycle hire, cycle sharing, public bike (ITDP, 2014). 
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organizações sem fins lucrativos (STANFORD GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS, 

2017). 

A inovação em termos sociais pode ser ilustrada em práticas bem-sucedidas que 

puderam migrar das “margens” para o mainstream mesmo com seu processo pouco estudado 

no campo acadêmico (MULGAN, 2006). Nos últimos anos a inovação social teve avanço, tanto 

em pesquisas acerca do tema como em termos políticos, em reflexo à insatisfação com os efeitos 

negativos da inovação em tecnologia, política, mercado e sistema de governança em 

perspectivas sociais (MOULAERT et al., 2013). Apesar do conceito de inovação social estar 

em processo contínuo de estruturação, não havendo uma conceituação plenamente aceita, 

estudos, ainda que em menor número, discutem a pertinência e as peculiaridades de iniciativas 

que possam ser consideradas como tal inovação. 

Como estrutura que pode fundamentar e contribuir para o avanço da compreensão 

da inovação social, a utilização de dimensões de análise – propostas por pesquisadores como 

forma de avaliar contextos de uma localidade – reúnem elementos centrais que possibilitam a 

verificação e análise desta inovação em diferentes partes do seu processo: contexto-ambiente. 

O contexto, em uma visão macro, tratar-se-ia da mobilidade urbana e o ambiente de análise os 

sistemas de bicicletas compartilhadas. Para tanto, a presente pesquisa estará utilizando como 

referência teórica as dimensões da inovação social, com base nos estudos de Cloutier (2003), 

Tardif e Harrisson (2005), e André e Abreu (2006). 

Para o estudo desse contexto será analisado todos os envolvidos com as bicicletas 

públicas, localizados na cidade de Fortaleza, Ceará, o que envolve a gestão (poder público e 

empresa operadora), as empresas patrocinadoras e os usuários das bicicletas compartilhadas. 

Na referida localidade, dois projetos estão em funcionamento: o Bicicletar e o Bicicleta 

Integrada. De acordo com a Prefeitura de Fortaleza (2015), o sistema de bicicletas 

compartilhadas conhecido como Projeto Bicicletar foi inaugurado na cidade, em dezembro de 

2014. Este projeto ainda permanece no ranking como sistema mais utilizado no Brasil 

(PREFEITURA DE FORTALEZA, 2018a; ROCHA, 2015), e devido a sua aceitação o projeto 

foi ampliado com a inserção do Projeto Mini Bicicletar, buscando incentivar o uso do transporte 

por bicicletas desde a infância. Já o Bicicleta Integrada foi inaugurado na cidade, em junho de 

2016, com a primeira estação localizada ao lado do Terminal Parangaba, possuindo regras 

distintas de utilização e cadastramento em relação ao Bicicletar (PREFEITURA DE 

FORTALEZA, [2016]). Atualmente com sete estações – a última inaugurada em abril de 2018 

–, o Bicicleta Integrada é pioneiro no Brasil pelo foco na integração de modais (SERTTEL, 

2018). 
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Com maiores detalhes, o problema de estudo, os objetivos da pesquisa, a 

justificativa do tema e a estruturação do trabalho, são definidos a seguir. 

 

1.1 Problema de pesquisa 

 

Quais elementos caracterizam as bicicletas compartilhadas como processo de 

inovação social no contexto da mobilidade urbana? 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

O objetivo da presente pesquisa é analisar os elementos que caracterizam as 

bicicletas compartilhadas como processo de inovação social no contexto da mobilidade urbana. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

Para tanto, a definição dos objetivos específicos alinhou-se com dimensões para 

reconhecimento de uma inovação social. Tais dimensões, adaptadas com base nos estudos de 

Cloutier (2003), Tardif e Harrisson (2005), e André e Abreu (2006), que serão abordadas na 

fundamentação teórica. Para cada dimensão foi proposto um objetivo específico – cinco 

dimensões de análise da inovação social em cinco objetivos específicos. 

 

a) Analisar as bicicletas compartilhadas sob a dimensão Forma; 

b) Analisar as bicicletas compartilhadas sob a dimensão Processos; 

c) Analisar as bicicletas compartilhadas sob a dimensão Natureza/ Estímulos; 

d) Analisar as bicicletas compartilhadas sob a dimensão Atores Envolvidos; 

e) Analisar as bicicletas compartilhadas sob a dimensão Objetivos da Mudança. 

 

1.3 Relevância da pesquisa 

 

Assim como as pesquisas acadêmicas consideram analisar o fenômeno da inovação 

nas empresas, no espaço da economia globalizada, e como ela impacta na permanência 

competitiva, destas, no mercado, a inovação social diante uma economia mencionada, por 
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Murray, Caulier-Grice e Mulgan (2010), como uma economia social, carece de estudos que 

complementem a temática, bem como estudos sobre as iniciativas de apoio a eliminação de 

problemas perante as estruturas existentes e políticas estabelecidas. 

A inovação se torna tema de debate não só para discussões acerca da 

competitividade e desenvolvimento econômico, conforme estudos propostos por Schumpeter 

(1961), que vinculam o conceito de inovação com a geração de valor econômico, mas também, 

com o social, que segundo Bignetti (2011), transparece como resultado da aplicação do 

conhecimento através da participação e cooperação de atores envolvidos na geração de soluções 

novas e duradouras, em prol a grupos sociais ou sociedade em geral. 

A inovação social tem ganhado destaque como fenômeno de estudo nas ciências 

sociais aplicadas visando analisar novos problemas que surgem na contemporaneidade da 

sociedade (HOWALDT; SCHWARZ, 2010; MURRAY; CAULIER-GRICE; MULGAN, 

2010). Entretanto, os limites do conceito da inovação social ainda não são amplamente 

definidos, sendo exposto em contextos diversos, o que possibilita que novas contribuições 

teóricas e práticas colaborem para sua fundamentação (CAJAIBA-SANTANA, 2014). 

Averiguar as bicicletas compartilhadas (modal de mobilidade urbana) sob a ótica 

da inovação social possibilitaria investigar a alteração de um contexto urbano e social, já que 

para Moulaert et al. (2013), estudos urbanos são campos prolíferos para casos de inovação 

social, e de acordo com Lázaro et al. (2018) o sistema de bicicletas públicas compartilhadas 

permite ser analisado como objeto que demonstra a dinâmica da inovação social. Ademais, este 

estudo concede o resgate dos conceitos sobre a inovação social e proporciona um novo ambiente 

de análise, permitindo ampliar o debate acerca do assunto e trazer contribuições teóricas e 

empíricas para o campo de pesquisa. 

Desta forma, a presente pesquisa apresenta dois pontos relevantes: primeiro, traz 

nova contribuição teórica, com o desenvolvimento de um novo quadro analítico para o campo 

da inovação social que explora o contexto específico da mobilidade urbana, já que durante a 

revisão da literatura não se observou a existência de pesquisas com dimensões direcionadas 

para o estudo deste contexto; e segundo, traz contribuições práticas, com resultados sobre os 

sistemas de bicicletas compartilhadas na cidade de Fortaleza que podem ser utilizados pelo 

poder público a fim de melhorar as práticas de mobilidade compartilhada, instigando as 

instituições públicas a realizarem análises em políticas públicas considerando-as como um 

processo de inovação social, já que o poder público tem grande participação na viabilização do 

acesso da população à cidade. 
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1.4 Estrutura do trabalho 

 

Para a estruturação teórica e empírica deste trabalho e sua melhor abordagem, sete 

seções são abordadas. Na seção introdutória são apresentadas as considerações iniciais sobre 

inovação social e mobilidade compartilhada. Além disso, são evidenciados: o problema de 

investigação, os objetivos do estudo, a justificativa do trabalho, e como ele está dividido. 

Na segunda seção, inicia-se a abordagem da fundamentação teórica. Nesta seção 

delineia-se sobre a mobilidade urbana em seu contexto geral, trazendo aspectos mais 

aprofundados sobre a mobilidade urbana sustentável, e as bicicletas compartilhadas. A 

mobilidade urbana sustentável dá abertura inicial sobre os transportes compartilhados, 

fundamentando e dando suporte a subseção sobre as bicicletas compartilhadas, expondo 

características e notícias atualmente debatidas, e os efeitos de sua adoção na realidade atual. 

Na terceira seção, como parte da discussão teórica, são evidenciados o contexto e a 

evolução da inovação social. A inovação social é discutida sob a ótica do seu surgimento, 

impulsionada pela ampliação do termo da inovação, passando a abordar a perspectiva de 

contribuições sociais e não apenas de mercado, e como ela vem se desenvolvendo nos seus 

contextos de análise. Nesta seção abordam-se, também, os estudos analíticos da inovação social 

desenvolvidos por instituições e estudiosos da área. Tais dimensões elaboradas estão baseadas 

em aspectos específicos de compatibilidade teórica que cada grupo de pesquisador examina 

como sendo fatores presentes neste tipo de inovação. Expõe-se também, o quadro sintético 

adotado como base para a análise do presente estudo. 

Na quarta seção, descreve-se como o estudo empírico foi desenhado para atingir os 

objetivos propostos. Destarte, além da apresentação da tipologia da pesquisa, define-se os 

participantes envolvidos, os métodos de coleta de dados, delineia-se sobre o instrumento de 

coleta de dados, apresenta-se a técnica adotada para a análise dos dados, e por fim, aborda-se 

sobre a validação e confiabilidade dos dados. 

Na quinta seção, apresenta-se com maiores detalhes as unidades de análise (Projeto 

Bicicletar e Bicicleta Integrada) e como esse sistema de bicicletas públicas vem alterando o 

espaço público da cidade de Fortaleza, Ceará. Aborda-se como iniciou o projeto, como 

funciona, qual o impacto atual em questão de público atendido, e outras informações relevantes 

sobre o campo de estudo. 

Na sexta seção, analisa-se os resultados em relação a cada dimensão do modelo de 

análise baseado em Cloutier (2003), Tardif e Harrisson (2005) e André e Abreu (2006). A 



22 

abordagem qualitativa apresentará a análise de cada dimensão, verificando-se o conteúdo das 

palavras que sintetiza a problemática do trabalho proposto. 

Por fim, na sétima seção, condensa-se as considerações finais do trabalho 

abordando as contribuições do estudo em uma perspectiva ampla, descrevendo as limitações, 

as contribuições teóricas e práticas do trabalho, e as indicações para trabalhos futuros.  
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2 MOBILIDADE URBANA 

 

Diante de um cenário em que a população mundial segue em ritmo crescente, com 

a explosão de megacidades, tratar da mobilidade urbana como tema amplo para debate 

proporciona reflexões que vão além de simples discussões sobre o trânsito, passando a envolver 

questões sobre a história da ocupação dos territórios, o crescimento econômico e social do país 

e as escolhas de políticas públicas que impactam na qualidade de vida da população (GRUPO 

DE INSTITUTOS FUNDAÇÕES E EMPRESAS – GIFE, 2014). Tais reflexões possibilitam 

que o governo, as empresas e os cidadãos interajam de forma que suas participações se tornem 

mais ativas e tragam novas formas de agir. Por isso, a necessidade de incentivo a tais discussões. 

A maneira como as pessoas se locomovem pela cidade influencia na percepção 

sobre o território e sobre o modo como elas se interagem socialmente, reforçando a visão da 

mobilidade como aspecto do ambiente urbano (CARVALHO NETO, 2014). A mobilidade 

urbana enfrenta o desafio de reunir diferentes modais que favoreçam o deslocamento de 

pessoas, e através de características criativas e atrativas seja possível que o cidadão viva na 

cidade de forma mais dinâmica, diminuindo o caos, facilitando a acessibilidade e autonomia de 

movimentos (MEOTTI; SILVA, 2016). 

Segundo Meyer (2014), a mobilidade urbana é um tema abrangente que envolve 

diversos aspectos, como a expansão das cidades, o transporte de cargas, o deslocamento, a 

sustentabilidade e a qualidade de vida, abarcando características que se tornam desafios atuais 

das metrópoles mundiais. Propor questionamentos sobre o deslocamento urbano nas cidades 

insere desafios e paradoxos para que estas revejam seus modelos e passem a adotar novas 

alternativas e estratégias sustentáveis de crescimento em prol da coletividade (GUIMARÃES, 

2014). 

A mobilidade, seja para deslocamento entre casa, trabalho, escola, lazer ou outras 

razões tem sua necessidade presente na sociedade. Segundo Labate (2006), as pessoas, tanto 

nos países industrializados ou em desenvolvimento, sejam em áreas urbanas ou rurais, tendem 

a se deslocar para ter acesso a serviços, bens ou informações que não estão disponíveis no ponto 

de origem. Facilitar este acesso promovendo melhorias da mobilidade urbana é um grande 

desafio a ser superado. Para Meotti e Silva (2016), opções rápidas e baratas são impedidas 

devido à baixa diversidade de meios de transporte, necessitando que investimentos em 

infraestrutura sejam realizados e que novos recursos sejam utilizados em espaços que 

necessitam de alternativas para a mobilidade urbana. 
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Martin Gegner, urbanista alemão e professor visitante da FAU-USP, em sua 

participação no evento Diálogo Brasil-Alemanha de Ciência, Pesquisa e Inovação 2013, 

mencionou à Revista Galileu que o crescimento da frota de automóveis e a preferência dos 

usuários pelo transporte individual privado é o que piora a mobilidade urbana, e dentre as 

melhorias que poderiam ser efetuadas estariam a valorização do transporte público com a 

implantação de novas tecnologias, como o VLT (Veículos Leves sobre Trilhos), o car sharing, 

e a bicicleta (OLIVEIRA, 2013). 

Efetuar o planejamento do transporte e promover a diversidade dos modais, 

oferecendo opções diferentes para se deslocar e infraestrutura para que as pessoas possam 

usufruir da cidade com maior segurança para caminhar e pedalar, é fundamental para a 

valorização da qualidade de vida das pessoas (MIÑANO; SANTOS, 2015). O sistema de 

transporte visando a “mobilidade verde” fortalece a existência da cidade sustentável (GEHL, 

2015) e investir em uma mobilidade sustentável torna-se um desafio a ser incentivado, pois 

colabora para uma cidade mais acessível e projetada para o bem social. 

Com o avanço das tecnologias, questionamentos passam a ser feitos com relação à 

integração da interação entre cidades e cidadãos, e características atrativas e criativas da 

mobilidade urbana se associam a utilização do espaço das cidades como forma dinâmica da 

interação do coletivo. Tendo em vista a dinamicidade das cidades, a mobilidade urbana 

sustentável passa a ser discutida como meio para os desafios atuais do espaço urbano. 

Para que tal mobilização seja possível, faz-se necessário a priorização de meios de 

deslocamento mais sustentáveis que podem ser obtidos através do fomento de uma cultura do 

“pensar sustentável” no setor de transportes (CERVERO, 2014). Segundo Frost & Sullivan e 

Hitachi (2016), assim como o crescimento populacional se eleva, novas soluções para o 

transporte público e a mobilidade compartilhada se tornam necessárias. 

Romper com o aumento do congestionamento urbano e os impactos causados à 

economia, à sociedade e ao meio ambiente é uma necessidade que deve partir tanto do governo 

e de organizações privadas como por parte dos usuários de transporte, sendo necessária uma 

nova cultura na mobilidade urbana com planejamento de transporte integrado e sustentável e 

mudança de atitudes e comportamentos por parte dos usuários (GAGGI; FLUHRER; 

JANITZEK, 2013). As viagens, derivadas do desejo de acesso a outros lugares, poderiam ser 

realizadas por modais “verdes” e sustentáveis, isso incluiria a caminhada, o uso da bicicleta, 

trens elétricos e ônibus movidos a gás natural (CERVERO, 2014). 

Conforme Soares (2015), a mobilidade urbana sustentável é umas das principais 

preocupações das políticas públicas devido à necessidade de se buscar alternativas que, ao 
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mesmo tempo, facilitam a locomoção dos cidadãos e solucionam problemas como 

congestionamento do trânsito e poluição. O TOD (Transit Oriented Development) seria um 

exemplo de política pública que prioriza o transporte público em relação aos veículos 

individuais, através da formação de uma rede de infraestrutura básica direcionada para a melhor 

condição de vida urbana sustentável (GHIDINI, 2009). Desta forma, as bicicletas 

compartilhadas fariam parte desse processo de mudança, em que o setor público e o setor 

privado estariam integrados para a implantação de projetos da mobilidade sustentável. 

 

2.1 Bicicletas compartilhadas como parte do sistema social 

 

Diversos setores vêm investindo em formas criativas de mobilidade urbana visando 

à redução do intenso tráfego de veículos e a promoção da utilização de transportes mais verdes, 

como meio para o desenvolvimento de cidades inteligentes que oferecem qualidade de vida aos 

cidadãos (MEOTTI; SILVA, 2016). Para Miñano e Santos (2015), a bicicleta é um veículo 

accessível para boa parte da sociedade, portanto, um modal que consegue despertar maior 

igualdade social na utilização do espaço público. Além de ser um meio de transporte inclusivo, 

possui baixo custo de manutenção e investimento, podendo ser vista como um ato político, 

tendo em vista que ela proporciona a liberdade de locomoção no território da cidade 

(CARVALHO NETO, 2014). 

As bicicletas, com suas características simples, causam baixo impacto ao meio 

ambiente, seja pelo porte da infraestrutura necessária à circulação, pelo estacionamento que 

demanda pouco espaço, pela ausência de ruídos ou pela emissão de gases, por outro lado, muitas 

vezes é percebida de forma negativa por usuários das vias, que não consideram o benefício 

social que ela representa, julgando atrapalhar o trânsito (PROGRAMA BRASILEIRO DE 

MOBILIDADE POR BICICLETA – BICICLETA BRASIL, 2007). 

Discussões sobre o uso das bicicletas compartilhadas, como veículo de mobilidade 

urbana, são passíveis de estudos científicos que possibilitam a ampliação do tema perante a 

sociedade. Dentre algumas pesquisas, Demaio (2003) é um dos pesquisadores pioneiros a 

observar o fenômeno do compartilhamento de bicicletas sob a perspectiva do transporte 

público; Ashley (2012) verifica a viabilidade de um programa de compartilhamento de 

bicicletas como forma efetiva de transporte alternativo em universidades inglesas; Miñano e 

Santos (2015) analisam a contribuição dos serviços de bicicleta compartilhada na mobilidade 

sustentável no Brasil; e Scherer et al. (2015) analisam o significado dos consumidores 

brasileiros no consumo de bicicleta. Além disso, trabalhos como o de Goodman, Green e 
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Woodcock (2014) abordam como a percepção do ciclismo é alterado em ambientes de baixa 

ciclagem devido a introdução das bicicletas públicas compartilhadas; e o de Mátrai e Tóth 

(2016) fornecem informações sobre o impacto do compartilhamento de bicicletas. 

Projetos desenvolvidos por cicloativistas, para a promoção do modal no longo 

prazo, com o ideal de que a bicicleta seja o transporte para o futuro têm sido desenvolvidos em 

várias cidades, como o Plan Bici na cidade de Belo Horizonte e o Ciclanas e o CicloVida na 

cidade de Fortaleza. Além disso, o próprio poder público, através de parcerias, vem investindo 

no sistema de bicicletas públicas, de forma a permitir que a sociedade tenha maior acesso a este 

sistema, como a Prefeitura de Curitiba através da BikeFácil e a Prefeitura de Fortaleza através 

do Bicicletar. No Brasil, investidores privados, como o Banco Itaú patrocinam bicicletas em 

sete grandes cidades e a Cooperativa Médica Unimed financia o sistema de bicicletas públicas 

em Fortaleza e Goiânia (PIVA, 2016). 

De acordo com a coordenadora de Sustentabilidade e Meio Ambiente da BHTrans, 

Eveline Previsan, há demanda por um meio de transporte alternativo ao carro, entretanto, muitas 

pessoas não estariam dispostas a deixar o uso do carro devido as condições atuais da estrutura 

do espaço urbano (RICCI, 2017). Segundo o Programa Brasileiro de Mobilidade por Bicicleta 

– Bicicleta Brasil (2007), os aspectos inibidores da inclusão da bicicleta no meio urbano, são: 

o crescimento desordenado, devido ao processo acelerado de urbanização sem o 

acompanhamento de planejamento integrado entre as políticas públicas; a cultura do automóvel, 

que ainda o considera como sinônimo de status, seja pelo conforto, poder aquisitivo ou modo 

de vida, e pela cultura do planejador urbano em garantir como prioridade o direito dos 

automobilistas, esquecendo que o direito de ir e vir está relacionado a pessoa e não ao veículo; 

o desafio da gestão pública, em gerenciar todos os interesses envolvidos, produzindo mudanças 

que agradem ao comportamento coletivo, o que exige tempo e paciência, e por representar uma 

tarefa árdua ocasiona na omissão ou em soluções paliativas na fluidez do trânsito. 

Dessa forma, faz-se necessário que as bicicletas compartilhadas sejam percebidas 

como tendência que provoca rupturas na mobilidade urbana, a fim de que soluções sejam 

efetuadas visando oferecer condições favoráveis à popularização do uso deste modal, como a 

estruturação de rotas cicláveis (ciclovias e ciclofaixas) ligando diversos bairros de uma cidade. 
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3 INOVAÇÃO SOCIAL 

 

Ao longo do tempo, o termo inovação passou por um processo de evolução, e novas 

abordagens e reflexões têm sido realizadas como forma de abranger as discussões sobre o tema. 

Originado na época da industrialização e utilizado primeiramente no contexto das invenções 

tecnológicas, sua definição foi ampliada com a inserção da teoria dos ciclos econômicos de 

Joseph Schumpeter em 1912, como forma de agregar definição para a atividade empresarial 

(BUND et al., 2013). A inovação tecnológica expande-se em inovação econômica para atender 

ao contexto competitivo e globalizado das organizações. Por muito tempo, os estudos sobre 

inovação estiveram fragmentados em áreas distintas e com pouca interação (TIDD; BESSANT; 

PAVITT, 2005) e no decorrer do tempo aliou-se aos estudos de teoria organizacional, estando 

conforme pesquisas do Boston Consulting Group (2007) e McKinsey & Company (2007) entre 

as principais estratégias para o crescimento organizacional. 

Nas últimas décadas, uma mudança de consciência na sociedade acerca da 

responsabilidade social passa a ser reconhecida como tendência atual para o desenvolvimento 

sustentável e qualidade de vida, podendo o simples termo técnico da inovação ser criticado 

(BUND et al., 2013). Com essa mudança, um novo paradigma e tipo de inovação surge, 

conhecido como inovação social (HOWALDT; SCHWARZ, 2010). 

A inovação “tradicional”, ligada ao domínio tecnológico, distingue-se da inovação 

social pela finalidade que cada uma possui. A primeira com uma perspectiva mais geral visando 

atender o mercado e a demanda pelo lucro, e a segunda com o ideal de melhorar a qualidade de 

vida ou atender as necessidades básicas suprimidas dos indivíduos. Conforme Franco et al. 

(2016), os estudos que tratam a inovação como fator para a competitividade empresarial e o 

crescimento econômico já estão amplamente estabelecidos; enquanto os estudos que tratam a 

inovação como fator de geração de mudanças sociais são recentes (CLOUTIER, 2003; TEPSIE, 

2014). 

Mulgan et al. (2007) e Phills Jr., Deiglmeier e Miller (2008) abordam que a 

diferença entre a inovação empresarial e a inovação social está relacionada com a finalidade 

que cada uma possui, da qual a primeira visa a maximização do lucro e pode ser dividida entre 

inovação tecnológica (de produto ou de processo) ou organizacional (em rotina, em estratégia 

ou em estrutura). Já quanto à inovação social, Pol e Ville (2009) ressaltam que as definições 

ainda não estão suficientemente claras, mas pode ser interpretada como novas ideias buscando 

ampliar a expectativa (quantidade) e qualidade de vida, de forma a resultar em benefícios no 

nível macro, que abranjam no mínimo a um grupo de indivíduos. 
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No campo da inovação tecnológica, esta é conduzida pelo mercado, ou mais 

especificamente pelo lucro, já que as empresas tendem a realizá-la com o intuito de evitar 

ameaças e riscos diante da concorrência, ou como forma de aproveitar as oportunidades e se 

posicionarem melhor diante seus concorrentes (ANDRÉ; ABREU, 2006). Já para a inovação 

social, esta é conduzida não pela concorrência, mas pela necessidade de superar as adversidades 

e riscos (ANDRÉ; ABREU, 2006). A exclusão social, as novas necessidades e os problemas de 

natureza coletiva motivariam a existência da inovação social (COMEAU, 2004) e a aplicação 

de novas formas inovadoras trariam a solução para as necessidades existentes (MOULAERT, 

2000). 

Para Maurer e Silva (2013), o principal objetivo da inovação é proporcionar o 

aumento da competitividade de uma empresa para que esta tenha um maior tempo de 

sobrevivência. Já a inovação social, por outro lado, visa beneficiar uma coletividade de 

indivíduos, um grupo de pessoas interessadas em soluções para problemas ou necessidades 

sociais que uma comunidade enfrenta (MAURER; SILVA, 2013). Destarte, os estudos 

científicos permitiram que a inovação, com abordagem direcionada somente à inovação 

tecnológica, tivesse sua ótica ampliada passando a ser trabalhada sobre a perspectiva da 

inovação social, permitindo que seu conceito ganhasse características específicas própria do 

tema. 

 

3.1 Evolução das discussões 

 

O interesse pelo tema da inovação social tem crescido ao redor do mundo 

(BIGNETTI, 2011; CAULIER-GRICE et al., 2012), apresentando diferentes definições de seu 

conceito, apesar de ainda existirem poucas revisões sistemáticas ou abrangentes acerca do uso 

corrente deste termo, em relação a outras áreas. 

O uso do termo inovação social surgiu inicialmente nos estudos de Taylor (1970), 

referindo-se a uma nova maneira de realizar ações com o propósito de responder explicitamente 

às mudanças sociais. Por outro lado, os estudos de Joseph Schumpeter, um dos pioneiros a tratar 

sobre inovação e que trouxe contribuições para as teorias econômicas, segundo Moulaert et al. 

(2005) foi o primeiro a abordar a inovação social como fator necessário para a efetividade 

econômica, paralelamente com a inovação tecnológica. 

A inovação social faz alusão às mudanças sociais que visam satisfazer as 

necessidades humanas (CLOUTIER, 2003). Nessa perspectiva, esta inovação pode ser vista 

como atividades ou serviços inovadores, difundidos entre as organizações, com propósito 
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social, motivadas pela necessidade social (MULGAN, 2006), sendo uma nova resposta que visa 

gerar mudanças para a sociedade (ANDRÉ; ABREU, 2006). 

A inovação social direcionada para a geração de mudanças sociais passa a ser 

aplicada como uma forma de atender as necessidades sociais não satisfeitas pelo Estado ou pelo 

mercado, podendo ser considerada, conforme Fleury (2001), como um processo que produz a 

reconstrução dos sistemas de relações sociais em que as mudanças, que ocorrem, alteram as 

estruturas de poder já pré-estabelecidas. Já para Phills Jr., Deiglmeier e Miller (2008), a 

inovação social é conceituada como uma nova solução que será útil para um problema social, 

respondendo-o de forma eficiente, eficaz e sustentável, favorecendo a criação de valor para a 

sociedade, ao invés de uma criação de valor individual. 

Para Castor (2007), a inovação social está relacionada a produção de algo, a partir 

da descoberta, desenvolvimento e adoção experimental de “arranjos sociais alternativos”. Tais 

arranjos que produzam novas formas de organizar o esforço coletivo, além da tradicional 

produção voltada para o ganho econômico. Como exemplo, Melo Neto e Froes (2002) 

mencionam as redes de cooperação que criam projetos com finalidade econômica e social. 

A definição da inovação social pode ser vista em duas vertentes: de um lado, 

definições muito específicas, principalmente as que emanam do mercado; do outro lado 

conceitos que se tornam amplos demais e acabam descrevendo projetos ou organizações que 

não fazem parte deste tipo de inovação. Conforme Caulier-Grice et al. (2012), as diferenças 

ocorrem em parte devido à inovação ser um campo provindo de entendimentos e definições que 

surgiram através da prática das pessoas, conforme elas realizam ou adotam uma nova medida 

no seu ambiente de convívio. Assim, essa variação de significados é resultante da visualização 

da inovação social nos diferentes campos, setores e continentes. 

Segundo Silva Filho (2017), os estudos iniciais sobre inovação social perpassaram 

por dois momentos: uma primeira onda de estudos com caráter mais descritivo, percebendo a 

inovação social como uma demanda social ou arranjo humano; e uma segunda onda de estudos 

mais aprofundados no processo analítico de inovação social, sendo observadas por meio de 

dimensões e abordagens de implementação. Na inovação social, as iniciativas coletivas 

permitem a interação entre os diversos atores que possuem o objetivo de atender as demandas 

sociais. O Quadro 1 apresenta alguns conceitos deste tipo de inovação abordados por diferentes 

pesquisadores em seus estudos. 
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Quadro 1: Conceitos de inovação social. 
Autor (ano) Conceito 

Taylor (1970) 

A inovação social é vista como resposta às necessidades sociais, obtida através 

do ingresso de uma invenção social (nova maneira de realizar atividades ou 

nova organização social). 

Cloutier (2003) 

A inovação social é vista como uma nova resposta a uma situação desfavorável 

que busca, através de ações e mudanças sustentáveis, o bem-estar de indivíduos 

ou comunidades. 

Stanford Social Innovation 

Review (2003) 

A inovação social é o processo de inventar, garantindo apoio a implantação de 

novas soluções para problemas e necessidades sociais. 

Novy e Leubolt (2005) 

A inovação social é derivada da satisfação das necessidades humanas básicas 

com acesso a recursos necessários que atendam aos seus direitos; do aumento 

da participação política de grupos marginalizados e da capacidade 

sociopolítica. 

Rodrigues (2006) 

A inovação social ocorre intencionalmente ou emerge de um processo de 

mudança social sem planejamento prévio, pode incidir em três níveis: atores 

sociais, organizações e instituições. 

Mulgan et al. (2007) 
A inovação social refere-se a atividades inovadoras motivadas a solucionar 

uma necessidade da sociedade. 

Phills Jr., Deiglmeier e Miller 

(2008) 

A inovação social tem como propósito buscar uma nova solução para um 

problema social (que seja mais efetiva, eficiente, sustentável ou justa, do que 

as soluções existentes) oferecendo valor que beneficie a sociedade em sua 

totalidade, e não apenas indivíduos em particular. 

Pol e Ville (2009) 
A inovação social é vista como uma nova ideia, em potencial, para melhorar a 

qualidade ou a quantidade da vida. 

Murray, Caulier-Grice e 

Mulgan (2010) 

A inovação social é vista como novas ideias (sejam produtos, serviços ou 

modelos) que satisfazem necessidades sociais e ao mesmo tempo geram novas 

relações ou colaborações sociais (inovações que, ao mesmo tempo, são boas 

para a sociedade e aumentam a capacidade da sociedade de agir). 

Bignetti (2011) 

A inovação social resulta do conhecimento aplicado a necessidades sociais por 

meio da participação e cooperação de todos os atores envolvidos, com o 

objetivo de desenvolver soluções novas e duradouras, sendo aplicadas a grupos 

sociais, comunidade ou sociedade em geral. 

Bureau of European Policy 

Advisers (2014) 

A inovação social é vista como um mecanismo de combate aos problemas 

sociais, não apenas minimizando-os, a fim de alcançar uma mudança sistêmica. 

Centre de Recherche sur les 

Innovations Socials (2015) 

A inovação social é um processo iniciado pelos atores sociais para responder a 

uma aspiração, satisfazer uma necessidade, para aproveitar uma oportunidade 

de ação e mudar as relações sociais, para transformar um cenário, ou para 

propor novas orientações culturais que melhorem a qualidade e as condições 

de vida de uma comunidade. 

Haxeltine et al. (2015) 

A inovação social é tida como transformativa, visando a mudança nas relações 

sociais, envolvendo novas formas de fazer, organizar, enquadrar e/ou 

conhecer, alterar e/ou substituir instituições ou estruturas dominantes de um 

contexto social. 

Bitencourt et al. (2016) 

A inovação social ocorre como o surgimento de novos arranjos sociais, 

organizacionais e institucionais ou de novos produtos e serviços destinados a 

atender às aspirações, atender às necessidades ou trazer uma solução para um 

desafio social. 

Agostini et al. (2017) 

A inovação social é tida como uma solução, nova ou melhorada, que visa a 

redução dos problemas sociais (problemas externos) de uma comunidade 

específica. 

Fonte: Adaptado de Bignetti (2011), Agostini, Vieira e Bossle (2016) e complementado pela autora (2017). 

 

Em diferentes períodos do seu processo de evolução e baseado nas diversas formas 

de sua compreensão, a inovação social tem sido vista como provocadora de mudanças para 

problemas sociais existentes em determinado contexto ou comunidade. Hillier, Moulaert e 

Nussbaumer (2004) visualizaram a inovação social como sendo uma forma de satisfação das 
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necessidades humanas ainda não atendidas pelo Estado, mercado ou outra entidade coletiva, 

bem como sendo a busca por modificações das relações sociais entre os agentes envolvidos ou 

excluídos do processo. A inovação social, com a participação da sociedade, torna-se alternativa 

para a minimização das lacunas sociais (AGOSTINI et al., 2017). 

A inovação social altera a dinâmica das relações sociais de programas e instituições 

permitindo que indivíduos ou grupos de diferentes esferas da sociedade sejam incluídos no 

processo de inovação (HILLIER; MOULAERT; NUSSBAUMER, 2004). Compreender o 

ambiente e as condições sociais são fundamentais para o entendimento das iniciativas da 

inovação social, no qual fatores como o social, político e econômico podem utilizar diferentes 

lentes de análise para determinado contexto (PHILLS JR.; DEIGLMEIER; MILLER, 2008). 

Para Moulaert et al. (2005), a inovação social é mais abrangente e dependente do 

contexto e da comunidade, para isso, a avaliação deve ser mais indireta. Comeau (2004) 

menciona que os principais desafios dessa inovação são: o de desenvolver uma teoria da 

inovação social ou realizar a própria explicação da teoria, o de ter uma orientação para se 

compreender as condições positivas ou negativas da inovação social, além dos diferentes tipos 

para considerar uma mudança como inovação social. 

Segundo Maurer e Silva (2013), uma inovação social deve ter como desígnio 

principal o desenvolvimento de algum aspecto tido como social, para posteriormente se ter o 

desenvolvimento de outras melhorias como o ambiental, econômico e cultural. Sendo assim, 

para estas autoras, o processo de desenvolvimento de uma inovação social perpassaria por cinco 

aspectos, conforme demonstra Figura 1. 

 

Figura 1: Aspectos para o desenvolvimento de uma inovação social. 

 
Fonte: Maurer e Silva (2013). 

 

Na presente pesquisa, o desenvolvimento das bicicletas compartilhadas como uma 

inovação social poderia se dar conforme Quadro 2. Desta forma, o contexto problemático 

(social) poderia ser caracterizado pela busca de melhor qualidade de vida e/ou direito à livre 

mobilidade dos cidadãos, as bicicletas compartilhadas poderiam ser a solução inovadora para 

este contexto problemático, o experimento seria o Sistema de Bicicletas Públicas, a codificação 
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e transformação em modelo poderia ser a adoção do sistema de bicicletas compartilhadas, 

integradas entre os terminais de ônibus ou em ambientes organizacionais para o deslocamento 

dos trabalhadores, e por fim, a difusão da inovação social para outros contextos poderia se dar 

através da adoção do sistema de bicicletas compartilhadas em outras localidades e a adoção de 

outros projetos de mobilidade compartilhada que permitam redução de CO2 emitido 

(ambiental), facilidade de deslocamento (econômico), e passeios públicos (cultural). 

 

Quadro 2: Contexto idealizado das bicicletas compartilhadas como inovação social. 

Identificação do 

contexto 

problemático 

Desenvolvimento 

da solução 

inovadora 

Fase de tentativa 

e de experimento 

Codificação e 

transformação em 

modelo 

Difusão da 

inovação social 

para outros 

contextos 

Melhor qualidade de 

vida/ direito à livre 

mobilidade dos 

cidadãos (social) 

Bicicletas 

compartilhadas 

Sistema de 

Bicicletas 

Públicas 

Sistema de bicicletas 

compartilhadas, 

integradas entre 

terminais de ônibus 
ou em ambientes 

organizacionais para 

o deslocamento dos 

trabalhadores 

Redução de CO2 

emitido 

(ambiental) 

Deslocamento 

(econômico) 

Passeios públicos 

(cultural) 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

Para Jaeger-Erben, Rückert-John e Schafer (2015), as inovações sociais são práticas 

alternativas ou novas variações delas, não necessitando ser novidades completas, mas devem 

ser um renascimento que em determinada localidade sejam contrárias as práticas tradicionais, 

implicando em mudanças estruturais. Para Lázaro et al. (2018), as próprias práticas sociais e 

arranjos dos indivíduos e das instituições são as inovações sociais. 

Portanto, a inovação social adquire uma característica, por natureza, 

multidisciplinar, abrangendo diferentes setores e campos de ação. Apesar disso, a literatura 

sobre esse tema ainda está em processo contínuo de formação, não havendo um corpo distinto 

e unificado desse conhecimento. Segundo Moulaert et al. (2010), essa variedade de definições 

resulta em um conjunto de conceitos que favorece um campo vasto e interdisciplinar acerca da 

inovação social. 

 

3.2 Dimensões da inovação social – estudos analíticos 

 

Para a ampliação do campo de estudo em inovação social, novas perspectivas de 

análise do tema são necessárias. A elaboração de novas formas de investigação sobre 

determinados contextos, bem como a utilização de ferramentas teóricas que possibilitem a 

aplicação prática podem oferecer análises diferenciadas em relação ao assunto. Segundo 

Cajaiba-Santana (2014), apesar de ser possível o embasamento por pesquisas anteriores sobre 



33 

inovação técnica, a inovação expandindo seu processo de investigação para ações sociais exige 

a incorporação de novos paradigmas que percebam suas particularidades. 

A medição da inovação social pode ocorrer em vários níveis que estão inter-

relacionados. Com isso é possível verificar as intervenções que estão ocorrendo, analisar as 

condições da sociedade, das regiões ou comunidades que possuem potencial para serem 

consideradas socialmente inovadoras, e verificar como as intervenções e as atividades 

empreendedoras têm tido um impacto social (TEPSIE, 2014). 

Utilizar dimensões de análise da inovação social em estudos científicos 

possibilitaria a ampliação do tema perante a sociedade. Dentre algumas pesquisas, Agostini et 

al. (2017) analisam o campo da inovação social compreendendo seus antecedentes e tendências 

e Patias et al. (2017) apresentam os principais modelos de análise da inovação social. Além 

disso há outros trabalhos que estudam algum setor utilizando dimensões de análise, como 

Schutz et al. (2017) que investigam as ações socioeducativas como práticas de inovação social; 

Costa et al. (2014) e Franzoni e Silva (2016) que investigam  a cadeia de agricultores familiares; 

Maguirre, Ruelas e La Torre (2016) que exploram empresas sociais indígenas como inovação 

social; Freitas et al. (2016) que identificam relações em grupos de produtores familiares e 

Quirino et al. (2015) que  investigam um programa federal nas perspectivas da inovação social. 

Assim como o Theoretical, Empirical and Policy Foundations for Social 

Innovation in Europe (TEPSIE), um projeto fundado pela União Europeia com a colaboração 

de seis instituições europeias (Instituto Tecnológico Dinamarquês, Fundação Jovem, Centro de 

Investimento Social da Universidade de Heidelberg, Consultoria Atlantis, Universidade 

Católica de Portugal e Centro de Pesquisa Wroclaw EIT+), idealizado para explorar as 

barreiras, estruturas e recursos necessários para apoiar a inovação social; demais instituições e 

estudiosos vêm elaborando pesquisas para a construção teórica e empírica desta área, como o 

Centre de Recherche sur les Innovations Sociales (CRISES), fundado em 1986, no Canadá, 

com a participação de dez instituições europeias (Universidade de Quebec em Montreal, 

Universidade de Quebec em Outaouais, Universidade Laval, Universidade de Sherbrooke, 

Universidade Concordia, HEC Montréal, Universidade de Montreal, Universidade de Quebec 

em Chicoutimi, Universidade de Quebec em Rimouski, Universidade à distância da 

Universidade de Quebec), idealizado para explorar dimensões da inovação social e do processo 

de transformação social. 

Em se tratando de estudos analíticos que abordam dimensões da inovação social, 

pode-se verificar trabalhos como o de Cloutier (2003), Tardif e Harrisson (2005) e André e 

Abreu (2006), sendo que os dois primeiros trabalhos são de pesquisadores integrantes do 
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CRISES. Visando a maior abordagem da forma de análise das dimensões elaboradas por esses 

autores, propõe-se, a seguir, uma revisão teórica sobre cada estudo. 

 

3.2.1 Quadro de análise de Cloutier (2003) 

 

Segundo CRISES (2015), a inovação social é definida por possuir uma natureza 

inovadora, seja através de novos produtos, novos serviços, novos arranjos sociais ou 

institucionais, tendo um propósito social explícito advindo de iniciativas, voluntárias ou não, 

de indivíduos ou de grupos, com o objetivo de atender a uma necessidade, solucionar um 

problema, propor novas orientações culturais, ou transformar uma ação em uma oportunidade 

para mudar as relações sociais. Segundo o mesmo Centro de Pesquisa, as iniciativas de inovação 

social podem levar a transformações sociais. 

Dentre os estudos publicados por pesquisadores do CRISES, destaca-se o trabalho 

de Cloutier da Universidade de Quebec em Montreal. Segundo Cloutier (2003), a inovação 

social é um conceito equivocado, pois responde por diferentes realidades, de acordo com o 

interesse de estudo do pesquisador. Com o intuito de apresentar e destacar semelhanças e 

diferenças entre definições, a autora realizou um apanhado teórico conceituando a inovação 

social como uma resposta nova, definida na ação e na mudança sustentável, para uma situação 

social considerada insatisfatória, que busca o bem-estar dos indivíduos e/ou comunidades e o 

desenvolvimento do território (local de vida) ou da empresa, através da participação de 

usuários, em graus variados, durante o processo de criação e implementação da inovação social. 

Em seus estudos, como forma de identificar as dimensões de análise da inovação 

social e características específicas, Cloutier (2003) propõe uma classificação da inovação social 

baseadas em três tipos: (a) centrada no indivíduo, (b) orientada sobre o ambiente (território), e 

(c) gerada nas empresas. Estes níveis de análise foram elaborados de acordo com o agrupamento 

de estudos revisitado pela pesquisadora, e que possuíam definições implícitas ou explícitas da 

noção de inovação social. Para o desenvolvimento das quatros dimensões principais Cloutier 

(2003) embasa-se no estudo de conceituação de Chambon, David e Devevey de 1982, 

abordando a inovação social em quatro classificações principais: (1) quanto à forma, (2) quanto 

ao processo de criação e implementação, (3) quanto aos atores, e (4) quanto aos objetivos de 

mudança. Vide Quadro 3. 
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Quadro 3: Visão geral das dimensões e tipos de análise da inovação social de Cloutier (2003). 

Classificação 
Tipo de inovação social 

Centrada no indivíduo Orientada pelo meio Realizada nas empresas 

Forma 
Imaterial, se opondo à 

noção de “produto” 

Imaterial (novas relações 

sociais) 

Novas formas de 

organização do trabalho 

Processo 

Interação e cooperação 

entre os envolvidos, desde 

a tomada de consciência da 

necessidade e, a concepção 

do projeto, até a execução. 

Criação de novas 

instituições ou 

modificação do papel das 

existentes. 

Desenvolvimento de novas 

estruturas de produção. 

Atores envolvidos Indivíduos Sociedade e poder público Direção e colaboradores 

Objetivos da 

mudança 

Solução de problemas 

sociais. 

Melhoria da qualidade de 

vida. 

Perspectiva instrumental: 

necessidade de um 

rearranjo que facilite a 

criação do conhecimento e 

a inovação tecnológica; 

Perspectiva não-

instrumental: melhoria da 

qualidade de vida no 

trabalho. 

Fonte: Adaptado de Patias et al. (2017). 

 

Conforme Quadro 3, (a) a inovação social centrada no indivíduo, condiz com a 

produção de mudanças duradouras no indivíduo para desenvolvê-lo a recuperar o poder ao 

longo da própria vida, já que as mudanças esperadas se manifestam primeiramente no nível 

individual; (b) a inovação social orientada sobre o ambiente (território), visa desenvolver o 

território a fim de melhorar a qualidade de vida de uma comunidade, sendo que duas abordagens 

podem ser visualizadas: (b.1) a abordagem de desenvolvimento territorial, em que as 

instituições modificam as relações sociais permitindo uma melhor qualidade de vida, seja com 

a criação de novas instituições ou da mudança do papel das instituições existentes, e (b.2) a 

abordagem de consumo, em que a mudança de hábitos de consumo de uma determinada 

categoria (saúde, transporte, entretenimento, entre outras) interfere no bem-estar de uma 

sociedade; e (c) a inovação social gerada nas empresas, está ligada as novas formas de 

organização do trabalho e desenvolvimento de estruturas de processo, sendo que duas 

perspectivas podem ser visualizadas: (c.1) a perspectiva instrumental, em que a inovação 

técnica está vinculada a reorganização do trabalho com a promoção de um novo arranjo social, 

mas não ao bem-estar dos funcionários, e (c.2) a perspectiva não instrumental, em que a 

reorganização do trabalho é vista como inovação social pois melhora a qualidade de vida no 

trabalho. 

Para cada tipo de inovação social existe uma forma de análise (classificação). Sendo 

assim: (1) quanto à forma, refere-se a como fazer as ações e práticas da inovação, que é 

considerada imaterial, representando uma solução para determinado contexto; (2) quanto ao 

processo de criação e implementação, refere-se ao processo que vem desde a consciência da 
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necessidade da inovação social com a participação dos usuários (protagonistas) até a 

implementação do projeto, sendo que o usuário não é um beneficiário, mas sim um ator do qual 

ele reconhece o projeto como próprio; (3) quanto aos atores, refere-se aos diversos tipos de 

atores, além dos usuários, envolvidos na inovação social por diversos ângulos de necessidade; 

e (4) quanto aos objetivos de mudança, refere-se as metas de mudança que visam resolver 

problemas sociais no sentido de satisfazer as necessidades não atendidas. 

 

Quadro 4: Dimensões de análise da inovação social, com base em Cloutier (2003). 

Classificação 

(Dimensões) 

Especificação das 

Dimensões 
 

Tipo de inovação social 

Centrada no 

indivíduo 

Orientada pelo 

ambiente 

Realizada nas 

empresas 

Forma 
Objeto em si/ 

Natureza/ O quê? 

S
u

b
d

im
en

sõ
es

 

• Tangibilidade (processual/ organizacional/ 

institucional/ produto/ tecnologia) 

• Novidade/ caráter inovador (solução nova/ 

desproporcional e importância das mudanças – 

extensão e profundidade) 

• Objetivo global 

Processo 

Processo de criação 

e implementação/ 

Como? 

• Diversidade de atores (pelo menos 1/ diversidade) 

• Grau de participação do usuário (consciência do 

problema, criação, implementação, avaliação) 

Atores 

envolvidos 

Destino das 

mudanças/ Onde? 
Indivíduo Território Empresa 

Objetivos da 

mudança 

Resultados obtidos/ 

Por quê? 

• Bem-estar de indivíduos e comunidades (resolver 

problemas/ prevenir problemas futuros/ aspirações) 

• Resultados produzido (qualidade relativa dos 

resultados) 

Fonte: Elaborado pela autora (2017), com base na leitura em Cloutier (2003). 

 

No geral, as características da inovação social que constituem as dimensões de 

análise de Cloutier (2003) podem ser expostas conforme Quadro 4. Segundo Cloutier (2003), a 

inovação responde principalmente por sua natureza inovadora como uma nova resposta a uma 

situação social considerada insatisfatória, que se manifesta em todos os setores da sociedade, 

sendo a natureza inovadora uma condição essencial e não suficiente para que a inovação social 

ocorra. Dessa forma, a inovação social destrói estruturas que inibem a tomada de decisões e 

reconstrói estruturas consideradas libertadoras que encorajam ações deliberadas, como solução 

para um determinado contexto (CLOUTIER, 2003).  

A inovação social não é definida como um objeto com características distintas, mas, 

como umas das soluções originais que implica em mudanças positivas em um determinado 

território (CLOUTIER, 2003). Para tanto, nesta perspectiva, as dimensões de análise podem ser 

vistas como uma ferramenta para verificar se determinados requisitos de uma inovação, 

relacionados à criação, implementação e funcionamento, podem considerá-la como uma 

inovação social. 
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3.2.2 Quadro de análise de Tardif e Harrisson (2005) 

 

Dentre outras análises que poderiam ser utilizadas para a investigação da inovação 

social, acerca das dimensões de análise, tem-se o estudo de Tardif da Universidade de Quebec 

em Montreal, e Harrisson diretor do Centre de Recherche sur les Innovations Sociales 

(CRISES), ambos pesquisadores deste centro de pesquisa. O relatório elaborado por estes 

pesquisadores é uma extensão de outras duas pesquisas realizadas por membros do CRISES, 

uma versando sobre a inovação social e outra versando sobre transformações sociais. 

Para a elaboração do relatório, Tardif e Harrisson (2005) separaram os estudos em 

três eixos de orientação sobre os quais versavam: o eixo de inovações sociais e condições de 

vida, o eixo de inovações sociais e território, e o eixo de inovações sociais e trabalho e emprego. 

Em uma primeira etapa, os autores solicitaram aos pesquisadores, membros do CRISES, o envio 

de textos (artigos/livros) recentes que se encaixassem em um dos eixos, e após a coleta e análise 

foi efetuada uma segunda etapa para equilibrar os diferentes eixos e temas. Como resultado, 49 

artigos sintetizaram os trabalhos sobre inovação e transformações sociais destacando os 

elementos transversais e obtendo uma maior integração dos resultados. 

As dimensões de análise da inovação social de Tardif e Harrisson (2005) foram 

conferidas após a análise dos 49 artigos de membros do CRISES, em torno dos elementos 

conclusivos e característicos dos postulados de inovação social por Cloutier e transformações 

sociais por Petitclerc, ambas de 2003. Através dos estudos analisados, Tardif e Harrisson (2005) 

observaram que os conceitos-base, essenciais para a definição de inovação social com foco para 

a transformação social, se constituíam de cinco dimensões: caráter inovador da inovação, 

objetivo da inovação, processo de desenvolvimento, relações entre atores e estruturas, e 

restrições ao desenvolvimento da inovação. Assim os autores elaboraram o modelo das 

dimensões de análise de inovações sociais, criando o quadro “Enciclopédia conceitual do 

CRISES” com os seguintes aspectos demonstrados no Quadro 5. 

 

Quadro 5: Enciclopédia conceitual do CRISES – revisão das dimensões de análise da inovação 

social. 
Transformações Novidade Inovação Atores Processos 

Contexto macro/ 

micro 

• Crise  

• Ruptura 

• Descontinuidade 

• Modificações 

estruturais 

• Adversidades 

climáticas 

Modelo 

• De trabalho 

• De desenvolvimento 

• Quebec 

• De governança 

 

Economia 

• Do saber/ 

conhecimento 

Escala 

• Local 

 

Tipos 

• Técnica 

• Sociotécnica 

• Social 

• Organizacional 

Sociais 

• Movimentos 

cooperativos/ 

comunitários/ 

associativos  

• Sociedade civil 

• Sindicatos 

• Núcleos 

familiares 

Modos de 

coordenação 

• Avaliação 

• Participação 

• Mobilização 

• Aprendizagem 

• Mediação 
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Econômico 

• Emergência 

• Reconversão 

(adaptações) 

• Ajustes 

• Relações do 

trabalho/ produção/ 

consumo 

 

Social 

• Recomposição 

• Reconstrução 

• Exclusão/ 

marginalização 

• Prática 

• Mudanças  

• Relações sociais/ 

tipos 

• Descoberta 

 

• Mista 

• Social 

 

Ação Social 

• Tentativas 

• Experimentos 

• Políticas 

• Programas 

• Arranjos 

institucionais 

• Regulamentação 

social 

• Formação de redes 

 

• Institucional  

 

Finalidade 

(Propósito) 

• Bem comum 

• Interesse geral 

• Interesse 

coletivo 

• Cooperação 

• Desenvolvimento 

local 

 

 

Organizacionais 

• Empresas 

• Organizações 

economia social 

• Organizações 

coletivas 

• Destinatários 

(beneficiários) 

• Universidade 

 

Instituições 

• Estado 

• Identidade 

• Valores/ 

normas 

• Falhas 

 

Intermediários  

• Comitês 

• Redes sociais/ 

de alianças/ de 

inovação 

• Busca por 

reconhecimento 

 

Meios 

• Parceria 

• Consulta 

• Integração 

• Negociação 

• Empoderamento 

• Difusão 

 

Restrições 

• Complexidade 

• Incerteza 

• Resistência 

• Tensão 

• Compromisso 

• Rigidez 

institucional  

 

Fonte: Adaptado de Tardif e Harrisson (2005) e complementado com Souza (2014). 

 

A primeira dimensão, transformações, é verificada através de três ângulos de 

análise: o contexto (se representa uma crise, ruptura, descontinuidade ou modificação); o ângulo 

econômico (se o foco é na emergência, na adaptação, no ajuste, nas relações do trabalho/ 

produção/ consumo); e o ângulo social (se representa uma recomposição, uma reconstrução, 

exclusão/ marginalização; prática; mudanças; relações sociais). Segundo Souza (2014), na 

dimensão transformações, os cenários mencionados são espaços ideais para a produção de 

inovações sociais que interferem nos aspectos econômicos de uma localidade. A mesma autora, 

em seu estudo, verificou a possibilidade da inclusão de duas novas variáveis: adversidades 

climáticas, representando que as condições de clima podem ser um fator emergente na busca 

de alternativas inovadoras; e descoberta, compreendendo que o contexto contribui na busca de 

alternativas aos desafios identificados. 

A segunda dimensão, novidade, é verificada por três ângulos: pelo modelo 

(verificada pelas ações sociais de trabalho, de desenvolvimento, de governança, Quebec); pela 

economia (verificada pelo tipo do saber/ conhecimento, mista, social); e pela ação social (se 

através das tentativas, experimentos, políticas, programas, arranjos institucionais, 

regulamentação social). Segundo Souza (2014), na dimensão novidade, a implementação de 

novas soluções, novos programas, novas normas sociais, e novos arranjos institucionais, fazem-

se necessários. A mesma autora, em seu estudo, verificou a possibilidade da inclusão de uma 



39 

nova variável: formação de redes, do qual a articulação entre diferentes atores, sociais e 

organizacionais, pode alcançar melhorias tangíveis para os envolvidos. 

A terceira dimensão, inovação, é verificada através de três ângulos distintos: escala 

(em que a inovação social ocorre em nível local, havendo possíveis variações); tipos (a 

ocorrência se diferencia em técnica, sociotécnica, social, organizacional, institucional); e 

finalidade (se está direcionado ao bem comum, ao interesse geral, ao interesse coletivo, à 

cooperação). Segundo Souza (2014), na dimensão inovação, a ênfase é dada ao processo de 

criação e implementação da inovação como solução inovadora. Em seu estudo, a autora 

verificou a possibilidade da inclusão de uma nova variável: desenvolvimento local, no qual as 

ações e políticas estão direcionadas tanto para o desenvolvimento econômico, sociocultural e 

ambiental, incluindo tanto os grupos marginalizados como a expressão das individualidades das 

partes envolvidas. 

A quarta dimensão, atores, é verificada por quatro partes: sociais (analisando se por 

meio de movimentos cooperativos/comunitários/associativas, sociedade civil, e sindicatos); 

organizacionais (analisando se por meio de empresas, organizações de economia social, 

organizações coletivas, destinatários); instituições (analisando o Estado, a identidade, os 

valores e normas); e intermediários (verificando os comitês, e as redes sociais de aliança / de 

inovação). Segundo Souza (2014), na dimensão atores, a ênfase é dada ao papel e as condições 

de participação dos diferentes atores, importantes para que o processo de cooperação com todos 

os envolvidos garanta uma boa governança e parcerias. A mesma autora, em seu estudo, 

verificou a possibilidade da inclusão de três novas variáveis: núcleos familiares, no qual o papel 

da família tem influência nas decisões sociais; universidade, como ângulo de análise 

organizacional; e falhas, relacionadas com os atores institucionais, principalmente as ligadas à 

atuação do Estado. 

A quinta e última dimensão, processos, é verificada em três eixos: modo de 

coordenação (através da avaliação, da participação, da mobilização, e aprendizagem), meios (se 

por meio de parcerias, de integração, de negociação, de empowerment, e de difusão), e 

restrições (com relação à complexidade, à incerteza, à resistência, à tensão, ao compromisso, e 

à rigidez institucional). Segundo Souza (2014), na dimensão processos, o processo do impacto 

do projeto é analisado buscando compreender a complexidade e incerteza da dinâmica, as 

resistências, os modos e meios de coordenação. Em seu estudo, a autora verificou a 

possibilidade da inclusão de duas novas variáveis: mediação, relacionado ao modo de 

coordenação entre os diferentes interessados como ponte para facilitar o processo de 
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desenvolvimento local; e busca por reconhecimento, relacionado aos prêmios pelo trabalho 

produzido. 

As dimensões de análise de Tardif e Harrisson (2005) contemplam o processo da 

inovação social, de um determinado contexto, com a avaliação das etapas implementadas. 

Assim, a avaliação dos processos permite uma identificação geral da inovação, difusão e seus 

impactos na localidade. 

 

3.2.3 Quadro de análise de André e Abreu (2006) 

 

Outra análise da inovação social é proposta por pesquisadores do Centro de Estudos 

Geográficos da Universidade de Lisboa. Segundo André e Abreu (2006), a inovação esteve por 

muito tempo vinculada ao domínio tecnológico, e só nos últimos anos é que a noção de inovação 

social passou a ganhar importância nos mais diversos âmbitos, apesar de ser um conceito pouco 

preciso. Estes autores ressaltam que a inovação social possui estudos recorrentes em que ela se 

desenvolve em iniciativas do terceiro setor, direcionadas ao combate da exclusão social, e que 

o Centre de Recherche sur les Innovations Sociales (CRISES) tem focado a maior parte de suas 

pesquisas no campo da saúde, ação social, habitação, imigração e integração no mercado de 

trabalho. 

Visando uma maior restrição do âmbito do conceito de inovação social, André e 

Abreu (2006) definem a inovação social como sendo uma resposta nova e reconhecida 

socialmente que visa gerar mudança social, devendo atender a três requisitos: (a) satisfação das 

necessidades humanas que não são atendidas pelo mercado; (b) promoção da inclusão social; e 

(c) capacitação dos atores a processos de exclusão social, desencadeando uma mudança das 

relações de poder. Portanto, para André e Abreu (2006), a inovação social gera mudança social 

com alterações nas relações de poder, excluindo do campo, os efeitos sociais provindos da 

inovação tecnológica. 

As dimensões analíticas, consideradas por André e Abreu (2006) como um roteiro 

para operacionalização do conceito de inovação social, se configuraria conforme Quadro 6, e 

parte do embasamento de cinco questões de análise, que apesar de pouco originais, facilitam a 

organização das ideias iniciais: (1) o que é inovação social?; (2) porque se produz inovação 

social?; (3) como se produz inovação social?; (4) quem produz a inovação social?; e (5) onde 

se produz a inovação social?. 
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Quadro 6: Dimensões analíticas da inovação social – roteiro para operacionalização do 

conceito. 
Natureza Estímulos Recursos e dinâmicas Relação de agência 

• Essência (o foco da 

mudança) 

• Barreiras (o que vai 

ser ameaçado com a 

inovação social) 

• Âmbitos (políticos, 

processos e produtos, 

através dos quais se 

manifesta a inovação 

social) 

• Domínios 

(econômico, 

tecnológico, político, 

social, cultural, ético: 

onde emerge e se 

desenvolve a 

inovação social) 

• Adversidades (que 

a inovação social 

visa ultrapassar) 

• Riscos (que a 

inovação social visa 

mitigar) 

• Desafios (a que a 

inovação social 

pretende responder) 

• Oportunidades (que 

a inovação social 

procura aproveitar) 

Recursos: 

Conhecimento e saberes: 

• Qualificação 

• Informação 

• Comunicação 

 

Capital relacional: 

• De proximidade geográfica: 

– Comunidade local 

– Comunidade 

regional/nacional 

• Desterritorializado 

 

Dinâmicas: 

• Institucionalização/absorção 

• Mantém-se num quadro não 

institucional – gera outra 

onda de inovação 

• Esgotamento (acaba no 

momento em que o 

problema específico se 

resolve) 

• Travagem – percurso 

coercivamente interrompido 

• Abandono 

(insustentabilidade) 

Tipo: 

• Instituições: 

– Públicas 

– Privadas 

– Terceiro setor 

• Organizações 

• Movimentos sociais 

 

Papel: 

• Mediadores 

• Inovador/adotante 

 

Relação de poder: 

• Hegemônicos 

• Não hegemônicos 

Fonte: Adaptado de André e Abreu (2006). 

 

Com relação a ideia (1) o que é inovação social? (natureza), segundo André e 

Abreu (2006), os primeiros conceitos de inovação social se associavam à aprendizagem, à 

organização do trabalho, aos processos desenvolvidos por agentes dominantes relacionados ao 

ordenamento do território e à competitividade das empresas, e recentemente, as perspectivas 

conseguiram separar a inovação social da inovação tecnológica mais claramente, atribuindo o 

seu significado a natureza não mercantil, com um caráter coletivo que visa transformações das 

relações sociais. 

Para a ideia (2) porque se produz inovação social? (estímulos), a alavanca para a 

inovação social seria a necessidade de vencer as adversidades e os riscos, bem como aproveitar 

as oportunidades e responder aos desafios (ANDRÉ; ABREU, 2006). Os rendimentos, a 

capacidade de consumo, as mudanças estruturais, a capacitação individual e coletiva para 

encontrar soluções para os problemas sociais está alinhada com a inovação social, assim como 

a cultura conduz a transformações das relações de poder. 

Para a ideia (3) como se produz inovação social? (recursos e dinâmicas), 

independentemente do tipo – político, produto ou processo – a inovação social pode estar 

situada nos mais diversos domínios da sociedade (político, econômico, tecnológico, ético, entre 
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outros). Para tanto, os recursos necessários ao processo, bem como as dinâmicas relacionadas 

à consolidação e difusão da inovação, são condições que favorecem a inovação social, tais como 

o conhecimento e saberes com a presença de agentes qualificados, e o capital relacional baseado 

nos laços internos de uma comunidade (bonding capital) e entre as demais comunidades 

distintas (bridging capital) (ANDRÉ; ABREU, 2006). Segundo estes autores, o capital 

relacional pode estar ancorado nas relações pessoais (contato direto), bem como nas relações 

sociais (institucionais). Além disso, as dinâmicas fazem parte do processo de análise e a 

inovação social reconhecida é absorvida pelas instituições a partir da eficácia do processo, o 

que mais cedo ou mais tarde deixa de ser inovadora e passa a integrar a uma rotina, e as que 

não são absorvidas, podendo ter suas ideias ou práticas abandonadas, ou originadas em outra 

onda de inovação.  

Com relação a ideia (4) quem produz a inovação social? (relação de agência), para 

André e Abreu (2006), a relação de agência é tratada como uma das principais especificidades 

da inovação social, no qual, esta inovação, pode se fazer presente no terceiro setor, nas políticas 

públicas, nas entidades privadas, e até fora das instituições; além disso, a sociedade civil pode 

influenciar as políticas com a construção de uma opinião pública, bem como derrubar as forças 

hegemônicas. 

Por fim, a ideia (5) onde se produz a inovação social? (relação de agência) está 

focada no meio em que as dimensões se articulam, podendo ser um lugar, ou um espaço-rede 

constituído por nós (distintos hierarquicamente ou não) e por fluxos (materiais ou imateriais), 

onde os diferentes agentes se articulam, com relações de poder e papeis distintos, e com 

incentivos e barreiras à inovação social. 

O percurso da identificação da inovação social, por André e Abreu (2006), 

permitiria a análise dos recursos necessários ao processo de inovação, dos envolvidos na 

mediação, e das dinâmicas relacionadas à sua difusão. As dimensões se tratariam de um roteiro 

capaz de efetuar uma leitura sistêmica e que identifique as principais regularidades: processos, 

agentes e fenômenos associados à inovação social (ANDRÉ; ABREU, 2006). 

 

3.2.4 Quadro de análise desenvolvido para a pesquisa 

 

Com a exposição dos três diferentes frameworks contendo dimensões de análise da 

inovação social, elaborados por variados pesquisadores da área em estudo e criados com a 

finalidade de verificar contextos em que a inovação social poderia estar presente, realiza-se uma 

conexão entre as dimensões de análise da inovação social dos estudos de Cloutier (2003), Tardif 
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e Harrisson (2005), e André e Abreu (2006), conforme Quadro 7. Cada bloco de cor 

representaria as possíveis interconexões entre as diferentes dimensões. 

 

Quadro 7: Síntese das dimensões de análise da inovação social. 
Dimensões de análise da inovação social 

Cloutier (2003) Tardif e Harrisson (2005) André e Abreu (2006) 

Forma 

• Tangibilidade (processual/ 

organizacional/ institucional/ 

produto/ tecnologia) 

• Novidade/ Caráter inovador 

(solução nova/ desproporcional 

e importância das mudanças – 

extensão e profundidade) 

• Objetivo global 

Transformações 

Contexto macro/ micro 

• Crise 

• Ruptura 

• Descontinuidade 

• Modificações estruturais 

• Adversidades climáticas 

 

Econômico 

• Emergência 

• Reconversão (adaptações) 

• Ajustes 

• Relações do trabalho/ produção/ 

consumo 

 

Social 

• Recomposição 

• Reconstrução 

• Exclusão/ marginalização 

• Prática 

• Mudanças  

• Relações sociais/ tipos 

• Descoberta 

Natureza 

• Essência (o foco da mudança) 

• Barreiras (o que vai ser 

ameaçado com a inovação 

social) 

• Âmbitos (políticos, processos e 

produtos, através dos quais se 

manifesta a inovação social) 

• Domínios (econômico, 

tecnológico, político, social, 

cultural, ético: onde emerge e se 

desenvolve a inovação social) 

Processo 

• Diversidade de atores (pelo 

menos 1/ diversidade) 

• Grau de participação do usuário 

(consciência do problema, 

criação, implementação, 

avaliação) 

Novidade 

Modelo 

• De trabalho 

• De desenvolvimento 

• Quebec 

• De governança 

 

Economia 

• Do saber/ conhecimento 

• Mista 

• Social 

 

Ação Social 

• Tentativas 

• Experimentos 

• Políticas 

• Programas 

• Arranjos institucionais 

• Regulamentação social 

• Formação de redes 

Estímulos 

• Adversidades (que a inovação 

social visa ultrapassar) 

• Riscos (que a inovação social 

visa mitigar) 

• Desafios (a que a inovação 

social pretende responder) 

• Oportunidades (que a inovação 

social procura aproveitar) 

Atores envolvidos 

• Indivíduo 

• Território 

• Empresa 

Inovação 

Escala 

• Local 

 

Tipos 

• Técnica 

• Sociotécnica 

Recursos e dinâmicas 

Recursos: 

Conhecimento e saberes: 

• Qualificação 

• Informação 

• Comunicação 
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• Social 

• Organizacional 

• Institucional  

 

Finalidade (Propósito) 

• Bem comum 

• Interesse geral 

• Interesse coletivo 

• Cooperação 

• Desenvolvimento local 

Capital relacional: 

• De proximidade geográfica: 

– Comunidade local 

– Comunidade regional/nacional 

• Desterritorializado 

 

Dinâmicas: 

• Institucionalização/absorção 

• Mantém-se num quadro não 

institucional – gera outra onda 

de inovação 

• Esgotamento (acaba no 

momento em que o problema 

específico se resolve) 

• Travagem – percurso 

coercivamente interrompido 

• Abandono (insustentabilidade) 

Objetivos da mudança 

• Bem-estar de indivíduos e 

comunidades (resolver 

problemas/ prevenir problemas 

futuros/aspirações) 

• Resultados produzidos 

(qualidade relativa dos 

resultados) 

Atores 

Sociais 

• Movimentos cooperativos/ 

comunitários/ associativos  

• Sociedade civil 

• Sindicatos 

• Núcleos familiares 

 

Organizacionais 

• Empresas 

• Organizações economia social 

• Organizações coletivas 

• Destinatários (beneficiários) 

• Universidade 

 

Instituições 

• Estado 

• Identidade 

• Valores/ normas 

• Falhas 

 

Intermediários  

• Comitês 

• Redes sociais/ de alianças/ de 

inovação 

Relação de agência 

Tipo: 

• Instituições: 

– Públicas 

– Privadas 

– Terceiro setor 

• Organizações 

• Movimentos sociais 

 

Papel: 

• Mediadores 

• Inovador/adotante 

 

Relação de poder: 

• Hegemônicos 

• Não hegemônicos 

- Processos 

Modos de coordenação 

• Avaliação 

• Participação 

• Mobilização 

• Aprendizagem 

• Mediação 

• Busca por reconhecimento 

 

Meios 

• Parceria 

• Consulta 

• Integração 

• Negociação 

• Empoderamento 

• Difusão 

- 
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Restrições 

• Complexidade 

• Incerteza 

• Resistência 

• Tensão 

• Compromisso 

• Rigidez institucional  

Fonte: Elaborado pela autora (2017), com base nas leituras em Cloutier (2003), Tardif e Harrisson (2005) e André 

e Abreu (2006). 

 

Agrupando as dimensões da inovação social, de cada pesquisador, de acordo com 

as semelhanças de características por variável, para esta pesquisa foi estruturado o Quadro 8, 

expondo de forma sintética as variáveis de cada dimensão por autor e interligando-as com novas 

definições. Tal quadro, readapta dimensões, já que durante a revisão da literatura não se 

observou a existência de pesquisas com dimensões direcionadas para o estudo deste contexto. 

Desta forma, esta pesquisa apresenta uma nova contribuição teórica com o quadro analítico 

direcionado para que o campo da inovação social explore o contexto específico da mobilidade 

compartilhada. 

 

Quadro 8: Agrupamento das dimensões de análise da inovação social. 

Dimensões da inovação social 

A
u

to
re

s 

C
lo

u
ti

er
 (

2
0
0
3
) 

Forma Processo - 
Atores 

envolvidos 

Objetivos da 

mudança 

• Tangibilida

de 

• Novidade 

(Caráter 

inovador) 

• Objetivo 

global 

• Diversidad

e de atores 

• Grau de 

participaçã

o do 

usuário 

- • Indivíduo 

• Território 

• Empresa 

• Bem-estar de 

indivíduos e 

comunidades 

• Resultados 

produzidos 

T
a
rd

if
 e

 H
a
rr

is
so

n
 (

2
0
0
5
) Novidade Processos Transformações Atores Inovação 

• Modelo 

• Economia 

• Ação social 

• Modos de 

coordenaçã

o 

• Meios 

• Restrições 

• Contexto macro/ micro 

• Econômico 

• Social 

• Sociais 

• Organizacionais 

• Instituições 

• Intermediários 

• Escala 

• Tipos 

• Finalidade 

(propósito) 

A
n

d
ré

 e
 A

b
re

u
 (

2
0
0
6
) 

- 
Recursos e 

dinâmicas 
Natureza Estímulos 

Relação de 

agência 
- 

- • Recursos 

• Dinâmicas 

• Essência 

• Barreiras 

• Âmbitos 

• Domínios 

• Adversid

ades 

• Riscos 

• Desafios 

• Oportuni

dades 

• Tipo 

• Papel 

• Relação de 

poder 

- 
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A
d

a
p

ta
çã

o
 

P
ro

p
o

st
a

 
FORMA 

(Objeto em si) 

PROCESSO

S (Processo 

de mudança) 

NATUREZA-

ESTÍMULOS  

(Processo de mudança) 

ATORES 

ENVOLVIDOS  

(Destino da 

mudança) 

OBJETIVOS 

DA 

MUDANÇA 

(Resultados 

obtidos) 

Fonte: Elaborado pela autora (2017), adaptado nas leituras em Cloutier (2003), Tardif e Harrisson (2005) e André 

e Abreu (2006). 

 

Adaptando a proposta de Cloutier (2003) na presente pesquisa, opta-se por analisar 

a inovação social como um processo integrativo, verificando as dimensões em dois tipos:  

(a) inovação social centrada no indivíduo, que condiz com a produção de mudanças 

duradouras no indivíduo para desenvolvê-lo a recuperar o poder ao longo da própria 

vida, já que as mudanças esperadas se manifestam primeiramente no nível 

individual. Os atores seriam os usuários das bicicletas compartilhadas (indivíduos); 

 

(b) inovação social orientada sobre o ambiente (território: sociedade e poder 

público), que condiz com a ideia do desenvolvimento territorial a fim de melhorar 

a qualidade de vida de uma comunidade, sendo que duas abordagens podem ser 

visualizadas: (b.1) a abordagem de desenvolvimento territorial, em que as 

instituições modificam as relações sociais permitindo uma melhor qualidade de 

vida, seja com a criação de novas instituições ou da mudança do papel das 

instituições existentes, no caso em estudo a aplicação de legislações, políticas 

públicas, as alterações no sistema de transportes, a implantação de modais 

alternativos fariam parte destas modificações, e (b.2) a abordagem de consumo, em 

que a mudança de hábitos de consumo de uma determinada categoria interfere no 

bem-estar de uma sociedade, no caso deste estudo, a categoria de transportes. Os 

atores envolvidos seriam os usuários de bicicleta compartilhada (sociedade), a 

Prefeitura Municipal (poder público), e apesar de Patias et al. (2017) não mencionar 

o setor privado como atores envolvidos que modificam as relações sociais, no tipo 

de inovação social orientada pelo meio, será incluso nesta abordagem – empresas 

patrocinadoras e empresa operadora. 

Com relação às dimensões, cinco foram selecionadas para que fizessem referência 

às seguintes especificações, conforme Cloutier (2003): ao objetivo em si, ao processo de 

mudança, ao destino da mudança, e aos resultados obtidos. Tais foram: (a) Forma, com seis 

variáveis (tangibilidade, novidade (caráter inovador), objetivo global, modelo, economia e ação 

social); (b) Processos, com sete variáveis (diversidade de atores, grau de participação do 
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usuário, modos de coordenação, meios, restrições, recursos e dinâmicas); (c) Natureza-

Estímulos, com onze variáveis (contexto macro/ micro, econômico, social, essência, barreiras, 

âmbitos, domínios, adversidades, riscos, desafios, e oportunidades); (d) Atores envolvidos, com 

dez variáveis (indivíduo, território, empresa, sociais, organizacionais, instituições, 

intermediários, tipo, papel, e relação de poder); e (e) Objetivos da mudança, com cinco variáveis 

(bem-estar de indivíduos e comunidades, resultados produzidos, escala, tipos, finalidade 

(propósito)). 

Quanto às variáveis da Forma: a tangibilidade está relacionada com a forma que a 

inovação está ocorrendo, se é processual, organizacional, institucional, produto ou tecnologia; 

novidade (caráter inovador) está relacionado a uma solução nova, desproporcional e 

importância das mudanças – extensão e profundidade; e objetivo global está relacionado com 

o propósito geral da inovação que foi proposta. 

Quanto às variáveis dos Processos: o grau de participação do usuário está 

relacionado com a consciência do problema, criação, implementação, e avaliação da inovação; 

os modos de coordenação da inovação estão relacionados em como ocorrem, quanto a sua 

mobilização e mediação; e as restrições, referente a complexidade, incerteza, resistência e 

tensão da inovação aplicada. 

Quanto às variáveis da Natureza-Estímulos: a essência está relacionada ao foco da 

mudança; as barreiras estão relacionadas ao que vai ser ameaçado com a inovação social; os 

âmbitos estão relacionados com as políticas, processos e produtos, através dos quais se 

manifesta a inovação social; os domínios estão relacionados ao âmbito econômico, tecnológico, 

político, social, cultural, ético, onde emerge e se desenvolve a inovação social; as adversidades 

estão relacionadas ao que a inovação social visa ultrapassar; os riscos estão relacionados ao que 

a inovação social visa mitigar; os desafios relacionados ao que a inovação social pretende 

responder; e as oportunidades que a inovação social procura aproveitar. 

Quanto às variáveis dos Atores envolvidos: os níveis de análise estão relacionados 

em como os atores se relacionam, quanto indivíduo; território; e empresa. 

Quanto às variáveis dos Objetivos da mudança: o bem-estar de indivíduos e 

comunidades relaciona ao quanto a inovação é capaz de resolver problemas e prevenir 

problemas futuros/aspirações; e os resultados produzidos estão relacionados a qualidade 

relativa dos resultados após aplicação da inovação. 

O agrupamento de dimensões de diferentes autores permite a construção de um 

quadro analítico mais completo alinhado para a análise do contexto da mobilidade urbana, os 

estudos de Cloutier (2003) e Tardif e Harrisson (2005) com a estruturação de dimensões de 
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análise na inovação social e o trabalho de André e Abreu (2006) complementando variáveis 

voltadas para estudos de territórios. Assim, o Quadro 8 reúne diversas variáveis a serem 

utilizadas para o estudo das bicicletas compartilhadas verificando quais elementos da inovação 

social estarão presentes. 
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4 METODOLOGIA 

 

Para o desenvolvimento do estudo empírico, faz-se necessário o delineamento das 

etapas da pesquisa. Destarte, além da apresentação da tipologia da pesquisa, aborda-se, nesta 

seção, o método e instrumento de coleta de dados, descreve também sobre os participantes 

envolvidos e, por fim, apresenta a técnica adotada para a análise dos dados. 

 

4.1 Tipologia 

 

Segundo Flick (2009), a precisão na elaboração da questão de pesquisa constitui 

ponto relevante para que haja solidez na preparação do plano e na apropriabilidade dos métodos 

a serem empregados na coleta e análise dos dados. Gil (2002) reforça que a formulação de um 

problema científico adequado, envolvendo variáveis passíveis de serem observadas ou 

mensuradas, conduz à novos conhecimentos. Com essa percepção, o desenvolvimento desta 

dissertação, em uma visão geral, perpassa pelas etapas definidas conforme Figura 2. 

 

Figura 2: Etapas da pesquisa. 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

Para atender a problemática deste estudo, a pesquisa qualitativa torna-se relevante 

para a análise do contexto social proposto. Dessa forma, quanto à abordagem do problema (GIL, 

2002) esta pesquisa se configura como pesquisa qualitativa. A pesquisa qualitativa tem sua 
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relevância ao estudo das relações sociais possibilitando uma nova sensibilidade para o estudo 

empírico da questão de pesquisa (FLICK, 2009), buscando apresentar explicações teóricas, a 

partir de um estudo detalhado dos fenômenos (VIEIRA; ZOUAIN, 2005), e obtendo novas 

perspectivas de um fenômeno sobre o qual pouco se conhece (CORBIN; STRAUSS, 2015).  

A própria natureza do trabalho voltado para analisar o contexto das bicicletas 

compartilhadas como inovação social, utilizando dimensões analíticas, possibilita a utilização 

metodológica qualitativa como adequada para articular os resultados dos discursos obtidos com 

a base teórica disponível. Para Hair Jr. et al. (2005), a abordagem qualitativa para a coleta de 

dados pode identificar fatores que contribuam para formulação ou teste de estruturas 

conceituais, comumente envolvendo o estudo de caso ou o uso de amostras menores. 

Quanto aos objetivos da investigação (GIL, 2002), estes se configuram como 

exploratório e descritivo. A pesquisa exploratória visa conhecer as características de um 

fenômeno no intuito de explicar suas causas e consequências (RICHARDSON et al., 2012), 

proporcionando uma visão geral acerca de determinado fato pouco explorado (GIL, 2012). Já a 

pesquisa descritiva visa descrever os fenômenos, por meio do relato das características do 

problema em questão (COLLIS; HUSSEY, 2005), de forma detalhada e objetiva 

(RICHARDSON et al., 2012). 

Além da definição, na pesquisa, quanto à abordagem do problema e quanto aos 

objetivos da investigação, ambos propostos por Gil (2002), complementa-se a condução da 

pesquisa com o detalhamento de dois componentes essenciais para o desenvolvimento do 

trabalho científico, conforme propõe Creswell (2010): a estratégia de investigação e os métodos 

específicos. A estratégia de investigação adotada é o estudo de caso, que de acordo com 

Coraiola et al. (2013) oferece a opção de explorar e analisar unidades sociais complexas, 

investigando segundo Yin (2010), um fenômeno atual em um contexto de realidade no qual 

fenômeno e contexto não estão claramente definidos. E por fim, quanto aos métodos específicos 

para a coleta de dados, utiliza-se quatro técnicas: observação participante, observação direta, 

entrevista semiestruturada, e documental, reforçando a ideia de Yin (2010) de que o estudo de 

caso deve envolver múltiplas fontes de evidências. 

A utilização de técnicas variadas possibilitaria maiores explicações para o problema 

da pesquisa, permitindo a triangulação de dados. A triangulação de dados corrobora para a 

maior confiabilidade dos dados quanto a validação dos resultados (SOUZA; ZIONI, 2003) e 

enriquece a compreensão do fenômeno, não somente com a análise sob múltiplas perspectivas, 

mas também propiciando o surgimento de novas ou mais dimensões (CLARK; CRESWELL, 

2008). 



51 

Quanto à coleta e análise dos dados, os tópicos a seguir detalham sobre a unidade 

de análise e os participantes envolvidos, as técnicas de coleta utilizadas, o instrumento de coleta 

de dados, a técnica selecionada para a análise final, e a validação e confiabilidade dos dados. 

 

4.2 Unidade de análise e sujeitos da pesquisa 

 

O estudo de caso contribuindo para a compreensão dos fenômenos individuais, 

organizacionais, sociais e políticos pode ser caracterizado em único ou múltiplos (YIN, 2010). 

Com o estudo direcionado para a análise das bicicletas compartilhadas situando na cidade de 

Fortaleza/CE, dois projetos estão em funcionamento: o Bicicletar e o Bicicleta Integrada. Desta 

forma, a pesquisa teve como unidades de análise estes dois projetos que foram detalhados em 

seção posterior. 

A pesquisa compreendeu na observação de todos os sujeitos envolvidos na 

prospecção das bicicletas compartilhadas na referida cidade. Observando os grupos envolvidos 

nos Projetos Bicicletar e Bicicleta Integrada percebeu-se o conjunto de três grupos distintos que 

os compunham. Neste trabalho denominados de (1) gestão e operação (poder público e empresa 

operadora); (2) empresas patrocinadoras; e (3) usuários das bicicletas compartilhadas, conforme 

exposto na Figura 3. 

 

Figura 3: Sujeitos da pesquisa – atores envolvidos. 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2018), com base na pesquisa documental. 

 

Como os Projetos são idealizados pela Prefeitura Municipal de Fortaleza, sob 

responsabilidade do Plano de Ações Imediatas de Transporte e Trânsito de Fortaleza (PAITT) 

da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (SCSP), operacionalizado pela 
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empresa Serttel, e apoiada por empresas patrocinadoras, os participantes entrevistados foram 

compostos por: (1) gestão e operação: dois representantes da equipe responsável pelo Plano de 

Ações Imediatas de Transporte e Trânsito de Fortaleza (poder público municipal) e um 

representante da empresa operadora Serttel; (2) empresas patrocinadoras: um representante de 

cada empresa por projeto; e (3) usuários das bicicletas compartilhadas: treze usuários. Vide 

Quadro 9. 

 

Quadro 9: Sujeitos entrevistados. 

Entrevistado Grupo Data/Hora Local 
Duração da 

entrevista 

Ficou 

sabendo 

PP1 Poder 

Público 

Municipal 
Gestão e 

operação 

07/02/2018 

às 9h 

Secretaria de 

Conservação e 

Serviços Públicos 

01:04:46 

Contato por 

e-mail, 

telefonema e 

presença na 

organização 

PP2 

OP 
Empresa 

Operadora 

29/05/2018 

às 13h30 
Por Skype 00:50:32 

PI 

Patrocinadora 

do Bicicleta 

Integrada 
Empresas 

patrocinadoras 

09/05/2018 

às 08h36 
Por e-mail (anexado) 00:50:32 

Contato por 

e-mail e 

telefonema 

PB 
Patrocinadora 

do Bicicletar  

28/06/2018 

às 18h30 
Por telefone (ligação) 00:30:25 

UB1 
Usuário do 

Bicicletar 

Usuários 

27/04/2018 

às 9h 

Secretaria de 

Planejamento 

Municipal 

00:38:34 

Post na net 

em grupos 

no Facebook 

UB2 
Usuário do 

Bicicletar  

27/04/2018 

às 17h 

Aterrinho da Praia de 

Iracema 
00:30:59 

Cartão 

entregue na 

estação do 

Aterrinho 

UB3 
Usuário do 

Bicicletar  

07/05/2018 

às 9h 

Centro de 

Humanidades – CH 

UFC 

00:42:56 

Post na net 

em grupos 

no Facebook 

UB4 
Usuário do 

Bicicletar  

11/05/2018 

às 10h 

Centro de 

Humanidades – CH 

UFC 

01:09:37 

Post na net 

em grupos 

no Facebook 

UB5 
Usuário do 

Bicicletar  

14/05/2018 

às 18h30 
Shopping Aldeota 00:51:14 

Cartão 

entregue na 

estação do 

Aterrinho 

UB6 
Usuário do 

Bicicletar 

15/05/2018 

às 10h 

UFC Campus Pici – 

Biblioteca 
01:03:14 

Post na net 

em grupos 

no Facebook 

UB7  
Usuário do 

Bicicletar 

15/05/2018 

às 18h 
FEAAC Nova 00:51:23 

Post na net 

em grupos 

no Facebook 

UB8 
Usuário do 

Bicicletar 

24/05/2018 

às 11h 
Receita Federal 00:43:33 

Post na net 

em grupos 

no Facebook 

UB9 
Usuário do 

Bicicletar 

11/06/2018 

às 11h 
Shopping Benfica 00:21:28 

Post na net 

em grupos 

no Facebook 

UB10 
Usuário do 

Bicicletar 

15/06/2018 

às 10h 

Centro de 

Humanidades – CH 

UFC 

00:36:54 

Post na net 

em grupos 

no Facebook 
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UI1 

Usuário do 

Bicicleta 

Integrada 

02/07/2018 

às 13h30 
Telefonema 00:27:15 

Cartão 

entregue na 

estação do 

Terminal 

Conjunto 

Ceará 

UI2 

Usuário do 

Bicicleta 

Integrada 

10/07/2018 

às 13h00 
Telefonema 00:32:01 

Cartão 

entregue na 

estação do 

Terminal 

Antônio 

Bezerra 

UI3 

Usuário do 

Bicicleta 

Integrada e 

do Bicicletar 

11/07/2018 

às 14h00 
Cafeteria Tiamate 00:51:42 

Cartaz nas 

bicicletas da 

estação do 

Terminal 

Papicu 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

O perfil de cada sujeito entrevistado pode ser visualizado com maiores detalhes nos 

apêndices: perfil dos entrevistados – gestão, operação e patrocinadores (Apêndice A), perfil dos 

entrevistados – usuários do Bicicletar (Apêndice B) e perfil dos entrevistados – usuários do 

Bicicleta Integrada (Apêndice C). 

 

4.3 Técnicas de coleta dos dados 

 

Quanto aos métodos específicos para a coleta de dados, quatro técnicas são 

utilizadas: observação participante, observação direta, entrevista semiestruturada e pesquisa 

documental, reforçando a ideia de Yin (2010) de que o estudo de caso deve envolver múltiplas 

fontes de evidências. Segundo Flick (2009), a observação e a pesquisa documental são 

consideradas dados multifocais que permitem ao pesquisador a obtenção de informações além 

de palavras ditas pelo pesquisado, já a entrevista é considerada como dado verbal que permite 

a coleta de dados através da palavra falada. 

A observação pode ser utilizada como procedimento científico servindo para um 

objetivo de pesquisa, que sistematicamente planejado e submetido a verificação de controles de 

validade e precisão tem como vantagem fatos que são percebidos sem qualquer intermediação 

(GIL, 2012). Para o autor, o grau de participação do observador pode caracterizar como 

participante ou não participante. A entrevista pode ser usada para vários propósitos, como obter 

simples informações ou interpretações mais fundamentadas diretamente da pessoa entrevistada, 

coletar informações de muitas pessoas, ou descobrir algo em que os pesquisadores não 

conseguiram observar por si próprios (STAKE, 2011). Já a pesquisa documental pode ser uma 
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fonte de informações pertinente, com evidências escritas que permitem o pesquisador obter 

palavras dos participantes por meio de documentos públicos ou privados (CRESWELL, 2010). 

Os subtópicos a seguir detalharão de forma específica cada técnica de coleta 

utilizado. 

 

4.3.1 Observação participante 

 

Para Yin (2010), o pesquisador pode assumir diversas funções em uma pesquisa, 

inclusive a sua participação nos eventos observados, Flick (2009) menciona que este tipo de 

observação deve ser compreendido em dois aspectos: primeiro, o pesquisador precisa se tornar 

um participante com acesso ao campo de pesquisa e aos participantes, e segundo a observação 

deve passar por um processo que permita se concentrar nos aspectos essenciais à questão de 

pesquisa, podendo ser feito o uso de fichas, esquemas de observação e anotações de campo, 

Klein et al. (2015) ressalta o uso de notas breves e anotações, com aspectos objetivos ou 

subjetivos, registrados, preferencialmente, no mesmo dia.  

Também denominada de observação ativa, Gil (2012) menciona que a observação 

participante consiste na participação real em uma situação determinada, sendo uma técnica de 

estudo no qual o conhecimento da vida de um grupo será provindo a partir do seu interior. Gil 

(2012) ainda reforça que este tipo de observação permite o rápido acesso a dados sobre 

situações habituais em que os membros se envolvem e possibilita captar palavras que 

esclareçam o comportamento dos indivíduos. 

A observação participante permitiu que a própria pesquisadora, fazendo parte do 

contexto em análise como usuária, observasse o ambiente de pesquisa do qual estava 

trabalhando, compreendendo a realidade dos envolvidos e coletando informações do ambiente 

em estudo. Tal método foi fundamental e imprescindível para que a partir das vivências, as 

questões do roteiro de entrevista estivessem formuladas e direcionadas, aos sujeitos da pesquisa, 

de forma condizente com o cenário de estudo. 

Desta forma, utilizou-se de um diário de campo (Anexo A) para efetuar os registros 

dos momentos em que a pesquisadora utilizou a bicicleta compartilhada para se deslocar na 

cidade. As anotações foram realizadas após a finalização de cada evento. Foram registradas 21 

páginas escritas a punho, sendo coletado informações, conforme Quadro 10: 
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Quadro 10: Anotações no diário de campo – observação participante. 
Dados 

coletados 

Data/Hora Localização da estação Tempo do percurso Retirada 

para... 

• Tipo de 

retirada 

• Contexto/ 

localização da 

estação 

• Fatos ocorridos 

03/03/2018  

das 08h49 (chegada 

na estação para 

retirada) às 12h22 

(devolução na 

estação) 

Local de retirada 

(estação):  

32 – Praça da 

Gentilândia 

35 – Praça da Bandeira 

27 – Praça da Flores 

 

Local de devolução 

(estação):  

27 – Praça da Flores 

77 – Faculdade Lourenço 

Filho 

Percurso ida: 

23 min. (Praça 

Gentilândia até 

Praça da Bandeira) 

+ 30 min. (Praça da 

Bandeira até Praça 

das Flores) 

• Saída: 08h53 

• Chegada: 10h07 

 

Percurso volta: 

35 min. (Praça das 

Flores até 

Faculdade Lourenço 

Filho) 

• Saída: 11h47 

• Chegada: 12h22 

 

Se deslocar para 

comprar 

produtos 

alimentícios em 

uma feira. 

19/03/2018  

das 10h04 (chegada 

na estação para 

retirada) às 13h56 

(devolução na 

estação) 

Local de retirada 

(estação):  

15 – Náutico 

54 – Igreja de Fátima 

 

Local de devolução 

(estação):  

54 – Igreja de Fátima  

77 – Faculdade Lourenço 

Filho 

Percurso ida: 

68 min. (Náutico até 

Igreja de Fátima) 

• Saída: 10h53 

• Chegada: 12h02 

 

Percurso volta: 

35 min. (Praça das 

Flores até 

Faculdade Lourenço 

Filho) 

• Saída: 13h56 

• Chegada: 14h08 

 

Lazer (passeio 

com amiga). 

24/03/2018  

das 10h00 (saída de 

casa) às 11h37 

(chegada em casa) 

Local de retirada 

(estação):  

77 – Faculdade Lourenço 

Filho 57 – Rodoviária 

 

Local de devolução 

(estação):  

57 – Rodoviária  

77 – Faculdade Lourenço 

Filho 

Percurso ida: 

20 min. (Faculdade 

Lourenço Filho até 

Rodoviária) 

• Saída: 10h09 

• Chegada: 10h30 

 

Percurso volta: 

24 min. (Rodoviária 

até Faculdade 

Lourenço Filho) 

• Saída: 11h06 

• Chegada: 11h31 

 

Se deslocar para 

a Rodoviária. 

17/04/2018  

das 17h24 (chegada 

na estação para 

retirada) às 17h27 

(devolução na 

estação) 

 

Obs.: Registro 

mantido, pois 

poderia ser 

Local de retirada 

(estação):  

77 – Faculdade Lourenço 

Filho 

 

Local de devolução 

(estação):  

77 – Faculdade Lourenço 

Filho 

Percurso ida: 

Não houve 

(Bicicleta não 

liberada) 

 

Percurso volta: 

Não houve 

(Bicicleta não 

liberada) 

 

Se deslocar à 

trabalho (fazer 

conexão com 

ônibus). 
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recorrente com 

outros usuários. 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

Foram observados em quatro dias, contemplando sete estações do Bicicletar, 

detalhes sobre: a retirada da bicicleta compartilhada (como se procedeu, dificuldades), a 

localização da estação e o contexto (espaço em que estava situada) e fatos diversos ocorridos 

que foram registrados com informações úteis para a análise (problemas com a bicicleta, 

intenção da retirada no momento e como foi o percurso, por exemplo). As estações foram 

selecionadas de acordo com: (1) proximidade em que a pesquisadora estava, (2) disponibilidade 

de bicicletas na estação a qual seria retirada, e (3) estação próxima ao local de destino com vaga 

disponível para devolução da bicicleta.  

Os dados descritos no diário de campo foram considerados como dados 

interpretativos, que segundo Stake (2011) são dados que imediatamente isolados já parecem 

relevantes, e quando misturado com outros dados os tornam em dados agregativos. 

 

4.3.2 Observação direta 

 

Como a observação participante esteve voltada para a coleta de dados com a 

vivência da pesquisadora no deslocamento da cidade com a bicicleta compartilhada, por se 

tratar de um ambiente dinâmico, optou-se também por utilizar da observação direta para a 

complementação da pesquisa com foco prolongado às ocorrências da estação e seu entorno. 

Para Cooper e Schindler (2011), a observação direta é uma abordagem flexível que permite ao 

observador a reação em conjunto com o registro de acontecimentos sutis à medida que eles 

ocorrem. Patton (2002) menciona que a observação direta é a melhor investigação para 

compreensão e captura do contexto dentro os quais as pessoas interagem. Segundo Angrosino 

(2009), a observação envolve o ato de perceber as ações e os inter-relacionamentos das pessoas 

no cenário em estudo com os cinco sentidos. Para Günther (2006), a observação envolve 

registros do comportamento humano e estados subjetivos de acontecimentos observáveis. Stake 

(2011) menciona que muito mais do que o pesquisador efetuar o registro perfeito está na 

responsabilidade deste em saber qual o acontecimento investigado, enxergá-lo, ouvi-lo e tentar 

compreendê-lo (saber exatamente o que aconteceu).  

A observação direta permitiu visualizar como os indivíduos atuavam no contexto: 

tipo de retirada que efetuavam, perfil do usuário, localização da estação e movimentos gerais 

que se relacionassem direta ou indiretamente com a pesquisa e que foram importantes o registro. 
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Tal técnica foi necessária para analisar o comportamento dos usuários que utilizavam as 

bicicletas compartilhadas, de forma que a sua compreensão possibilitasse o reforço e 

entendimento das falas dos entrevistados, permitindo, além disso, a obtenção de dados através 

de conversas informais diante a dinamicidade do ambiente. 

Desta forma, utilizou-se de um caderno de campo (Anexo B) para efetuar os 

registros dos momentos em que a pesquisadora esteve nas estações (optou-se por utilizar a 

denominação caderno para diferenciação das anotações da observação participante). Anotações 

foram realizadas durante o período em que se estava na estação, em rascunhos, sendo revisitadas 

e complementadas com maiores detalhes após cada evento. Foram observados em seis dias, 

cinco estações do Bicicletar e duas estações do Bicicleta Integrada, com permanência de quatro 

horas corridas em cada estação, sendo registradas 51 páginas escritas a punho, contendo 

informações conforme Quadro 11: 

 

Quadro 11: Anotações no caderno de campo – observação direta. 
Dados coletados Estação Localização da estação Data/Hora 

• Perfil do usuário 

• Tipo de retirada 

(Bilhete Único, 

aplicativo ou 

telefonema para 

a central) 

• Contexto/ 

localização da 

estação 

• Movimentos 

gerais 

relacionados 

direto ou 

indiretamente 

com a pesquisa 

1ª Observação 

Bicicletar 

Estação 03 – Shopping 

Del Paseo 

 

Avenida Santos Dumont com 

Rua Leonardo Mota 

(Bairro: Aldeota) 

(Capacidade da estação: 12 

vagas, estimadas no app) 

 

27/02/2018  

das 15h00 às 19h00 

2ª Observação 

Bicicletar 

Estação 13 – Aterrinho 

da Praia de Iracema 

 

Avenida Beira Mar com Rua 

João Cordeiro 

(Bairro: Praia de Iracema) 

(Capacidade da estação: 12 

vagas, estimadas no app) 

 

14/03/2018  

das 15h30 às 19h30 

3ª Observação 

Bicicletar 

Estação 41 – Érico Mota 

 

Avenida Bezerra de Menezes 

com Rua Eduardo Barros Leal 

(Bairro: Parquelândia) 

(Capacidade da estação: 12 

vagas, estimadas no app) 

 

21/03/2018  

das 14h00 às 18h00 

4ª Observação 

Bicicletar 

Estação 65 – Praça 

Martins Dourado 

 

Rua Almeida Prado com Rua 

Doutor Gilberto Studart 

(Bairro: Cocó) 

(Capacidade da estação: 14 

vagas, estimadas no app) 

 

23/03/2018  

das 10h30 às 14h30 

5ª Observação 

Bicicletar 

Estação 34 – Reitoria 

UFC 

 

Avenida da Universidade com 

Avenida Treze de Maio 

(Bairro: Benfica) 

(Capacidade da estação: 12 

vagas, estimadas no app) 

 

27/03/2018  

das 12h40 às 17h00 

1ª Observação Bicicleta 

Integrada 

Estação 07 – Terminal 

do Antônio Bezerra 

 

Rua Demétrio Menezes, sob a 

cobertura do Terminal Antônio 

Bezerra 

(Bairro: Antônio Bezerra) 

25/06/2018  

das 08h30 às 12h40 
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(Capacidade da estação: 49 

vagas, estimadas no app) 

 

2ª Observação Bicicleta 

Integrada 

Estação 05 – Terminal 

do Conjunto Ceará 

 

Rua L, em frente ao Terminal 

do Conjunto Ceará, esquina com 

a Rua Cento e Onze 

(Bairro: Conjunto Ceará II) 

(Capacidade da estação: 60 

vagas, estimadas no app) 

 

25/06/2018  

das 16h40 às 19h40 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

Para a seleção das estações a serem observadas se considerou, no caso do Bicicletar: 

(1) a análise do aplicativo durante uma semana, registrando-se as retiradas e verificando quais 

estações com maior uso (Anexo C), (2) estação em diferentes direções e bairros (distribuição 

geográfica), (3) estação com pelo menos uma bicicleta no dia e antes do início da observação, 

(4) informações repassadas, por e-mail, pela gestão das estações com mais uso e menos uso, e 

(5) estação em que a pesquisadora não realizou a observação participante. No caso do Bicicleta 

Integrada, a seleção das estações a serem observadas considerou: (1) a análise do aplicativo 

durante uma semana, registrando-se as retiradas e verificando quais estações com maior uso 

(Anexo D), (2), informação dita pela gestão, em conversa informal, das estações com mais uso, 

e (3) tempo de existência da estação na localidade. 

A análise dos aplicativos do Bicicletar e Bicicleta Integrada durante uma semana 

foi realizada pela própria pesquisadora que consultou e registrou em planilha eletrônica a 

quantidade de retiradas de bicicletas compartilhadas que ocorriam em todas as estações 

disponíveis. A consulta foi realizada a cada uma hora, verificando-se o número de bicicletas 

disponíveis para a retirada e o número de vagas disponíveis para reposição de bicicletas, 

efetuando-se o registro em planilha eletrônica. Após o registro de uma semana, gerou-se os 

gráficos para melhor visualização (vide Anexo C e D), permitindo a verificação de uso das 

bicicletas, inclusive das estações mais utilizadas durante esse período. Tal procedimento foi 

realizado para confrontação das informações que viessem a ser repassados pela gestão dos 

projetos. 

Conforme Konstantatos, Siatitsa e Vaiou (2013), no estudo de iniciativas 

socialmente inovadoras, a análise in loco e o esforço do pesquisador direcionado para a 

compreensão dos significados e prioridades dos atores e de suas práticas, lugares e fenômenos 

contribui para o entendimento do contexto estudado. O pesquisador se familiariza com o 

ambiente (SHAH, 2006) e observa o realismo da situação a ser analisada fornecendo um 

indicador do nível de indagações que estruturam posteriores entrevistas (GÜNTHER, 2006). 
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4.3.3 Entrevista semiestruturada 

 

Para Poupart (2014), a escolha da entrevista se destaca por três fatores que estão 

vinculados a ordem epistemológica, ético-política e metodológica. Ordem epistemológica por 

permitir uma exploração da perspectiva dos atores sociais, permitindo assim, apreensão e 

compreensão das condutas sociais. Ordem ético-política por possibilitar a compreensão interna 

das questões enfrentadas pelos atores sociais. E argumentos metodológicos por serem 

ferramentas de informação de acesso à experiência dos atores.  

A entrevista semiestruturada permitiu que os próprios participantes, do caso em 

estudo, fossem fontes de informações, possibilitando a comparação do conteúdo dos discursos 

e possível verificação das perspectivas que os diferentes entrevistados possuem sobre o 

contexto. Para Klein et al. (2015), o roteiro de entrevista deve estar embasado na literatura e 

relacionado com o tema de pesquisa, a fim de garantir a validade científica do constructo, do 

conteúdo, da aparência e da face. Nesta fase foi feito o uso de um Termo de Consentimento da 

Entrevista (Apêndice D) com as pessoas entrevistadas de forma presencial. 

As entrevistas foram realizadas no período de fevereiro a julho de 2018 com 

diferentes indivíduos que estavam inseridos em um dos três grupos distintos que compunham 

os Projetos Bicicletar e Bicicleta Integrada. Neste trabalho denominados de (1) gestão e 

operação (poder público e empresa operadora); (2) empresas patrocinadoras; e (3) usuários das 

bicicletas compartilhadas, como já mencionado anteriormente. Todas as entrevistas foram 

gravadas para arquivamento com autorização das partes, com tempo médio de gravação de 44 

minutos. 

De acordo com Poupart (2014), um primeiro princípio fundamental é a importância 

de obter a colaboração do entrevistado, considerando essencial que este aceite verdadeiramente 

cooperar, não apenas consentindo a entrevista, mas dizendo o que pensa no decorrer da mesma 

de forma verdadeira e mais profunda o possível. 

 

4.3.3.1 Gestão e operação 

 

A primeira entrevista realizada foi com o Poder Público Municipal (Prefeitura de 

Fortaleza) com dois atuantes da Gestão Cicloviária do Plano de Ações Imediatas de Transporte 

e Trânsito de Fortaleza (PAITT). As entrevistas foram realizadas na própria Secretaria 

Municipal de Conservação e Serviços Públicos em Fortaleza, Ceará. Já a entrevista com a 

Empresa Operadora, depois de tentativas realizadas, foi cedida uma oportunidade de ser feita 
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por Skype, pois a gestão pela implantação atua na cidade de São Paulo, São Paulo, e teria maior 

embasamento para responder o roteiro de perguntas do que a filial de operação e manutenção 

de Fortaleza. 

 

4.3.3.2 Empresas patrocinadoras 

 

As entrevistas com as empresas patrocinadoras, depois de diversas tentativas de 

agendamento e autorização, foram cedidas a oportunidade de ser realizada: uma por telefonema 

com a empresa Unimed Fortaleza (patrocinadora do Bicicletar) e outra por e-mail com roteiro 

encaminhado em anexo para posterior devolução com a empresa Rio Mar Kennedy 

(patrocinadora do Integrada). Registra-se que houve tentativas de realizar as entrevistas de 

forma presencial, e que aqui também estiveram incluídas as tentativas, sem êxito, com as 

demais empresas patrocinadoras do Bicicleta Integrada, inclusive as que já atuaram no projeto. 

 

4.3.3.3 Usuários 

 

As entrevistas com os usuários foram iniciadas somente após a realização da 

observação participante e observação direta feita nas estações do Bicicletar, devido as 

observações permitirem a revisão do roteiro de entrevista, sendo feitos os devidos ajustes para 

que estivessem adequadas com os usuários. Ademais, a observação direta permitiu que, diante 

o acesso direto aos usuários das bicicletas compartilhadas, à pesquisadora pudesse entregar 

cartões de pesquisa (Vide Anexo E) contendo variadas formas de contato para o agendamento 

da entrevista. 

A entrega do cartão e a apresentação como pesquisadora só era realizada após a 

retirada da bicicleta pelo usuário, não interferindo na rota dele e não mencionando que estava 

sendo feita uma observação no local. Ressalta-se que para esta pesquisa o fato de se expor como 

pesquisadora não interferiu intimidando o indivíduo, mas colaborou para que alguns iniciassem 

a expor suas opiniões (de forma sintética) sem ter sido questionado inicialmente sobre algo. 

Vale salientar que a Prefeitura realiza pesquisas anuais colocando um pesquisador em cada 

estação durante determinado período, e que alguns usuários questionaram se era a mesma 

pesquisa. 

Como estratégia de alcance de usuários que estivessem dispostos a participar de 

uma entrevista a ser agendada (já que no local seria inviável – análise feita nas observações), 

foi disponibilizado um questionário eletrônico em que o participante concorria a uma 
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premiação, podendo nele registrar a opção por participar ou não de uma entrevista a ser 

agendada, conforme disponibilidade do indivíduo. Primeiro: link disponível no cartão e através 

dos contatos descritos nele (entregue pessoalmente ao usuário nas estações). Segundo: 

divulgação nas redes sociais (Facebook) – em grupos específicos de bike, de educação e 

culturais – pelo alcance maior de usuários. Terceiro: Afixação de panfletos em todas as estações 

do Bicicleta Integrada, exceto a do Terminal de Messejana. No caso do Bicicleta Integrada 

houve também a coleta de telefones. 

Ressalta-se que estes processos foram bastante demorados, tendo em vista o baixo 

retorno de interesses em participar da entrevista, além do processo de agendamento sendo 

marcado de acordo com a disponibilidade de dia, horário e local conveniente para o usuário. 

Nas estações do Bicicletar e Bicicleta Integrada, ao total foram entregues 110 cartões 

pessoalmente pela própria pesquisadora. A divulgação pelas redes sociais foi mais eficiente, 

mas não houve retorno do público do Bicicleta Integrada. A afixação de panfletos teve pouca 

repercussão já que a empresa operadora faz a manutenção constante, e devido a normas 

organizacionais e contratuais existentes não haveria possibilidade de mantê-los por mais tempo. 

De 61 usuários que responderam o questionário eletrônico, 32 pessoas se dispuseram a serem 

entrevistadas (registro no questionário) e somente 12 pessoas deram algum retorno aos e-mails, 

mensagens via WhatsApp, para realização de entrevista presencial, sendo uma entrevista 

desmarcada devido a reagendamento demorado.  

A coleta de telefones foi realizada somente nas estações do Bicicleta Integrada, 

durante a observação direta, como tentativa de acelerar o agendamento, mas dos nove telefones 

fornecidos, somente dois deram retorno para que a entrevista fosse realizada. 

 

4.3.3.4 Instrumento de coleta de dados para a entrevista 

 

Para as entrevistas, utilizou-se como instrumento de coleta de dados, roteiros 

semiestruturados para recolhimento de dados aprofundados: roteiro de entrevista com o poder 

público municipal responsável na gestão dos projetos (Apêndice E), roteiro de entrevista com 

a empresa operadora (Apêndice F), roteiro de entrevista com as empresas apoiadoras (Apêndice 

G) e roteiro de entrevista com os usuários das bicicletas compartilhadas (Apêndice H). Todos 

os roteiros compostos por questões que visavam abordar e analisar as dimensões selecionadas 

para esta pesquisa, com base nos estudos de Cloutier (2003), Tardif e Harrisson (2005), e André 

e Abreu (2006). 
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O Quadro 12, demonstra, no geral, as perguntas dos roteiros de entrevista por 

objetivo específico, direcionadas à cada grupo de sujeitos da pesquisa: gestão e operação (poder 

público municipal e empresa operadora); empresas patrocinadoras; e usuários das bicicletas 

compartilhadas da cidade. 

 

Quadro 12: Perguntas do roteiro de entrevista por objetivo específico. 
Objetivos 

específicos 
Grupo Perguntas do roteiro 

Analisar as 

bicicletas 

compartilhadas, 

sob a ótica da 

dimensão Forma 

Gestão e 

operação 

Poder público 

municipal 

 

Que tipo de tentativa de mudança já havia sido feita 

antes da instalação do sistema de bicicletas 

compartilhadas? Como são desenvolvidos os 

trabalhos na execução da atividade? Em termos 

gerais, o que se ganha com essa atividade? 

Empresa 

operadora  

A empresa já havia participado ou desenvolvido 

atividades direcionadas ao compartilhamento de 

bicicletas e/ou outras ações similares? Qual o 

processo (atividades) que a empresa executa para a 

viabilização do projeto Bicicletar e/ou Bicicleta 

Integrada? Em termos gerais, o que se ganha com 

essa atividade? 

Empresas apoiadoras 

A empresa já havia participado ou desenvolvido 

atividades direcionadas ao compartilhamento de 

bicicletas e/ou outras ações similares? Qual o 

processo (atividades) que a empresa executa para a 

viabilização do projeto Bicicletar ou Bicicleta 

Integrada? Em termos gerais, o que se ganha com 

essa atividade? 

Usuários 

Relate sobre o seu primeiro contato com a bicicleta 

compartilhada: quando começou a utilizar, por qual 

motivo, como foi a experiência no início? Você já 

havia utilizado o compartilhamento de bicicletas e/ou 

outras ações similares de compartilhamento de 

transportes na própria cidade ou em outra região? 

Você conhece quem são as organizações envolvidas 

na viabilização das bicicletas compartilhadas? 

Analisar as 

bicicletas 

compartilhadas, 

sob a ótica da 

dimensão 

Processos 

Gestão e 

operação 

Poder público 

municipal 

Como você visualiza a participação da entidade no 

projeto do sistema de bicicletas compartilhadas? E no 

contexto da mobilidade urbana? Quais dificuldades 

encontradas em sua implantação? Como se dá o 

processo do uso dos recursos com as bicicletas 

compartilhadas? E com a mobilidade urbana? 

Empresa 

operadora 

Como você visualiza a participação da empresa no 

projeto do sistema de bicicletas compartilhadas? E no 

contexto da mobilidade urbana? Quais dificuldades 

encontradas no desenvolvimento de projetos como 

estes e na parceria com o Bicicletar e/ou o Bicicleta 

Integrada? Como se dá a destinação dos recursos 

para o apoio ao projeto Bicicletar e/ou o Bicicleta 

Integrada? 

Empresas apoiadoras 

Como você visualiza a participação da empresa no 

projeto do sistema de bicicletas compartilhadas? E no 

contexto da mobilidade urbana? Quais dificuldades 

encontradas no desenvolvimento de projetos como 

estes e na parceria com o Bicicletar ou o Bicicleta 

Integrada? Como se dá a destinação dos recursos 
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para o apoio ao projeto Bicicletar ou o Bicicleta 

Integrada? 

Usuários 

O que você pensa sobre a existência de bicicletas 

compartilhadas em uma cidade? Como você reagiu 

quando as bicicletas compartilhadas começaram a ser 

implantadas em Fortaleza? Quais dificuldades 

encontradas na utilização das bicicletas 

compartilhadas do Bicicletar e/ou Bicicleta 

Integrada? E no contexto da mobilidade urbana, 

quais dificuldades encontradas? 

Analisar as 

bicicletas 

compartilhadas, 

sob a ótica da 

dimensão 

Natureza/ 

Estímulos 

Gestão e 

operação 

Poder público 

municipal 

Como era o contexto local antes da implantação do 

projeto de sistema de bicicletas compartilhadas? 

Quais fatores interferiram antes e depois para a 

implantação do projeto Bicicletar e do projeto 

Bicicleta Integrada? Qual(is) são a(s) motivação(ões) 

para que haja o contínuo investimento no sistema de 

bicicletas compartilhadas? 

Empresa 

operadora 

Como era o contexto local antes da implantação do 

projeto de sistema de bicicletas compartilhadas? 

Quais fatores interferiram antes e depois para o apoio 

ao projeto Bicicletar e/ou o Bicicleta Integrada? O 

que motiva a organização para o contínuo 

investimento no sistema de bicicletas compartilhadas 

do Bicicletar e do Bicicleta Integrada? 

Empresas apoiadoras 

Como era o contexto local antes da implantação do 

projeto de sistema de bicicletas compartilhadas? 

Quais fatores interferiram antes e depois para o apoio 

ao projeto Bicicletar ou Bicicleta Integrada? O que 

motiva a organização para o contínuo investimento 

no sistema de bicicletas compartilhadas do Bicicletar 

ou Bicicleta Integrada? 

Usuários 

Como é utilizar as bicicletas compartilhadas na 

cidade de Fortaleza? O que você sente por estar 

utilizando-as? Você já pensou em desistir de utilizar 

as bicicletas compartilhadas, por algum motivo? O 

que te levaria a deixar de utilizar as bicicletas 

compartilhadas? Alguma situação inusitada já 

ocorreu com você? 

Analisar as 

bicicletas 

compartilhadas, 

sob a ótica da 

dimensão Atores 

envolvidos 

Gestão e 

operação 

Poder público 

municipal 

Qual a participação da entidade no uso de bicicletas 

compartilhadas? E no uso de bicicletas? Como você 

visualiza a participação do poder público e de 

empresas no projeto de compartilhamento de 

bicicletas? E de demais atores como os ativistas e 

cidadãos? 

Empresa 

operadora 

Como você visualiza a participação do poder público 

e de empresas apoiadoras no projeto de 

compartilhamento de bicicletas? E no caso dos 

cidadãos, como você visualiza a participação destes 

no projeto de compartilhamento de bicicletas? 

Empresas apoiadoras 

Como você visualiza a participação do poder público 

e de empresas apoiadoras no projeto de 

compartilhamento de bicicletas? E no caso dos 

cidadãos, como você visualiza a participação destes 

no projeto de compartilhamento de bicicletas? 

Usuários 

Como você visualiza a participação do poder público 

e de empresas apoiadoras no projeto de 

compartilhamento de bicicletas? E no caso dos 

cidadãos, como você visualiza a participação destes 

no projeto de compartilhamento de bicicletas? 
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Analisar as 

bicicletas 

compartilhadas, 

sob a ótica da 

dimensão 

Objetivos da 

mudança 

Gestão e 

operação 

Poder público 

municipal 

Como percebe o alcance da atividade desenvolvida 

pelo sistema de bicicletas compartilhadas? Quais 

benefícios verifica com o seu uso? Quais benefícios 

visualiza com a implantação desse sistema no 

contexto local? Como visualiza a implantação de 

bicicletas compartilhadas para o desenvolvimento da 

mobilidade urbana? 

Empresa 

operadora 

A empresa já percebeu algum tipo de mudança (na 

cidade, com as pessoas, com as empresas, com os 

motoristas) após apoiar o projeto Bicicletar e o 

Bicicleta Integrada? Como a empresa verifica que o 

projeto Bicicletar está alcançando o objetivo 

proposto? E o projeto Bicicleta Integrada? Quais 

benefícios a organização acredita que a implantação 

destes sistemas irá proporcionar no contexto local (ou 

está proporcionando)? E para o desenvolvimento da 

mobilidade urbana, quais benefícios a organização 

acredita que o projeto Bicicletar e o Bicicleta 

Integrada trarão? 

Empresas apoiadoras 

A empresa já percebeu algum tipo de mudança após 

apoiar o projeto Bicicletar ou Bicicleta Integrada? 

Como a empresa verifica que o projeto Bicicletar ou 

Bicicleta Integrada está alcançando o objetivo 

proposto? Quais benefícios a organização acredita 

que a implantação desse sistema irá proporcionar no 

contexto local (ou está proporcionando)? E para o 

desenvolvimento da mobilidade urbana, quais 

benefícios a organização acredita que o projeto 

Bicicletar ou Bicicleta Integrada trará? 

Usuários 

Por qual motivo você continua utilizando as 

bicicletas compartilhadas? Você percebeu alguma 

mudança no seu comportamento, após utilizar as 

bicicletas compartilhadas? Já percebeu algum tipo de 

mudança (com as pessoas, com os motoristas, na 

cidade)? Em três frases, como você era antes de 

utilizar as bicicletas compartilhadas e atualmente, 

como você é (pós utilizá-las)? Se por acaso o Sistema 

de bicicletas compartilhadas acabasse, o que você 

acharia? Complete a frase: o que a bicicleta 

influenciou na minha vida foi... 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

Algumas das perguntas foram utilizadas tanto para a empresa operadora como para 

as empresas patrocinadoras já que se adequavam à ambas. Com relação a análise dos dados 

expõe-se a seguir maiores detalhes. 

 

4.3.4 Pesquisa documental 

 

A pesquisa documental permitiu a coleta de informações recentes e antigas 

referentes aos casos em estudo, o que possibilitou à pesquisadora trazer maiores detalhamentos 

sobre o ambiente em estudo. Segundo Klein et al. (2015), documentos como: informações no 

site da organização, fotos, projetos, atas de reunião, relatórios, captura de telas do sistema de 
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informação, dentre outros, podem ser coletados para análise. Flick (2009) ressalta que os 

documentos devem ser vistos como forma de contextualização da informação, representando 

uma realidade construída para os objetivos específicos. No entanto, esta pesquisa se baseou no 

exposto de Cellard (2014), no qual menciona que os documentos escritos são uma fonte 

extremamente preciosa, já que as capacidades de memória são limitadas, e a sua análise 

possibilita realizar alguns tipos de reconstruções, mas para tanto faz-se necessário o olhar crivo 

do pesquisador devendo localizar textos pertinentes. 

Alguns dados e registros históricos foram fornecidos pela Prefeitura de Fortaleza, 

repassados por e-mail, para consulta sobre as suas ações, dentre eles, um maior número de 

registros sobre o Bicicletar, mais detalhados por estar em funcionamento a mais tempo, mas 

também havendo documentação sobre o Bicicleta Integrada. Vide Quadro 13. 

 

Quadro 13: Documentos internos e externos. 
Documentos internos Documentos externos 

ANDRADE, Beatriz Rodrigues; PARENTE, Gustavo 

Pinheiro Lessa; COSTA, Tais Barreto. Bicicletar: 

caracterização do sistema de bicicletas 

compartilhadas de Fortaleza. [2016]. Documento 

interno. Repassado em 16 mai. 2018. 9p. 

 

ANDRADE, Beatriz Rodrigues; PARENTE, Gustavo 

Pinheiro Lessa; COSTA, Tais Barreto; PAIVA, 

Márlia Feijó Alexandre. Da priorização dos meios de 

transportes públicos e não-motorizados: o caso do 

Bicicleta Integrada. [2016]. Documento interno. 

Repassado em 16 mai. 2018. 8p. 

 

PREFEITURA DE FORTALEZA. Sustainable 

transport award: preseting Fortaleza. [2018]. 

Documento interno. Repassado em 16 mai. 2018. 

13p. 

 

PREFEITURA DE FORTALEZA. Política 

cicloviária de Fortaleza: avanços da cidade em 

termos do transporte por bicicleta. 2018d. 

Documento interno. Repassado em 16 mai. 2018. 

69p. 

 

PREFEITURA DE FORTALEZA. Road safety 

policies in Fortaleza: challenges, possibilities and 

outcomes. 2018e. Documento interno. Repassado 

em 16 mai. 2018. 154p. 

 

TORNANDO Fortaleza uma cidade amiga das 

bicicletas. Plano de Ações Imediatas de Transporte e 

Trânsito de Fortaleza (PAITT). [2015]. Documento 

interno. Repassado em 16 mai. 2018. 15p. 

BRASIL. Lei da Mobilidade Urbana (Lei 12.587). 

Brasília: Senado Federal, Coordenação de Edições 

Técnicas, 2016. 496 p. 

 

ITDP – INSTITUTE FOR TRANSPORTATION 

AND DEVELOPMENT POLICY. The bikeshare 

planning guide: 2018 Edition. 2018. Disponível em: 

<https://3gozaa3xxbpb499ejp30lxc8-

wpengine.netdna-ssl.com/wp-

content/uploads/2013/12/BSPG_digital.pdf>. Acesso 

em: 13 jul. 2018. 

 

ITDP BRASIL – INSTITUTE FOR 

TRANSPORTATION AND DEVELOPMENT 

POLICY IN THE BRAZIL. Guia de planejamento 

de sistemas de bicicletas compartilhadas. 2014. 

Disponível em: 

<http://2rps5v3y8o843iokettbxnya.wpengine.netdna-

cdn.com/wp-content/uploads/2014/11/ITDP-

Brasil_Guia-de-Planejamento-de-Sistemas-de-

Bicicletas-Compartilhadas_1a-vers%C3%A3o.pdf>. 

Acesso em: 29 nov. 2017. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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Tais documentos internos foram imprescindíveis para a construção da análise dos 

resultados, já que embasaram trechos que não foram mencionados nas entrevistas. Vide Figura 

4. 

 

Figura 4: Pesquisa documental. 

 

 

Fonte: Screenshot pasta documentos NVivo 10 (2018). 

 

Ao todo, seis documentos internos foram analisados, constituídos de: cartilhas e 

artigos não publicados. Como complemento aos documentos internos, utilizou-se da consulta 

de três referências que reforçaram a análise de dados, com explicações mais enfáticas. Estes 

disponíveis para acesso público constituídos por manual e legislação. 

 

4.4 Análise dos dados 

 

O método de análise de dados utilizado foi a análise de conteúdo. Segundo Chizzotti 

(2006), a análise de conteúdo consiste na interpretação do conteúdo de um texto, adotando 

normas sistemáticas que extraiam os significados de seus elementos. Para Bardin (2011), esta 

análise permite conhecer outras realidades por trás das palavras. Martins (2007) afirma que a 

análise de conteúdo obtém inferências confiáveis de informações para o problema da pesquisa, 

permitindo resgatar a essência de um contexto, a partir dos discursos dos sujeitos entrevistados, 

evidenciando não somente o texto, mas, sobretudo, a forma como a palavra é empregada. 

Flick (2009) corrobora ressaltando que uma de suas características é a utilização de 

categorias para o material empírico. Dessa forma, dentre as categorias e subcategorias de 

análise, considerou-se as cinco dimensões e suas variáveis expostas no quadro de análise desta 

pesquisa (Quadro 8). Tais categorias: (a) Forma, com seis subcategorias; (b) Processos, com 

sete subcategorias; (c) Natureza-Estímulos, com onze subcategorias; (d) Atores envolvidos, 

LEGENDA: 

Documentos internos cedidos para consulta 

Documentos externos pesquisados 
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com dez subcategorias; e (e) Objetivos da mudança, com cinco subcategorias, conforme Quadro 

14. 

 

Quadro 14: Categorias e subcategorias de análise. 
Categoria de análise Subcategoria de análise 

FORMA 

(6 subcategorias) 

Tangibilidade 

Novidade (caráter inovador) 

Objetivo global 

Modelo 

Economia 

Ação social 

PROCESSOS 

(7 subcategorias) 

Diversidade de atores 

Grau de participação do usuário  

Modos de coordenação 

Meios 

Restrições 

Recursos 

Dinâmicas 

NATUREZA-ESTÍMULOS 

(11 subcategorias) 

Contexto macro/ micro 

Econômico 

Social 

Essência 

Barreiras 

Âmbitos 

Domínios 

Adversidades 

Riscos 

Desafios 

Oportunidades 

ATORES ENVOLVIDOS 

(10 subcategorias) 

Indivíduo 

Território 

Empresa 

Sociais 

Organizacionais 

Instituições 

Intermediários 

Tipo 

Papel 

Relação de poder 

OBJETIVOS DA MUDANÇA 

(5 subcategorias) 

Bem-estar de indivíduos e comunidades 

Resultados produzidos 

Escala 

Tipos 

Finalidade (propósito) 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

Seguindo as fases de análise propostas por Bardin (2011), esta pesquisa se 

organizou em três polos cronológicos da análise do conteúdo: (1) pré-análise, (2) exploração 

do material e (3) tratamento dos resultados, inferência e interpretação. A primeira fase 

sistematizou as ideias iniciais, organizando-as e tornando-as operacionais em um esquema de 

desenvolvimento de análise, para isto recorreu-se a utilização do programa NVivo 10. A 

segunda fase consistiu em operações de codificação e decomposição, sendo um processo longo 
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e demorado com análise dos diversos dados. E por fim, a terceira fase no qual foram feitas as 

interpretações dos resultados. 

Para o tratamento dos dados foi utilizado o software denominado NVivo 10. Tal 

programa suporta a análise de dados qualitativos, organizando e encontrando informações em 

dados não estruturados como: entrevistas, conteúdo web, mídia social, respostas abertas de 

pesquisa e artigos (QSR INTERNACIONAL, 2018). Segundo Bardin (2011), o uso de novas 

tecnologias para a análise de dados permite a facilitação das codificações, tendo em vista que a 

codificação manual pode ser fatigante. Mozzato e Grzybovski (2011), mencionam que a 

utilização de programas para análise qualitativa auxilia na operacionalização da técnica de 

análise do conteúdo e não inviabiliza a atuação ativa do pesquisador. Sendo o método 

qualitativo fundamentalmente interpretativo (CRESWELL, 2010), a pesquisadora atua 

ativamente na análise dos dados ao fazer a interpretação dos dados em cada categoria e 

subcategoria. 

 

4.5 Validação e confiabilidade dos dados qualitativos 

 

Muitas controvérsias existem sobre a natureza da análise qualitativa, já que ela não 

segue fórmulas e regras, mas percepções e capacidades conceituais do pesquisador (PATTON, 

2002). Laperrière (2014), em seu estudo sobre os critérios de cientificidade, estabelece uma 

revisão dos critérios de valores de resultado nas abordagens qualitativas. A autora adotando três 

critérios resultantes dos métodos experimentais e quantitativos que foram estabelecidos para 

verificar valores de resultados, complementa com uma diversidade de posições que podem 

estabelecer a solidez dos resultados da pesquisa qualitativa, e no qual a objetividade seria 

resultante de suas combinações. Três são os critérios revistos: a validade interna, a validade 

externa, e a confiabilidade. 

O primeiro critério, validade interna, compreende a garantia da exatidão e da 

pertinência da ligação entre as interpretações e as observações. Neste critério o posicionamento 

particular do pesquisador e dos sujeitos da pesquisa é considerado durante todo o processo de 

pesquisa (diário de campo, memorandos, entre outros); além da busca de abordagens discretas 

e qualidade dessas interações (conhecimento aprofundado do contexto e do posicionamento dos 

atores, variação entre escuta crítica e empática dos sujeitos estimulando uma aplicação na ação 

ou um distanciamento (caderno de campo)); outro ponto relevante é a confrontação com o 

máximo de dados objetivos (história, estruturas, entre outros); redefinição por sua 

contextualização e triangulação; codificação exaustiva e consistente; e adaptabilidade da teoria 
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e descrição obtida (LAPERRIÈRE, 2014). Compreende-se, que este critério foi alcançado nesta 

pesquisa no momento da utilização de técnicas variadas de coleta de dados buscando conhecer 

o contexto pesquisado e a triangulação de dados realizado na análise. 

O segundo critério, validade externa, compreende o estabelecimento da utilidade 

geral dos resultados. Neste critério é considerado a especificação das características do contexto 

e dos procedimentos de pesquisa; a diversificação dos locais e dos casos cobertos pela amostra 

teórica; profundidade e exaustividade de uma análise; e profundidade dos processos sociais por 

meio de uma amostragem teórica diversificada, garantindo a possibilidade de generalização dos 

resultados (LAPERRIÈRE, 2014). Compreende-se, que este critério foi alcançado nesta 

pesquisa no momento da utilização da proposta teórica aplicada em dois casos com diversos 

autores e com a exaustiva análise dos dados. 

O terceiro e último critério, confiabilidade, compreende a aplicabilidade extensiva 

das análises no tempo e no espaço. Neste critério é considerado mais do que a estabilidade dos 

resultados, mas a sua reprodutibilidade; a descrição em profundidade de situações com as 

categorias analíticas; a totalidade dos incidentes com explicações obtidas pela diversidade dos 

instrumentos (triangulação); e a facilitação da reprodução e da avaliação das análises, por outros 

pesquisadores, através da explicação das estratégias de coleta e análise (LAPERRIÈRE, 2014). 

Compreende-se, que este critério foi alcançado nesta pesquisa quando descrito detalhadamente 

a coleta e análise dos dados, permitindo que a pesquisa seja reproduzida em outros espaços.  
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5 BICICLETAS PÚBLICAS COMPARTILHADAS EM FORTALEZA/CEARÁ 

 

O estado Ceará, que está localizado em uma das cinco regiões do Brasil, é o 4ª 

maior território da região Nordeste – em termos de extensão territorial – possuindo uma área, 

segundo censo de 2010, de 148.887,633 Km², população de 8.452.381 pessoas – 8º estado mais 

populoso do país – e o 9º estado com maior número de veículos, 2.909.172 veículos, conforme 

censo de 2016 (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE, 

2018; INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ – IPECE, 

2007) (Figura 5). 

 

Figura 5: Posição geográfica do estado do Ceará. 

 

Fonte: Adaptado do IPECE (2007) 

 

Sendo a capital brasileira mais próxima da Europa, a cidade de Fortaleza, localizada 

no estado do Ceará, possui uma posição geográfica que favorece a ligação entre a América 

Latina e os demais países (PREFEITURA DE FORTALEZA, 2018b). Com população 

estimada, em 2017, de 2.627.482 pessoas, a região possui densidade demográfica, conforme 

censo de 2010, de 7.786,44 habitantes/Km² e é a 5ª maior região do país (IBGE, 2018). 

ESTADO DO 
CEARÁ 

LEGENDA: 
 

Cidade de Fortaleza 
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Abrangendo área territorial de 314,930 km², a capital de Fortaleza possui 120 

bairros que estão divididos em sete secretarias regionais: Regional 1 com 15 bairros (Vila 

Velha, Barra do Ceará, Jardim Iracema, Jardim Guanabara, Floresta, Cristo Redentor, Álvaro 

Weyne, Pirambu, Carlito Pamplona, Jacarecanga, Monte Castelo, Vila Ellery, São Gerardo, 

Farias Brito e Moura Brasil), Regional 2 com 20 bairros (Praia de Iracema, Meireles, Aldeota, 

Joaquim Távora, Dionísio Torres, Mucuripe, Varjota, Cais do Porto, Vicente Pinzon, Papicu, 

De Lourdes, Cocó, Cidade 2000, Praia do Futuro I, Praia do Futuro II, Manuel Dias Branco, 

São João do Tauapé, Salinas, Guararapes e Luciano Cavalcante), Regional 3 com 17 bairros 

(Quintino Cunha, Olavo Oliveira, Antônio Bezerra, Padre Andrade, Presidente Kennedy, 

Autran Nunes, Dom Lustosa, Pici, Parquelândia, Parque Araxá, Amadeu Furtado, Bela Vista, 

Rodolfo Teófilo, Henrique Jorge, João XXIII, Jóquei Clube e Bonsucesso), Regional 4 com 19 

bairros (Benfica, José Bonifácio, Fátima, Damas, Jardim América, Bom Futuro, Parreão, 

Panamericano, Demócrito Rocha, Couto Fernandes, Montese, Vila União, Aeroporto, 

Parangaba, Itaoca, Vila Pery, Serrinha, Itaperi e Dendê), Regional 5 com 19 bairros (Genibaú, 

Conjunto Ceará I, Conjunto Ceará II, Granja Lisboa, Granja Portugal, Siqueira, Bom Jardim, 

Canindezinho, Parque São José, Maraponga, Manoel Sátiro, Conjunto Esperança, Parque Santa 

Rosa, Parque Presidente Vargas, Jardim Cearense, Mondubim, Aracapé, Planalto Ayrton Senna 

e Prefeito José Walter), Regional 6 com 29 bairros (Alto da Balança, Aerolândia, Dias Macedo, 

Jardim das Oliveiras, Cidade dos Funcionários, Parque Manibura, Edson Queiroz, Sabiaguaba, 

Parque Dois Irmãos, Passaré, Boa Vista, Cajazeiras, Parque Iracema, Cambeba, Sapiranga/ 

Coité, Barroso, Messejana, José de Alencar, Lagoa Redonda, Curió, Guajeru, Coaçu, 

Jangurussu, Conjunto Palmeiras, Parque Santa Maria, Paupina, São Bento, Ancuri e Pedras) e 

Regional do Centro com 1 bairro (Centro), conforme Figura 6. 
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Figura 6: Mapa da cidade de Fortaleza, Ceará e seus bairros. 

 
Fonte: Anuário do Ceará 2017-2018 (2018) 

 

Visando se tornar a cidade mais ciclável do Brasil, a mobilidade de Fortaleza, 

capital do Ceará vêm passando por transformações com o intuito de beneficiar os moradores e 

os turistas, tais iniciativas que prospectam a mobilidade urbana sustentável na cidade, como: a 

estruturação da rede cicloviária em um crescimento de 180% desde 2012, quando era de apenas 

72,9Km; expansão de um sistema mais integrado de transporte coletivo com os projetos 

Bicicletar – iniciado em 2014 e que já possui 80 estações de bicicletas compartilhadas, 

espalhadas pela região – e Bicicleta Integrada – iniciativa que visa complementar o transporte 

coletivo, já possuindo cinco estações de bicicletas compartilhadas; disponibilização, aos 

domingos, de ciclofaixas de lazer com 21km de percurso para os ciclistas (WORLD 

RESOURCES INSTITUTE – WRI BRASIL, 2017). Outras ações de mobilidade em Fortaleza 

é o oferecimento de carros compartilhados 100% elétricos e a implantação de elementos de 
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infraestrutura para o deslocamento mais seguro dos pedestres (WRI BRASIL, 2017). Conforme 

demonstra Figura 7. 

 

Figura 7: Iniciativas de mobilidade sustentável na cidade de Fortaleza, Ceará. 

 
Fonte: WRI Brasil (2017) 
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Tendo em vista a adoção de bicicletas compartilhadas na cidade de Fortaleza, com 

o investimento em dois projetos denominados de Bicicletar e Bicicleta Integrada, a presente 

pesquisa se concentrará no estudo desse modal como inovação social. A seguir expõe-se 

maiores detalhes do funcionamento desses projetos 

 

5.1 Projeto Bicicletar 

 

Visando a redução da emissão de gases do efeito estufa liberados por transportes, 

em 20% até 2030, a Prefeitura de Fortaleza verificou a necessidade de implantação de medidas 

de baixo custo, como a criação de ciclovias (199 Km de pista para bicicletas) e a criação de um 

programa de compartilhamento de bicicletas (ONUBR, 2017). Com o intuito de oferecer uma 

opção de transporte sustentável, a Prefeitura em conjunto com as empresas Serttel e Unimed 

Fortaleza, iniciaram a operacionalizar, em 15 de dezembro de 2014, o Sistema de Bicicletas 

Públicas de Fortaleza, conhecido como Bicicletar (BICICLETAR, 2017a; POVO, 2015). 

O projeto de bicicletas compartilhadas foi idealizado pela Prefeitura, 

operacionalizado pela empresa Serttel, e apoiada pela Cooperativa Médica Unimed Fortaleza. 

A Prefeitura de Fortaleza, idealizando o Sistema de Bicicletas Públicas Bicicletar como meio 

de transporte seguro, não poluidor do meio ambiente e sendo uma opção de mobilidade 

sustentável que oferece rápido deslocamento, conta com 80 estações (Anexo F) e 800 bicicletas 

em operação, sendo executado pela Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos 

(SCSP), por meio do Plano de Ações Imediatas de Transporte e Trânsito de Fortaleza (PAITT) 

(PREFEITURA DE FORTALEZA, 2017). A Unimed Fortaleza, localizada no estado do Ceará, 

é a maior cooperativa médica da região Norte-Nordeste do Brasil possuindo ações voltadas para 

a promoção da qualidade de vida, a empresa é a patrocinadora exclusiva que viabiliza o projeto 

(UNIMED FORTALEZA, [2017]). O Grupo Serttel, formado pelas empresas Serttel, Samba e 

Mobilicidade, localizado na cidade de Recife, estado do Pernambuco, e com centro presente 

também no estado do Ceará, oferece soluções tecnológicas inovadoras direcionadas para o 

gerenciamento de trânsito, comodidade, segurança e mobilidade urbana, e atua no projeto 

Bicicletar através do software desenvolvido pela Mobilicidade e com a manutenção técnica nos 

equipamentos (PREFEITURA DE FORTALEZA, 2017; SERTTEL, [2017]). 

Segundo Unimed Fortaleza [2017], o sistema de bicicletas compartilhadas, além de 

incluir a inovação e a responsabilidade socioambiental vem promovendo a sustentabilidade, a 

coletividade, e o incentivo à melhor qualidade de vida. Composta por estações distribuídas em 
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pontos estratégicos da cidade de Fortaleza, os pontos são alimentados por energia solar, e 

operacionalizado via wireless com a central de operações, do qual os clientes cadastrados 

podem retirar a bicicleta (PREFEITURA DE FORTALEZA, 2017). Possui painel com 

instruções de uso e mapa com a localização das estações, dispositivos eletromecânicos de 

travamento e liberação das bicicletas, lâmpadas de sinalização, e a liberação pode ser efetuadas 

via aplicativo para telefone celular (BICICLETAR, 2017b). 

Dentre os itens que as bicicletas, modelo samba, possuem e dentre os quais alguns 

respeitam o Código de Trânsito Brasileiro, estão: espelho retrovisor, suporte personalizado para 

artigos pessoais, buzina tipo campainha, câmbio de três marchas, etiqueta eletrônica para 

identificação da bicicleta, sinalização refletiva, dentre outros (BICICLETAR, 2017b). Ver 

Anexo G. 

Com um ano e meio de funcionamento haviam sido realizadas mais de 962.707 

viagens com as bicicletas compartilhadas, sendo mais utilizadas nos dias úteis, com redução da 

emissão de gás carbônico na atmosfera em 346 toneladas, 120 mil usuários cadastrados, dos 

quais 83% utilizando Bilhete Único (PREFEITURA DE FORTALEZA, 2017). Em outubro de 

2017, já haviam sido realizadas 1.789.604 viagens com o Bicicletar, 5.008 viagens com o Mini 

Bicicletar (bicicletas apropriadas para o público infantil, com funcionamento iniciado em 2017, 

contando atualmente com quatro estações), e redução da emissão de gás carbônico na atmosfera 

em 646,03 toneladas (BICICLETAR, 2017a). Em outubro de 2018, já são 2.239.184 viagens 

realizadas com o Bicicletar, 12.761 viagens realizadas com o Mini Bicicletar, e redução de 

emissão de gás carbônico na atmosfera em 810,66 toneladas/ crédito de CO2 (BICICLETAR, 

2018). 

Para retirar as bicicletas das estações, faz-se necessário o uso de passes. Para 

adquiri-los, existem quatro formas: (1) através de passe mensal (válido por 30 dias), no valor 

de R$ 10,00; (2) passe anual (válido por 1 ano), no valor de R$ 60,00; (3) passe diário (válido 

por 24 horas), no valor de R$ 5,00; ou (4) passe anual (com Bilhete Único), gratuito para 

usuários cadastrados no sistema. Todos devem realizar um cadastro prévio pelo site para a 

utilização, e o pagamento é creditado no cartão informado pelo usuário. Após a efetuação do 

cadastro, a retirada da bicicleta na estação poderá ser realizada de três formas: (1) através do 

aplicativo para smartphones (Anexo H) ou (2) ligação de celular; (3) através do Bilhete Único 

(BICICLETAR, 2017c). O uso das bicicletas segue regras definidas e que o usuário tem ciência 

no momento do cadastro, como tempo de permanência em viagem (que varia de 60 a 90 

minutos) e tarifação extra pelo tempo excedente. A devolução da bicicleta pode ser feita em 
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qualquer estação disponível. O Quadro 15, retrata de forma sintética as etapas para uso e 

aquisição de passes. 

 

Quadro 15: Etapas de como utilizar o Bicicletar. 
1º Cadastro 

Acesse o site www.bicicletar.com.br ou o aplicativo e clique na opção "Cadastre-se". 

- Necessário Cartão de Crédito. 

2º Aquisição de passes 3º Retirada da bicicleta na estação 

(1) Passe Diário - Uso 

eventual / sem 

cadastro, apenas pelo 

Aplicativo ou ligação 

do celular 

R$ 5,00 

(Válido por 24 horas) 

- Veja no mapa do site a localização das 

Estações e dirija-se a qualquer uma delas 

para a bike desejada; 

- Ligue do seu telefone celular para o 

número: 4003 9594; 

- Ouça as informações sobre regras e 

tarifas; 

- Digite os dados do seu cartão de 

crédito;  

- O telefone usado para adquirir o Passe 

Diário deverá ser o mesmo utilizado 

para liberação da Bicicleta. (1) e (2) Através do aplicativo para 

smartphones ou ligação de celular: 

- Baixe gratuitamente o aplicativo para 

iPhone ou Android ou Windows Phone 

na página: Aplicativo Bicicletar ou ligue 

do seu telefone celular para o número: 

4003 9594; 

- Digite o número da Estação que deseja 

retirar a Bicicleta; 

- Digite o número da posição da 

Bicicleta escolhida; 

- Confirme a operação e puxe a 

Bicicleta quando a luz verde estiver 

acesa. 

(2) Passe Mensal 

R$ 10,00  

(Válido por 30 dias) 

- Acesse o site www.bicicletar.com.br 

ou o aplicativo e clique na opção 

"Cadastre-se". 

- Clique no Menu "Passe" > "Adquirir 

Passes", leia as instruções de uso, 

confirme seu Passe Mensal e informe os 

dados do seu cartão de crédito.  

- Veja no mapa do site a localização das 

Estações e dirija-se a qualquer uma delas 

para retirar a bike desejada, usando o 

telefone celular informado no cadastro, 

ou com aplicativo móvel. 

(3) Passe Anual 

R$ 60,00  

(Válido por 1 ano) 

- Acesse o site www.bicicletar.com.br 

ou o aplicativo e clique na opção 

"Cadastre-se". 

- Clique no Menu "Passe" > "Adquirir 

Passes", leia as instruções de uso, 

confirme seu Passe Anual e informe os 

dados do seu cartão de crédito.  

- Veja no mapa do site a localização das 

Estações e dirija-se a qualquer uma delas 

para retirar a bike desejada, usando o 

telefone celular informado no cadastro, 

ou com aplicativo móvel. 

(4) Passe Anual (Com 

Bilhete Único) 

Gratuito  

(Válido por 1 ano) 

- Acesse o site www.bicicletar.com.br e 

clique na opção "cadastre-se". Clique no 

Menu "Passe" > "Adquirir Passes", leia 

as instruções de uso, confirme seu Passe 

Anual (Com Bilhete Único) e informe os 

dados do seu Bilhete Único e os dados 

do seu cartão de crédito.  

- Veja no mapa do site a localização das 

Estações e dirija-se a qualquer uma delas 

para retirar a bike desejada, usando seu 

cartão Bilhete Único informado no 

cadastro. 

(3) Através do Bilhete Único: 

Encoste o Bilhete Único no leitor do 

cartão; 

No visor aparecerá a indicação da 

posição que será liberada; 

Apresente o cartão novamente para 

confirmar a operação e puxe a Bicicleta 

quando a luz verde estiver acesa. 

4º Uso da bicicleta 
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- As Estações de compartilhamento funcionam todos os dias, de 5h às 0h para retirada de Bicicletas e 24h por 

dia para devolução. 

- Através do celular, o usuário pode consultar a situação de Bicicletas e de vagas disponíveis para devolução, 

ligando para a Central de Atendimento ao Usuário: 4003 9594, acessando o site www.bicicletar.com.br ou 

através do aplicativo Bicicletar. 

- Se, ao retirar a bike, você perceber alguma inconformidade, poderá devolvê-la à estação e retirar outra 

bicicleta dentro de 5 minutos sem nenhuma tarifa. 

 

De segunda a sábado: 

- Viagens de até 60 minutos não são tarifadas, desde que sejam realizadas com intervalo de pelo menos 15 

minutos entre elas; 

- Viagens com duração de mais de 60 minutos serão tarifadas à parte, no valor de R$ 5,00 por cada 60 

minutos excedentes*; 

 

Aos domingos e feriados municipais, estaduais e federais: 

- Viagens de até 90 minutos não são tarifadas, desde que sejam realizadas com intervalo de pelo menos 15 

minutos entre elas; 

- Viagens com duração de mais de 90 minutos serão tarifadas à parte, no valor de R$ 5,00 por cada 90 

minutos excedentes*; 

 

*Tarifas válidas para Passe Diário, Passe Mensal, Passe Anual e Passe Anual (com o Bilhete Único). 

5º Devolução da bicicleta na estação 

A devolução da Bicicleta pode ser realizada em qualquer Estação disponível, 24 horas por dia. Escolha uma 

posição livre. Encaixe a Bicicleta e verifique se a mesma está devidamente travada. Se a Estação estiver sem 

espaço para a sua Bicicleta, ligue para a Central de Atendimento ao Usuário: 4003 9594. 

Fonte: Adaptado de acordo com informações do Bicicletar (2017c). 

 

A escolha do projeto Bicicletar como caso de estudo se deve às particularidades da 

idealização do projeto na cidade de Fortaleza, sendo uma opção de transporte não poluente e 

possuindo como objetivos, conforme Bicicletar (2017b): ser um modal de transporte público 

saudável, promover a prática de hábitos saudáveis entre a população, reduzir os 

engarrafamentos e a poluição nas áreas centrais da cidade, e promover a humanização do 

ambiente urbano. Tal projeto, com suas regras de funcionamento e formas de utilização 

próprias, é único no estado do Ceará, que segundo a Prefeitura de Fortaleza (2018a) permanece 

no ranking como sistema mais utilizado no Brasil com a média de 6,1 viagens realizadas 

diariamente. 

Em constante processo de adaptação aos fatores de uso da população, a partir de 

dezembro de 2017, algumas modernizações começaram a ser realizadas no sistema Bicicletar. 

Tais ações de modernização e manutenção, como: substituição de bicicletas por novos modelos 

com quadro rebaixado e mais reforçado (o que facilita o uso, principalmente para as mulheres) 

e com cestinha de capacidade aumentada de sete para nove litros; interligação das estações por 

meio de fibra ótica (que permite informações mais rápidas e precisas); instalação progressiva 

de câmeras de videomonitoramento 24 horas; e novas funções no aplicativo (como identificação 

do histórico das viagens e rotas de destino, informação em tempo real de quando a bike foi 

retirada e devolvida, informação da quantidade média de calorias gastas por viagem, 
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atendimento via WhatsApp, e navegabilidade mais intuitiva e prática que permite, inclusive, 

que o usuário informe possíveis problemas na estação ou na bicicleta) (PREFEITURA DE 

FORTALEZA, 2018a). 
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5.2 Projeto Bicicleta Integrada 

 

Possuindo contexto e características diferenciadas, e funcionando há pouco tempo 

quando comparado com o Bicicletar, o Projeto Bicicleta Integrada é outro projeto de bicicletas 

compartilhadas proposto e desenvolvido pela Prefeitura Municipal de Fortaleza em parceria 

com a Serttel (vencedora da seleção pública para manutenção dos equipamentos) e as empresas 

patrocinadoras: Marquise, Extra e recentemente, em 2018, o Rio Mar Kennedy (esta última, 

substituindo as patrocinadoras Universidade de Fortaleza e Indaiá). 

Desenvolvido pela Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos 

(SCSP), por meio do Plano de Ações Imediatas de Transporte e Trânsito de Fortaleza (PAITT), 

o projeto é o primeiro no Brasil a ser colocado em prática visando integrar a bicicleta 

compartilhada com o transporte público. Segundo a Prefeitura de Fortaleza (2018c), este 

sistema de empréstimo de bicicletas integradas oferece à população de Fortaleza uma nova 

alternativa de transporte na cidade. 

O modelo das estações e das bicicletas são parecidas com a do Bicicletar, 

modificando apenas as cores de identificação, de acordo com a patrocinadora, e a maior 

quantidade de vagas disponíveis para cada estação (Anexo I). 

Apesar de possuir semelhanças com o Projeto Bicicletar, o Bicicleta Integrada 

possui regras de cadastro e de utilização diferenciados, com estações localizadas em áreas 

afastadas do centro da cidade e próximas a terminais de ônibus, e com implantação posterior ao 

do Bicicletar, tendo a primeira estação sido disponibilizada em junho de 2016. O Bicicleta 

Integrada possui hoje sete estações implantadas, tendo a última sido inaugurada em abril de 

2018 (SERTTEL, 2018). Vide Anexo J. 

Para retirar as bicicletas das estações, faz-se necessário que o usuário tenha o 

Bilhete Único de Fortaleza (cartão direcionado para os residentes da cidade de Fortaleza para 

sua utilização com o transporte coletivo municipal). Com este cartão é possível fazer o 

cadastramento individual no posto específico nos terminais de ônibus. Após cadastro, a retirada 

da bicicleta na estação poderá ser realizada de três formas: (1) através do aplicativo para 

smartphones (Anexo K), (2) ligação de celular ou (3) através do Bilhete Único (BICICLETA 

INTEGRADA, 2018). O uso das bicicletas segue regras definidas que o usuário tem ciência no 

momento do cadastro, como tempo de permanência em viagem (variando em 14 horas) e 

bloqueio do cadastro pelo tempo excedente. A devolução da bicicleta pode ser feita em qualquer 

estação disponível do mesmo sistema. O Quadro 16, retrata de forma sintética as etapas para 

utilização das bicicletas públicas. 
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Quadro 16: Etapas de como utilizar o Bicicleta Integrada. 
1º Cadastro 

O cadastro é obrigatório e deve ser realizado presencialmente no Posto de Cadastramento do Terminal onde 

possui as Estações do Projeto, portando os seguintes documentos: 

- RG; 

- CPF; 

- Comprovante de residência; 

- Bilhete Único cadastrado no CPF do usuário requerente; 

- Número de telefone celular pessoal válido. 

2º Retirada da bicicleta na estação 

(1) Por meio do Bilhete Único: 

Basta encostar o Bilhete cadastrado no sensor disponível no totem da Estação e retirar a Bicicleta na posição 

indicada no visor. 

(2) Por meio do Aplicativo para Smartphones 

- Baixe gratuitamente o aplicativo para iPhone ou Android na página: Aplicativo Bicicleta Integrada; 

- Digite o número da Estação que deseja retirar a Bicicleta; 

- Digite o número da posição da Bicicleta escolhida; 

- Confirme a operação e puxe a Bicicleta quando a luz verde estiver acesa. 

(3) Por meio do Autoatendimento 

Deve-se realizar uma ligação do telefone celular cadastrado para a Central de Atendimento, no número 4003-

0386; 

- Escolha a opção Autoatendimento; 

- Siga o passo a passo; 

- Indique o número da Estação desejada e da posição onde encontra-se a Bike que deseja retirar. 

3º Uso da bicicleta 

- O usuário poderá ficar com a Bicicleta por um período máximo de 14 horas. 

- Se o usuário desejar retirar novamente a bicicleta ao término do período, sem penalidades, deverá devolver a 

Bike normalmente e aguardar 3 horas para a próxima retirada. 

- A cada 60 minutos de atraso na devolução da Bicicleta, o usuário terá o cadastro bloqueado por 24h. Desta 

forma, o atraso de 120 minutos bloqueia o usuário por 48h, e assim, sucessivamente. 

- Ao retirar uma Bike, o usuário perceber alguma inconformidade, poderá devolvê-la à estação e retirar outra 

bicicleta dentro de 5 minutos sem nenhuma penalidade, basta aguardar que seu passe seja liberado novamente. 

- Bicicletas retiradas a partir das 17h das 6ª-feiras e vésperas de feriados poderão ser devolvidas até às 9h do 

dia útil subsequente sem que haja penalidade ao usuário. 

- Por meio do celular, o usuário pode consultar a situação de Bicicletas disponíveis e de vagas para devolução, 

ligando para a Central de Atendimento ao Usuário 4003 0386, ou acessando a internet: 

www.bicicletaintegrada.com, ou acessando o aplicativo para smartphone. 

4º Devolução da bicicleta na estação 

A devolução da Bicicleta pode ser realizada em qualquer Estação disponível, 24 horas por dia. Escolha uma 

posição livre. Encaixe a Bicicleta e verifique se a mesma está devidamente travada. Se a Estação estiver sem 

espaço para a sua Bicicleta, ligue para a Central de Atendimento ao Usuário: 4003 0386. 

Fonte: Adaptado de acordo com informações do Bicicleta Integrada (2018). 

 

Em comparação com o projeto Bicicletar, o Bicicleta Integrada é restrito aos 

residentes da cidade de Fortaleza sendo necessário o cadastramento presencial com a assinatura 

do futuro usuário no termo de uso das bicicletas (Anexo L) – diferente do Bicicletar em que o 

cadastramento é virtual sem a assinatura do cidadão no termo de uso (Anexo M) –, a utilização 

da bicicleta é gratuita (sem cobrança de taxas) e a penalização após extrapolado o prazo não é 

monetário. 

Conhecendo os projetos a serem analisados nesta pesquisa, os resultados da 

aplicação do quadro analítico serão detalhados na próxima seção.  
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6 DIMENSÕES DA INOVAÇÃO SOCIAL NOS CASOS ESTUDADOS 

 

Com relação às dimensões, cinco foram selecionadas para que fizessem referência 

às seguintes especificações, conforme Cloutier (2003): ao objetivo em si, ao processo de 

mudança, ao destino da mudança, e aos resultados obtidos. Tais foram: (a) Forma, com seis 

variáveis (tangibilidade, novidade (caráter inovador), objetivo global, modelo, economia e ação 

social); (b) Processos, com sete variáveis (diversidade de atores, grau de participação do 

usuário, modos de coordenação, meios, restrições, recursos e dinâmicas); (c) Natureza-

Estímulos, com onze variáveis (contexto macro/ micro, econômico, social, essência, barreiras, 

âmbitos, domínios, adversidades, riscos, desafios, e oportunidades); (d) Atores envolvidos, com 

dez variáveis (indivíduo, território, empresa, sociais, organizacionais, instituições, 

intermediários, tipo, papel e relação de poder); e (e) Objetivos da mudança, com cinco variáveis 

(bem-estar de indivíduos e comunidades, resultados produzidos, escala, tipos, finalidade 

(propósito)). Dimensões já expostas no Quadro 8 (Quadro de análise desenvolvido para a 

pesquisa). 

 

6.1 Dimensão Forma 

 

A dimensão Forma foi analisada com seis variáveis (tangibilidade, novidade 

(caráter inovador), objetivo global, modelo, economia e ação social). Nesta dimensão procurou-

se entender o objeto em si da inovação social, a forma como suas ações e práticas são 

representativas como uma solução para o contexto da mobilidade urbana. Englobou-se nesta 

dimensão as variáveis dos estudos de Cloutier (2003) e Tardif e Harrisson (2005), conforme já 

detalhado no Quadro 8. Com a análise, obteve-se a prevalência de cinco variáveis 

(tangibilidade, novidade (caráter inovador), objetivo global/ ação social, modelo e economia), 

sendo que objetivo global e ação social possuíam características e dados semelhantes que 

permitiram a sua junção em uma só variável. 

 

6.1.1 Tangibilidade 

 

A inovação social pode assumir uma forma intangível (imaterial) quando aplicada 

por meio de práticas, serviços, atividades, legislação, funções ou regras de conduta, bem como 

pode assumir uma forma tangível (material) quando aplicada sob a forma de tecnologias de 

produção, dispositivos, produtos (CLOUTIER, 2003). Para a autora, a inovação social não é 
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um objeto claramente definido cuja características lhe definem de forma exata, podendo se 

situar em um continuum imaterial/ material e ter uma variedade de formas que não 

compartilham características comuns. 

As bicicletas compartilhadas assumem a forma tangível (material), sendo um 

produto que oferece, à população local, um meio de transporte opcional para deslocamento na 

cidade. Segundo o ITDP (2014), o primeiro sistema de bicicletas compartilhadas do mundo foi 

proposto em Amsterdam, capital da Holanda, no intento de reduzir o tráfego de automóveis no 

centro da cidade com a distribuição de bicicletas pintadas de branco para retirada e devolução 

de forma gratuita, entretanto essa proposta foi rejeitada pela assembleia municipal 

inviabilizando sua implementação em 1965. Demais tentativas de implantação foram feitas 

posteriormente em outros países introduzindo gerações de programas de bicicletas 

compartilhadas mais adequados a mobilidade da cidade e que oferecessem monitoramento para 

minimização de roubos e vandalismo, bem como controle de uso por parte dos usuários (ITDP, 

2014). 

Em Fortaleza, diversas estações estão disponíveis em variados pontos da cidade 

para que as pessoas possam utilizar as bicicletas e devolvê-las aos locais determinados (ver 

Anexo F, Anexo J e Anexo N). A gerente de projetos, representante da Empresa Operadora 

(entrevistado OP) que é responsável por oferecer soluções para a mobilidade urbana e segurança 

menciona a questão da venda do sistema de compartilhamento de bike para patrocinadores com 

o apoio da Prefeitura. 

Em conjunto a essa tangibilidade, a idealização da implementação do Bicicletar e 

Bicicleta Integrada deriva de diversas ações intangíveis (imateriais) provindas de legislações e 

práticas. Segundo o documento interno de Andrade, Parente e Costa [2016], desde de 2014, 

Fortaleza veio implementando diversas ações para tornar a locomoção por meio de bicicletas 

mais segura e eficiente devido a um contexto favorável provindo de fatores locais e externos: 

crescimento do ciclo ativismo na cidade (práticas), vontade política (atividades) e criação do 

Plano Diretor Cicloviário Integrado – PDCI (instrumento legal). Além disso, os projetos 

Bicicletar e Bicicleta Integrada adquirem caráter intangível pela diversidade de organizações, 

no qual cada um exerce um papel, que somados, promovem a existência e viabilização da 

expansão de um serviço de deslocamento para a população em geral. 

De modo geral, independentemente da forma que possua, uma solução passa a ser 

reconhecida como uma inovação social não por causa da sua finalidade, mas pelo seu caráter 

inovador e pelo propósito que busca (CLOUTIER, 2003). Variáveis que serão analisadas a 

seguir. 
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6.1.2 Novidade (Caráter inovador) 

 

Apesar do significado de novidade ainda pouco definido, pode-se considerar que a 

inovação social é representada como sendo uma solução diferenciada em um determinado 

contexto, podendo ser observada, para alguns pesquisadores, pela profundidade ou extensão 

das mudanças causadas no ambiente com modificação de valores, crenças, representações e 

outros elementos (CLOUTIER, 2003). 

Apesar da engenheira civil que atua no Poder Público Municipal (entrevistado PP1) 

mencionar que as bicicletas compartilhadas não são uma ideia tão nova assim, pela existência 

mundial e que o poder público apenas adaptou o sistema para a situação local com o 

funcionamento via patrocínio, o segundo entrevistado, também engenheiro civil que atua no 

Poder Público Municipal (entrevistado PP2) ressalta que o sistema de bicicletas compartilhadas 

é algo novo por se caracterizar como algo experimental na cidade de Fortaleza. 

Segundo o documento interno de Andrade, Parente e Costa [2016], o Bicicletar 

possui um aspecto inovador: a garantia de que a população que possua Bilhete Único (cartão 

de transporte de integração temporal com tarifa única) utilize as bicicletas de forma isenta, 

como forma de estimular a sua integração com o ônibus. De acordo com a observação 

participante, a isenção é válida desde que o usuário permaneça com a bicicleta até o tempo 

máximo permitido (60 minutos na semana e 90 minutos no fim de semana), ultrapassando esse 

prazo há cobrança de taxa no cartão de crédito informado no cadastramento.  

Já no caso do Bicicleta Integrada, o documento interno de Andrade, Parente e Costa 

[2016], menciona que o conceito do sistema é inovador no Brasil e mundialmente por diferir 

dos sistemas tradicionais, já que ele é um sistema de empréstimo de bicicletas para integração 

com o transporte coletivo tendo as estações localizadas nos terminais de transporte público. 

Apesar disso, na observação direta, percebeu-se que os usuários também utilizam as bicicletas 

compartilhadas, do sistema Bicicleta Integrada, para resolver situações que não necessitem 

integrar com o transporte público, também mencionado em entrevistas pelo Usuário do 

Integrada, e até mesmo para lazer. Segundo a engenheira civil (entrevistado PP1), o Bicicleta 

Integrada foi proposto para levar as bicicletas compartilhadas para a periferia já que as bicicletas 

do Bicicletar estavam restritas a área central da cidade, permitindo, com a localização das 

estações nos terminais de ônibus, que as bicicletas estivessem mais acessíveis para os usuários 

do transporte público de forma gratuita. 
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Para os usuários entrevistados, a novidade pode ser percebida pelas representações 

sendo mencionado a questão da utilidade, da facilidade, da gratuidade de uma alternativa 

existente. A entrevistada UB5 de 31 anos, assistente administrativa, residente na cidade de 

Fortaleza, usuária do Bicicletar há aproximadamente dois anos, menciona, “eu fiz o cadastro 

pra fazer esse percurso e aí eu me apaixonei, [...] uma novidade que agiliza, [...] eu já gostava 

de bicicleta, então eu me apaixonei por essa independência de você só passar o cartão, pegar a 

bicicleta sem precisar de outro transporte, ou sem andar [...]” Segundo o entrevistado UB7 de 

31 anos, secretário, residente na cidade de Fortaleza, usuário do Bicicletar há aproximadamente 

três anos,  

 
[...] o que me incentivou muito, vou dizer que foi o fator maior foi a questão do 

transporte público, assim, a falta de estrutura, a superlotação, o desgaste de ter que ir 

pra uma parada pegar o ônibus e a bicicleta me ajudou muito nisso daí, que eu comecei 

a.., no começo eu fiquei até com medo dos ônibus, da questão do trânsito, mas aí eu 

comecei a me adaptar [...]. 

 

Outros pontos observados foram as crenças e valores. O entrevistado UB9 de 34 

anos, agente de pesquisa e mapeamento do IBGE, residente na cidade de Fortaleza, usuário do 

Bicicletar há aproximadamente dois anos, menciona que viu na TV e achando interessante a 

ideia começou a utilizar com motivação saudável, “[...] foi até quase um modismo mesmo, eu 

via: – Poxa tão usando! Eu quero usar também.”. Já para o entrevistado UB8 de 56 anos, 

servidor público federal, residente na cidade de Fortaleza, usuário do Bicicletar há 

aproximadamente quatro anos, “[...] a facilidade com que a bicicleta nos permite deslocar [...] 

hoje a gente vive muito fechado no mundo do ar condicionado [...] e é possível suar e ser feliz 

[...]. 

 

6.1.3 Objetivo global/ Ação social 

 

Outro fator que define a inovação social é o objetivo, o propósito da busca do bem-

estar dos indivíduos e comunidades, destinando a resolver problemas sociais ou atender a uma 

aspiração social (CLOUTIER, 2003). A inovação social poderia agir como ação social, através 

de: novas tentativas de solução, experimentos na fase inicial de implementação, novas políticas 

públicas, novos programas, arranjos institucionais, novas regulamentações sociais (TARDIF; 

HARRISSON, 2005). Para os autores, são experiências inovadoras que em longo prazo 

conseguem estabelecer efeitos benéficos que tendem a se institucionalizar. Para Souza (2014), 

pode-se, também, incluir neste ângulo a formação de redes, como articulação entre os diferentes 

atores. 
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Em documento repassado pelo Plano de Ações Imediatas de Transporte e Trânsito 

de Fortaleza (PAITT), a aglomeração urbana trouxe diversos problemas na qualidade de vida: 

moradia, saúde, educação, inclusive mobilidade urbana, sendo que em Fortaleza a excessiva 

utilização de automóveis individuais e a falta de uma priorização massiva em transporte público 

e não motorizado trouxe implicações negativas para a vida urbana (TORNANDO..., [2015] – 

documento interno). Nesse contexto, a priorização de meios para o deslocamento coletivo e não 

motorizado tornou-se uma forma racional, justa, sustentável e democrática de agir na 

problemática da mobilidade urbana em benefício a maioria da população (TORNANDO..., 

[2015] – documento interno). 

Em cartilha sobre as políticas de segurança viária em vigor na cidade de Fortaleza 

o objetivo das ações realizadas é que estas modifiquem a cidade, e a partir disso moldem as 

pessoas (PREFEITURA DE FORTALEZA, 2018d – documento interno). Diversos 

acontecimentos e atuações propiciaram para o estabelecido de um contexto favorável as ações 

voltadas para a bicicleta e a inserção de bicicletas compartilhadas na cidade de Fortaleza: as 

manifestações de junho de 2013 contra o aumento das tarifas de transporte, organizado pelo 

Movimento Passe Livre, que iniciado na cidade de São Paulo logo se propagou em várias cidade 

do Brasil – este acontecimento fez com que os governos anunciassem várias medidas, como o 

cancelamento da tarifa do transporte coletivo e o forte investimento em mobilidade urbana; o 

cicloativismo, que cresceu significativamente na cidade de Fortaleza criando, em março de 

2013, a Associação dos Ciclistas Urbanos de Fortaleza – CicloVida, além da intensificação da 

participação das pessoas em redes sociais, com criação de grupos de discussões e 

compartilhamento de ideias, críticas e sugestões – este acontecimento reverberou na mídia local 

e nos governos; as iniciativas de São Paulo, com o anúncio, em junho de 2014, da implantação 

de vias cicláveis que repercutiram nacionalmente sendo uma das ações de incentivo como 

solução para a mobilidade urbana; a criação do Programa de Ações Imediatas de Trânsito e 

Transportes (PAITT), pela Prefeitura de Fortaleza, no início de 2014, que com uma equipe 

técnica, propôs um pacote de ações de curto prazo voltado para solução de problemas de 

mobilidade urbana na cidade de Fortaleza; a vontade e abertura política da Prefeitura para a 

execução das ações de incentivo ao transporte por bicicleta; o apoio da iniciativa privada, 

fundamental para a viabilização dos sistemas de bicicletas compartilhadas; e por fim, a opinião 

da população e as matérias de imprensa local de modo favorável, ou não tão reativa, às ações 

implantadas (TORNANDO..., [2015] – documento interno). 

Segundo o engenheiro civil que atua no Poder Público Municipal (entrevistado 

PP2),  
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Os sistemas de bicicletas vieram como uma das ações que a Prefeitura fez para 

incentivar o uso da bicicleta como meio de transporte. Ela sempre foi usada em 

Fortaleza. [...] de pessoas que vem, principalmente, da periferia para o Centro [...], 

muitas vezes por não ter recurso para pagar ônibus ou preferir andar de bicicleta. E aí 

a partir de 2014 a Prefeitura começou a investir na bicicleta como meio de transporte, 

e uma das ações foi o sistema de bicicletas compartilhadas. Então, antes dos sistemas 

[...] as pessoas já usavam a bicicleta, mas quando a gente implantou esses sistemas e 

implantou também as ciclofaixas junto, na mesma época [...], houve uma nova onda 

de uso da bicicleta [...]. Então, já se usava a bicicleta, mas houve assim um aumento 

do uso perceptível e isso também se observou no próprio uso das bicicletas 

compartilhadas que passaram a ser usadas. [...]. Então, como era o contexto local né… 

as pessoas já usavam as bicicletas como meio de transporte, mas quem não usava 

passou a ter a oportunidade de usar, normalmente, quem não usa o Bicicletar é quem 

não tem bicicleta, então muitas pessoas passaram a usar bicicleta e depois compraram 

bicicleta própria. [...] 

 

Neste sentido, as bicicletas compartilhadas podem ser consideradas como uma 

solução para os problemas atuais e problemas futuros (prevenção). Com a participação de 

diferentes atores, cada qual desenvolvendo seu papel para que o sistema de bicicletas 

compartilhadas funcione na cidade. Segundo a engenheira civil (entrevistado PP1), “a prefeitura 

faz uma chamada pública para selecionar uma empresa operadora. Essa empresa operadora é 

responsável por conseguir patrocinadores [...] [e] o contrato é direto entre eles. A prefeitura não 

tem contrato específico, ela só regulamenta através da chamada pública.”.  

Apesar das bicicletas compartilhadas possuírem características de negócio, segundo 

a gerente de projetos, representante da Empresa Operadora (entrevistado OP), “para viabilizar 

a gente tem que ter patrocinador, sem isso… A gente procura, temos um diretor comercial que 

faz propostas pra empresas, e aí tem negociação de contrato se tiver interesse.” Para as empresas 

patrocinadoras entrevistadas Patrocinadora Integrada e Patrocinadora Bicicletar (PI e PB), o 

objetivo de ganho do projeto é promover o bem-estar da população que usa o serviço, trazendo 

melhorias para o meio ambiente e espaço urbano. O superintendente da empresa-patrocinadora 

do Bicicleta Integrada (entrevistado PI) mencionou a questão de desenvolver “ações de 

incentivo e melhoria na qualidade de vida das comunidades do entorno [da empresa] [...] [e] à 

população de Fortaleza por meio da melhoria da mobilidade urbana e do sistema de transporte 

da cidade”, tratando também que o Bicicleta Integrada “foi desenvolvido com intuito de facilitar 

a vida da população que utiliza os terminais de ônibus, para que os cidadãos tivessem a 

possibilidade de chegarem em casa de forma mais rápida, sem ter que aguardar outro ônibus”. 
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6.1.4 Modelo 

 

A inovação social em uma visão macro daria origem a novos modelos: de trabalho, 

de desenvolvimento, de governança, de desenvolvimento Quebec (economia social e solidária) 

(TARDIF; HARRISSON, 2005). As bicicletas compartilhadas representam um modelo de 

desenvolvimento para a cidade já que a implantação dos sistemas como o Bicicletar e Bicicleta 

Integrada permitem trazer benefícios não só para os usuários, mas também para o contexto local 

estimulando o seu uso como transporte de mobilidade. Segundo a engenheira civil que atua no 

Poder Público Municipal (entrevistado PP1), “[...] a partir do momento que a pessoa conhece 

[...] e passa a utilizar a bicicleta e vê que é possível, ele é um potencial usuário da bicicleta 

como meio de transporte.”. Outro modelo seria o de governança já que a atuação do poder 

público e o reconhecimento do projeto em outras cidades permitiriam a propagação das práticas 

de planejamento e inserção de bicicletas compartilhadas em outras localidades. 

Segundo o ITDP (2018), as bicicletas compartilhadas podem ser um componente-

chave para os planos de transportes ciclísticos de longo-prazo, já que elas reduzem algumas 

barreiras e podem ajudar a ampliar o número de ciclistas nas vias, consequentemente 

proporcionando investimentos nas infraestruturas, provindos do poder público. 

Em 2014, com a Lei da Mobilidade Urbana (Lei 12.587) as cidades brasileiras com 

mais de 20.000 habitantes tiveram que se adequar a política de desenvolvimento urbano para 

integrar os diferentes modos de transporte com a acessibilidade e mobilidade das pessoas 

(ITDP, 2014). Neste mesmo ano, a Prefeitura de Fortaleza criou o Programa de Ações Imediatas 

de Trânsito e Transportes (PAITT) compondo uma equipe especializada de engenheiros e 

arquitetos, desenvolvendo iniciativas com foco no transporte público e no transporte não 

motorizado, que incluía a implantação do sistema de bicicletas compartilhadas e o 

impulsionamento do uso da bicicleta com as ciclofaixas de lazer e novas infraestruturas 

cicloviárias (TORNANDO..., [2015] – documento interno). 

Segundo o documento interno de Andrade, Parente e Costa [2016], com a 

aprovação do Plano Diretor Cicloviário Integrado – PDCI, foi criada a Gestão Cicloviária do 

Município de Fortaleza norteando as ações de políticas cicloviárias com a priorização do 

transporte, implantação de infraestruturas cicloviárias e ações de incentivo do uso da bicicleta 

como meio de transporte. O PDCI “é um instrumento de planejamento importantíssimo [...] 

[que] define todas as diretrizes que irão nortear as ações cicloviárias de Fortaleza para os 15 

anos subsequentes de sua publicação.”. (TORNANDO..., [2015], p. 6 – documento interno).  
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De acordo com o engenheiro civil representante no Poder Público Municipal 

(entrevistado PP2),  

 
Dentro aqui da Secretaria [Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos 

da Prefeitura de Fortaleza] tem esse nosso setor do PAITT que tem a parte de Gestão 

Cicloviária, [...], e tem a parte de Circulação Viária, e a parte de Transporte Público, 

a parte de carros elétricos... então tem vários setores. 

 

A engenheira civil (entrevistado PP1) complementa que “a Gestão Cicloviária tem 

várias outras frentes: [...] parte de bicicletas compartilhadas [...] [e] a parte de infraestrutura 

cicloviária [...]”. De acordo com o engenheiro civil (entrevistado PP2), “a parte de bicicletas do 

PAITT foi que formalizou todo esse processo aí [Bicicletar e Bicicleta Integrada], desde o 

começo ao fim. Tudo que é relação com a bicicleta, também com a implantação de ciclofaixa, 

ciclovia, tudo que tenha bicicleta no município é com a gente.”. 

Segundo a cartilha sobre as políticas de segurança viária em vigor na cidade de 

Fortaleza, o atual modelo de urbanização é insustentável e a forma como as cidades são 

planejadas mudou ao longo dos anos, sendo que o foco principal devem ser as pessoas 

(PREFEITURA DE FORTALEZA, 2018d – documento interno). Para o ITDP (2014), as 

cidades que enfrentam seus desafios de mobilidade urbana têm sua evolução de 

desenvolvimento à frente das demais, e que transportes mais eficientes se alinham com a 

melhoria da qualidade de vida e redução das desigualdades. Dessa forma, a inserção de 

bicicletas compartilhadas implica na criação local de um ambiente propício para a geração de 

melhorias urbanas, impactando na qualidade de vida da população ou comunidades locais.  

 

6.1.5 Economia 

 

Além de novos modelos, a inovação social articulando a esfera econômica com a 

esfera social poderia originar em uma nova economia, com características de economia: do 

saber (conhecimento), mista ou social (TARDIF; HARRISSON, 2005). Neste estudo, as 

bicicletas compartilhadas são articuladas com o envolvimento de diversas organizações que 

envolvem o poder público e privado atuando na gestão, operação e patrocínio, não existindo 

institucionalização única, mas que atuando em conjunto fornecem o compartilhamento de 

bicicletas para a sociedade. 

O uso da bicicleta compartilhada com o Bilhete Único permite que as pessoas 

residentes em Fortaleza utilizem de forma gratuita os sistemas. Isso atrai o usuário devido a 

facilidade de acesso gratuito ao Bicicletar e Bicicleta Integrada. Segundo o documento interno 
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de Andrade, Parente e Costa [2016], no Bicicletar, a gratuidade do passe com Bilhete Único 

torna o sistema democrático, sendo que no cadastro se exige apenas a inclusão de um cartão de 

crédito para cobranças eventuais que aconteça pelo uso indevido da bicicleta. Segundo o 

engenheiro civil que atua no Poder Público Municipal (entrevistado PP2), “[...] o cartão de 

crédito que é pedido no Bicicletar ele dá garantia à operadora e caso a pessoa faça alguma coisa 

com a bicicleta ela desconta no cartão.”. Já no Bicicleta Integrada apesar de um cadastro mais 

complexo com a presença do usuário, apresentação de comprovante de residência em um dos 

postos do autoatendimento, não exige o cartão de crédito, podendo ser cobrado de outras 

formas, caso haja o uso indevido das bicicletas. Segundo o engenheiro civil (entrevistado PP2), 

o Bicicleta Integrada, 

 
[...] por ter sido algo bem diferente, bem inovador e ser totalmente gratuito, não 

precisar também de cartão de crédito, [...]. E isso não tem no Bicicleta Integrada, 

porque a gente viu que se a gente colocasse cartão de crédito, muitas pessoas não 

usariam por não ter cartão de crédito. Já porque elas estão em uma área mais afastada 

e aí uma dificuldade foi como lidar com possíveis casos de que o usuário faça alguma 

coisa, enfim, não devolva a bicicleta ou algo do tipo que vai que ele poderia fazer, já 

que o cartão era algo que poderia ser cobrado, gente entendia que ele limitaria várias 

pessoas, e aí gente colocou o cadastro presencial nos terminais, com documentação 

de comprovação de residência, inclusive, e outras coisas mais. 

 

Em uma das passagens escrita no caderno de campo, relacionando a questão do 

cartão de crédito ao uso das bicicletas compartilhadas: “[...] utilizava a do Terminal do Antônio 

Bezerra, porque ficava perto de onde morava, mencionou que nunca utilizou as bicicletas do 

Bicicletar, pois segundo ele as outras pagavam enquanto essa era de graça.” – Observação 

Direta - Estação 07: Terminal do Antônio Bezerra. 

De acordo com o ITDP (2014, p. 14), os sistemas de maior sucesso apresentam 

algumas características em comum, dentre elas: “Estruturas de preço que incentivam viagens 

curtas, ajudando a maximizar o número de viagens de bicicleta por dia.”. 

 

6.2 Dimensão Processos 

 

A dimensão Processos foi analisada com sete variáveis (diversidade de atores, grau 

de participação do usuário, modos de coordenação, meios, restrições, recursos e dinâmicas). 

Nesta dimensão procurou-se observar o processo de mudança que ocorreu na localidade com a 

inovação social, perpassando desde o processo de criação e implementação até o envolvimento 

dos usuários como apropriadores do projeto (protagonistas). Englobou-se nesta dimensão as 

variáveis dos estudos de Cloutier (2003), Tardif e Harrisson (2005) e André e Abreu (2006), 
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conforme já detalhado no Quadro 8. Com a análise, obteve-se a prevalência de quatro variáveis 

(diversidade de atores/ meios, grau de participação do usuário/ modos de coordenação, recursos, 

e dinâmicas/restrições), sendo que diversidade de atores e meios possuíam características e 

dados semelhantes que permitiram a sua junção em uma só variável; assim como grau de 

participação do usuário e modos de coordenação; e dinâmicas e restrições. 

 

6.2.1 Diversidade de atores/ Meios 

 

A diversidade de atores permite obter uma representação mais completa do 

problema, de suas causas e possibilidades de soluções, através da pluralidade de pontos de 

vistas, atuando através de uma cooperação, uma aliança estratégica, uma parceria ou 

simplesmente através de uma rede de diversos atores (CLOUTIER, 2003). Para a autora, a 

diversidade de atores (cada qual com sua expertise e recurso) interfere na inovação social como 

uma condição essencial para a criação de novas soluções (processo de aprendizagem e criação 

de conhecimento). Os meios integrariam a formação da inovação social através da(o): parceria, 

consulta, integração, negociação, empoderamento e difusão (TARDIF; HARRISSON, 2005). 

Diante um contexto favorável para o desenvolvimento de ações na mobilidade 

urbana, especialmente quanto aos transportes não motorizados, em 2014, a cidade de Fortaleza 

implantou o primeiro sistema de bicicletas compartilhadas da cidade. Segundo o engenheiro 

civil que atua no Poder Público Municipal (entrevistado PP2), 

 
O Bicicletar foi implantado via chamada pública, que é um edital que gente lançou no 

início do segundo semestre de 2014 para contratar uma operadora para operar o 

sistema. E aí gente se baseou em outras experiências que tinham no Brasil, já tinham 

outras cidades que tinham o sistema semelhante, e lançou este edital. Então a gente 

colocou como critério que a Prefeitura não iria arcar com nenhum custo. Todo custo 

tem que ser arcado por patrocinador. [...] lançou um edital de chamada pública, que é 

um edital que você pode prestar o serviço em caráter experimental, já que é um serviço 

novo [...] e por conta disso não se pode ter custo no município, e tem um prazo de 

cinco anos no máximo para poder estar com esse contrato. Então a gente, ou esse ano 

que completa quatro anos [2018], ou no ano que vem [2019] que completa cinco, 

gente vai mudar a modalidade e vai lançar um novo edital para licitar. 

 

A Prefeitura, como ente da Administração Pública, obedece ao princípio 

constitucional descrito no art. 37, XXI da Constituição Federal Brasileira, no qual há menção 

de que a Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios deverão contratar obras, serviços, compras ou alienações 

de acordo com processo de licitação pública, em termos específicos, com ressalvas em casos 

específicos (BRASIL, 2016). 
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O documento interno de Andrade, Parente e Costa [2016] menciona que o Sistema 

de Bicicletas Públicas Compartilhadas de Fortaleza – Bicicletar foi inaugurado em 15 de 

dezembro de 2014 com 15 estações, e que a empresa responsável pela implantação, operação e 

manutenção (vencedora do edital de chamada pública) concretizou a proposta de patrocínio 

mínimo exigido das 40 estações em 15 de maio de 2015, sendo que até 2016 duas expansões 

haviam sido realizadas, totalizando 80 estações  distribuídas em 29 bairros da cidade de 

Fortaleza. Esta quantidade ainda prevalece, conforme Bicicletar (2018). 

Com o Bicicletar abrangendo a região central da cidade, o sistema sendo o mais 

usado do Brasil pelo indicador de número de viagens por dia por bicicleta, e após a realização 

de pesquisa interna houve a motivação de realização de ajustes operacionais, técnicos e a 

criação do Bicicleta Integrada – desenvolvido pela Secretaria Municipal de Conservação e 

Serviços (SCSP), por meio do Plano de Ações Imediatas de Transporte e Trânsito de Fortaleza 

(PAITT) (ANDRADE et al., [2016] – documento interno). O Sistema de Bicicletas Públicas 

Compartilhadas de Fortaleza com Foco na Integração com o Transporte Público – Bicicleta 

Integrada foi inaugurado em 1º de junho de 2016 com a primeira estação ao lado do Terminal 

da Parangaba, no mês de agosto foi inaugurado outra estação, no mês de setembro mais duas 

estações e em outubro de 2016 inaugurado outra, totalizando cinco estações inauguradas em 

2016 (ANDRADE et al., [2016] – documento interno). Em 2018 mais duas foram inauguradas, 

totalizando até o momento sete estações (BICICLETA INTEGRADA, 2018). 

A vencedora da chamada pública de ambos os sistemas Bicicletar e Bicicleta 

Integrada, foi a empresa privada Serttel. Segundo a gerente de projetos, representante da 

Empresa Operadora (entrevistado OP), a sede da empresa fica localizada na cidade de Recife, 

estado de Pernambuco, possuindo uma sede com o desenvolvimento de bicicletas 

compartilhadas na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, e uma unidade de operação e 

manutenção na cidade de Fortaleza, estado do Ceará. De acordo com a gerente de projetos, 

representante da Empresa Operadora (entrevistado OP), a atividade principal é oferecer 

soluções de mobilidade urbana e segurança, e que no caso do Bicicletar e Bicicleta Integrada, 

a empresa fica responsável pelo desenvolvimento, implantação e operação: 

 
Ela [a Serttel] participa do processo licitatório, [...] se ganhar o processo [...] realiza o 

desenvolvimento, a implantação do sistema, e agora a operação já que está tudo 

implantado. Então, mais ou menos ela [a Serttel] faz tudo. A prefeitura dá a 

autorização, assina o contrato e a partir daí a Serttel que investe, que opera. Qualquer 

problema que tem que resolver e que seja na estação da bicicleta, no site, no aplicativo, 

no cadastro é tudo realizado por nós. [...] [Em suma], participação da licitação e depois 

desenvolvimento das estações das bicicletas, do app, do site, da identidade visual, 

implantação de tudo isso em Fortaleza, e depois operação. 
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A Empresa Operadora mantém ligação com a Prefeitura e com os Patrocinadores, 

mas a procura por patrocinadores para manter as bicicletas compartilhadas e ampliar os projetos 

Bicicletar e Bicicleta Integrada fica na responsabilidade da Empresa Operadora Serttel. A 

Prefeitura não lida com o recurso destinado para a manutenção e operação das bicicletas. 

Segundo a gerente de projetos, representante da Empresa Operadora (entrevistado OP),  

 
[...] a gente. [faz] a ligação entre a Serttel e a Prefeitura, a Serttel e o Patrocinador. 

Então a gente faz uma proposta e eles [a Prefeitura] olham, mas isso é para quase tudo. 

Para cor das estações, para as regras de uso, se não tem nada, tem algumas coisas que 

não estão definidas no edital. Então, a gente propõe como fazer os complementos para 

a Prefeitura, e eles mudam ou aprovam. [...] Para viabilizar a gente tem que ter 

patrocinador, sem isso… a gente procura, temos um diretor comercial que faz 

propostas para as empresas, e aí tem negociação de contrato se tiver interesse. Isso em 

todas as localidades. [...] 

 

De acordo com o documento interno de Andrade, Parente e Costa [2016], “apesar 

de muitas semelhanças com os demais sistemas [nacionais], [o Bicicletar] traz a inovação da 

possibilidade de multipatrocínio, podendo o Bicicletar [...] ser expandido por mais de uma 

empresa patrocinadora [...]”. Apesar disso, o engenheiro civil que atua no Poder Público 

Municipal (entrevistado PP2) menciona que “O Bicicletar para ter patrocínio tem que ter um 

mínimo de estações para o patrocinador entrar, ele não pode entrar só com uma estação. Já no 

[Bicicleta] Integrada pode, então por conta disso, o [Bicicleta] Integrada a gente tem vários 

patrocínios”. 

 

6.2.2 Grau de participação do usuário/ Modos de coordenação 

 

A participação ativa dos usuários ou das entidades que os representa é uma 

característica essencial da inovação social, podendo existir: na iniciativa do projeto; em todas 

as fases do processo, desde a conscientização do problema (identificação de causas) até a 

implementação (desenvolvimento de soluções); ou variando de acordo com as fases do processo 

que depende das características do usuário e do projeto (CLOUTIER, 2003). Em alinhamento 

com a definição de grau de participação, também poderia ser incluída a definição de modos de 

coordenação, proposta por Tardif e Harrisson (2005). Os modos de coordenação integrariam a 

formação da inovação social através da: avaliação, participação, mobilização, aprendizagem 

(TARDIF; HARRISSON, 2005). Segundo Souza (2014), pode-se, também, incluir neste ângulo 

a mediação e a busca por reconhecimento. 

As bicicletas compartilhadas, tanto a do Bicicletar quanto a do Bicicleta Integrada, 

são articuladas com o envolvimento de diversas organizações que envolvem o poder público e 
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privado atuando na gestão, operação e patrocínio, não existindo institucionalização única, mas 

diversidades de atores cada qual desempenhando seu papel. Os usuários também ganham papel 

fundamental na participação do projeto, já que sem a participação destes os projetos não 

continuariam existindo e sendo ampliado. 

A engenheira civil (entrevistado PP1), sobre a participação do Poder Público 

Municipal no desenvolvimento de projetos como Bicicletar e Bicicleta Integrada, ressalta que 

a existência da Política Nacional de Mobilidade Urbana permite que as ações da instituição 

tenham como prioridade os modos não motorizados e o transporte coletivo, e como há uma 

tendência nacional e mundial ao incentivo do uso da bicicleta e modal a pé, e desestímulo do 

automóvel, as bicicletas compartilhadas são um meio de fomento e de asseguramento desta 

política. Ainda de acordo com a engenheira civil (entrevistado PP1), 

 
A Prefeitura [...] traz o olhar de garantir um serviço público de bicicletas, o serviço de 

transporte público, como o transporte coletivo por ônibus. Nós temos que oferecer à 

população, o melhor serviço. Nesse caso, no modal da bicicleta, [...] nós 

acompanhamos para que esse serviço tenha uma garantia mínima de nível de serviço 

adequado. Então, esse é nosso papel como poder público. 

 

Sobre o desenvolvimento dos projetos iniciais do Bicicletar e Bicicleta Integrada 

foram iniciados pela Gestão Cicloviária da Prefeitura de Fortaleza por meio do Plano de Ações 

Imediatas de Transporte e Trânsito de Fortaleza (PAITT), com o desenvolvimento do edital e 

o processo da chamada pública. Conforme o engenheiro civil, representante no Poder Público 

Municipal (entrevistado PP2),  

 
[...] a gente elaborou o termo de referência do edital, e aí a gente envia para comissão 

de licitação da Prefeitura e eles só validam a questão jurídica se está tudo ok, mas todo 

o processo quem fez foi a gente. [Quanto a idealização e construção:] Também a 

gente, é tudo aqui dentro. [...] Dentro aqui da Secretaria [Secretaria Municipal de 

Conservação e Serviços (SCSP)] tem esse nosso setor do PAITT que tem a parte de 

Gestão Cicloviária [...] A parte de bicicletas do PAITT foi que formalizou todo esse 

processo aí, desde o começo ao fim. Tudo que é relação com a bicicleta, também com 

a implantação de ciclofaixa, ciclovia, tudo que tenha bicicleta no município é com a 

gente. 

 

Quanto ao fator determinante da participação da Prefeitura no desenvolvimento dos 

Projetos, o engenheiro civil (entrevistado PP2), menciona que a vontade da Prefeitura em 

incentivar o uso da bicicleta como meio de transporte permitiu que os sistemas fossem 

instalados: “[...] o Bicicletar a gente tinha experiência de outras cidades, [...], e o Bicicleta 

Integrada a gente bolou um novo sistema. Então, o que foi determinante foi realmente a vontade 

e a importância que a Prefeitura dá para o uso da bicicleta como meio de transporte”. Um dos 

pontos que o engenheiro civil que atua no Poder Público Municipal (entrevistado PP2) ressalta 
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ainda foi a intenção de fazer o diferencial das bicicletas compartilhadas em Fortaleza, moldando 

as estações para que elas fossem utilizadas como meio de transporte: “[...] Aqui a gente tem 

estações na orla, mas se você pegar a malha você vê que elas estão lá para você usar no seu dia 

a dia. Isso é uma amostra que o que a gente vem fazendo aqui na Prefeitura é realmente 

incentivando as pessoas a usarem a bicicleta [...]”. 

Como a Empresa Operadora atua com sistemas de bicicletas compartilhadas em 

outras cidades do Brasil e em outros países, a gerente de projetos, representante da Empresa 

Operadora (entrevistado OP) menciona que a sua participação no desenvolvimento de projetos 

como o do Bicicletar e Bicicleta Integrada, é trabalhar com soluções (produtos) que auxiliem o 

desenvolvimento das cidades: “gente tem vários produtos e soluções que justamente são ligadas 

a mobilidade urbana. Então, a gente tenta integrar as nossas soluções para melhorar a qualidade 

de vida das pessoas com esses produtos que a gente desenvolve.”. Quanto ao fator determinante 

da participação da empresa (entrevistado OP), menciona que é necessário a existência de 

patrocinador, pois sem eles não há viabilização “[...] é um produto que a Serttel gosta muito, 

que desenvolve, que muda, que melhora na empresa, [...] é um produto muito bem visto pela 

população, pelas prefeituras, mas é também necessário muito equipamento, então sempre tem 

que ter viabilização financeira.”. 

Segundo o superintendente da empresa-patrocinadora do Bicicleta Integrada 

(entrevistado PI), patrocinadora mais recente, sobre a participação da entidade no 

desenvolvimento do projeto, menciona que “os recursos aportados ao projeto são feitos 

regularmente para a manutenção do projeto.”. Quanto ao fator determinante da participação da 

empresa operadora, a gerente de projetos (entrevistado OP), menciona que como a empresa 

desenvolve ações de incentivo a melhoria da qualidade de vida houve interesse em participar: 

“Com a implantação do Shopping Center, [...] Este foi um dos projetos em que o 

empreendimento teve interesse em apoiar e patrocinar.”. 

Nas entrevistas, poucos usuários souberam definir quem eram as organizações 

envolvidas na viabilização das bicicletas compartilhadas e qual o papel que cada uma 

desempenhava, sendo que muitos acabavam associando as bicicletas compartilhadas as marcas 

das patrocinadoras, ou da existência de algum tipo de parceria pela Prefeitura e Empresas; 

poucos mencionaram, na entrevista, a existência de uma empresa operadora envolvida na 

relação das bicicletas compartilhadas. No entanto, percebe-se a participação dos usuários 

quando prestam algum tipo de informação para pessoas não familiarizadas com a utilização das 

estações ou que buscam conhecer sobre o cadastro. Em uma das passagens escrita no caderno 

de campo: “Após ela estar fazendo novamente a retirada da bicicleta [...], o garoto fez perguntas 
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sobre o uso: se pagava, como fazia para utilizar... (parecia não ter cadastro [...]). A moça ajudou 

respondendo algumas perguntas dele.” – Observação Direta - Estação 41: Érico Mota. Além 

disso, outros fatores demonstram iniciativas de mobilização por parte dos usuários quando se 

envolvem com os projetos: o entrevistado UB6 de 26 anos, estudante de graduação, residente 

na cidade de Fortaleza, usuário do Bicicletar há aproximadamente quatro anos, disse: “E eu até 

conversei com os responsáveis que fazem a manutenção [...] tava tendo muito roubos de 

bicicletas e estavam devolvendo quebrada. [...] Eu sempre converso com o pessoal quando tão 

fazendo manutenção [...]”; o entrevistado UB8 de 56 anos, servidor público federal, residente 

na cidade de Fortaleza, usuário do Bicicletar há aproximadamente quatro anos, mencionou:  

 
Uma vez eu encontrei uma moça aqui pegando uma bicicleta e aquela 

confusão, uma amiga dela dizendo: – Mulher tu tem coragem de fazer isso, 

num sei quê e tal. Eu disse: – Cê vai pra onde? E aí eu acabei fazendo um 

BikeAnjo com ela, eu fiz o percurso com ela até a Beira-Mar, eu tava indo pra 

minha casa e aí eu fui por outro caminho e tal, e aí ela adorou. Então essa 

experiência foi incrível também.  
 

6.2.3 Recursos 

 

Entre as condições que favorecem a inovação social, inclui-se os recursos, como o 

conhecimento (ou saberes em geral): qualificação, informação e comunicação; e como o capital 

relacional: proximidade geográfica da comunidade local, regional e nacional e em alguns casos 

o espaço desterritorializado (ANDRÉ; ABREU, 2005). Para os autores, a realidade empírica da 

inovação social demonstra a constância de agentes qualificados que em uma primeira fase 

contribuem para o avançar do processo, assim como ocorre com o outro recurso essencial que 

é o capital relacional. 

A qualificação e a comunicação dos atores atuantes na gestão e operação (Poder 

Público Municipal e Empresa Operadora) permitem viabilizar com maior segurança os 

Sistemas Bicicletar e Bicicleta Integrada, e a comunicação e a proximidade das empresas 

parceiras permitem que estejam cientes do processo de funcionamento. 

Quanto à Prefeitura de Fortaleza, em cartilha sobre a política cicloviária de 

Fortaleza e os avanços da cidade em termos de transporte por bicicleta, as ações realizadas 

envolvem a existência de alguns fatores, dentre eles o rearranjo institucional (PREFEITURA 

DE FORTALEZA, 2018d – documento interno). Segundo o documento interno de Andrade et 

al. [2016], com a criação do Plano Diretor Cicloviário Integrado (PDCI), em 2014, como 

instrumento legal do município, criou-se, em dezembro do mesmo ano, a Gestão Cicloviária 
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composta por uma equipe técnica de arquitetos e engenheiros que puderam atuar com foco na 

implementação do plano e na proposição de projetos e ações voltadas para o incentivo do uso 

da bicicleta. Segundo a engenheira civil, representante no Poder Público Municipal 

(entrevistado PP1), a Gestão Cicloviária, juntamente com outras áreas, faz parte do Plano de 

Ações Imediatas de Transporte e Trânsito de Fortaleza (PAITT). A engenheira civil menciona 

ainda que dentro da Gestão Cicloviária há três pessoas envolvidas divididas entre as bicicletas 

compartilhadas e a infraestrutura cicloviária.  

A Empresa Operadora está dividida em três áreas: a implantação, a operação e a 

manutenção, sendo uma empresa privada que não faz parte da estrutura da Prefeitura, tendo 

vínculo somente como prestadora de produtos/serviços. Segundo a Empresa Operadora 

(entrevistado OP), várias pessoas estão envolvidas, distribuídas entre São Paulo e Recife (sede 

da empresa), que fazem parte da equipe de desenvolvimento do site e aplicativo, da equipe de 

mecânicos, de montadores, de transporte, os projetistas, equipe de marketing “que define toda 

a identidade visual do projeto, a logomarca, as cores do site, do aplicativo, os adesivos, a 

qualidade dos adesivos também”, a equipe gráfica, e por fim a operação.  

O entrevistado OP complementa, “[...] é realmente muita gente envolvida. E depois 

da operação tem a equipe de técnicos de manutenção das estações, os mecânicos e os 

remanejadores que transportam as bicicletas de uma estação para outra, ou para filial para 

realizar a manutenção delas se precisar.” Esta parte da manutenção é realizada na própria filial 

em Fortaleza “a operação não tem em São Paulo, não tem em Recife, só tem desenvolvimento, 

produção, projeto, e em Fortaleza tem a filial de manutenção e operação [...] para fazer a 

manutenção da bike. Não tem como ter em Recife e mandar a bike de Recife para trocar o pneu”. 

Ainda de acordo com o entrevistado OP, dependendo do assunto operacional a Prefeitura tanto 

pode entrar em contato com o gerente de operações em São Paulo, quanto com o coordenador 

de operações em Fortaleza. 

A comunicação entre a Prefeitura de Fortaleza e a empresa Serttel parecem ser 

constantes demonstrando uma atuação conjunta. A Empresa Operadora está responsável pela 

captação de parceiros, mas de acordo com a engenheira civil, representante no Poder Público 

Municipal (entrevistado PP1), “Os patrocinadores [...] a gente apoia, a Prefeitura, porque tem 

conhecimento das empresas locais, então a gente também fornece os contatos, faz reuniões, a 

gente também ajuda a prospectar patrocinador.” A engenheira civil (entrevistado PP1) 

complementa relatando que a Empresa Operadora tem todas as informações de viagens, de 

problemas com as bicicletas, e que a Prefeitura avalia a operação a fim de estabelecer níveis 

mínimos de serviço a cumprir “A gente tem uma interface que a gente acompanha todos os 
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dados, se tá ficando muitas estações com pouca bicicleta, quantas bicicletas estão na rua, 

quantos usuários ativos nós temos, quantas viagens tão sendo realizadas por dia, é, se o nível 

de serviço tá bom, e como tá a manutenção das bicicletas.”. 

 

6.2.4 Dinâmicas/ Restrições 

 

As dinâmicas se referem a como a inovação social é produzida: absorção pelas 

instituições, o que incorpora na parte das rotinas e lhe retira a feição inovadora, mas isso 

naturalmente ocorre em algum momento (a inovação social com maior impacto na 

transformação de poder raramente são absorvidas); esgotamento; travagem (repressão); 

abandono; origem de outra onda de inovação (ANDRÉ; ABREU, 2005). Segundo os autores a 

inovação social raramente se auto sustenta, por este fator as dinâmicas fazem parte do processo. 

As restrições estariam compostas pela(o): complexidade, incerteza, resistência, tensão, 

compromisso, e rigidez institucional (TARDIF; HARRISSON, 2005). Para os autores, entender 

estes fatores permitiria entender as condições para o surgimento da inovação social. 

A inserção de projetos como o Bicicletar e Bicicleta Integrada precisam obedecer 

às normas da Administração Pública. Neste caso, segundo a engenheira civil que atua no Poder 

Público Municipal (entrevistado PP1), foi necessário realizar uma chamada pública que 

delimita as exigências e os níveis mínimos de serviço, 

  
A chamada pública foi aberta e pode durar até cinco anos, e ela é renovada a cada ano. 

Então ela vence anualmente e nós renovamos no limite máximo de cinco anos. [...] no 

ano que vem, 2019, é o último ano [...] no caso do Bicicletar; e na Bicicleta Integrada 

é a mesma forma, só que foi em 2016, então tem mais tempo. 

 

Esse é um processo que deve continuar devido as legislações que devem ser 

obedecidas pelo poder público, seguindo normas de licitação. Como a Prefeitura é isenta de 

qualquer participação financeira nos projetos, já que como a engenheira civil (entrevistado PP1) 

menciona que “da bicicleta compartilhada em si, a Prefeitura não tem nenhuma participação de 

financiamento”, a dificuldade relatada está na expansão do sistema, 

 
Hoje, a nossa maior dificuldade é expandir o sistema, porque o sistema é majoritário, 

ele é cem por cento patrocinado, então nós estamos com dificuldade de conseguir 

patrocínio pro sistema porque é um sistema caro, e existe o mínimo de dez estações 

na chamada pública pra você conseguir patrocinar, e permite mais de um patrocinador, 

mas estamos com dificuldade de conseguir novos patrocinadores. 

 

A gerente de projetos, representante da Empresa Operadora (entrevistado OP) 

reforça também que o maior problema é a busca de patrocinadores, relatando:  



98 

 
O maior problema é a busca do patrocinador tá, é um valor a ser investido né e agente 

as vezes não procura porque não é algo barato mesmo. [...] se a gente não tem 

patrocinador a gente não faz. [Quanto aos recursos:] A destinação do recurso vai do 

patrocinador para Serttel [...] A gente não distribui vai pra Serttel, é só uma empresa, 

não vai para outra empresa [...]. É da Unimed [Patrocinadora do Bicicletar] pra Serttel 

e a Serttel investe e opera o sistema. [...]. A prefeitura não entra nessa parte de 

patrocinadores, ela só apoia dando licença, autorização, só isso. 

 

Para a gerente de marketing da empresa-patrocinadora do Bicicletar (entrevistado 

PB) e para o superintendente da empresa-patrocinadora do Bicicleta Integrada (entrevistado 

PI), ambos, visualizam como dificuldades a demanda por manutenção constante das bicicletas 

o que exige que os recursos sejam feitos regulamente para tal propósito. 

Essa limitação acaba sendo percebida por parte dos usuários entrevistados, que 

mencionaram a baixa quantidade de bicicletas, a localização das estações que deveriam ser 

expandidas, as bicicletas quebradas ou depredadas. A forma como mencionam não é de que os 

sistemas de bicicletas compartilhadas acabem, mas que haja a contínua existência tanto do 

Bicicletar e Bicicleta Integrada, inclusive da ampliação do horário de permanência no caso do 

Bicicletar, como relata um dos entrevistados:  

 
Assim… [para] o tamanho do projeto, ou a iniciação do projeto, [...] eu acho que os 

problemas são poucos ainda [...] [mas] é o maior problema [...] então é a manutenção 

mesmo que eu tenho a reclamar. E também em segundo lugar seria o… eu acho pouco 

o número de estações, limitadas a bairros nobres de Fortaleza, entendeu.  Claro que 

seria difícil acompanhar na periferia (acompanhar no sentido da segurança delas em 

si), mas eu acho que se expandisse o projeto pra todos os bairros, nossa! Ia ser muito 

mais admirável, e… o segundo lugar é isso, a limitação dos bairros, né. (Entrevistado 

UB5) 

 

A participação de cada ator é fundamental para a viabilização das bicicletas 

compartilhadas, já que o poder público não pode atuar sozinho, sendo que a manutenção 

financeira se torna um ponto bastante crítico para a continuidade dos projetos. É na tentativa de 

reduzir os custos tidos pelos projetos, que atualmente se dá somente por meio de patrocínios, 

que um projeto de lei foi encaminhado para a Câmara de Vereadores de Fortaleza para que os 

recursos do Sistema de Estacionamento Rotativo Zona Azul sejam destinados para a 

manutenção das bicicletas compartilhadas e manutenção cicloviária (MOBILIDADE 

URBANA, 2018). 

 

6.3 Dimensão Natureza-Estímulos 

 

A dimensão Natureza-Estímulos foi analisada com onze variáveis (contexto macro-

micro, econômico, social, essência, barreiras, âmbitos, domínios, adversidades, riscos, desafios 
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e oportunidades). Nesta dimensão também procurou-se observar o processo de mudança que 

ocorreu na localidade, porém, verificando os estímulos, os desafios, as adaptações que 

ocorreram no contexto local resultando em transformações no cenário. Englobou-se nesta 

dimensão as variáveis dos estudos de Tardif e Harrisson (2005) e André e Abreu (2006), 

conforme já detalhado no Quadro 8. Com a análise, obteve-se a prevalência de oito variáveis 

(essência, barreiras/ contexto macro-micro, âmbitos, domínios/ econômico/ social, 

adversidades, riscos, desafios e oportunidades), sendo que barreiras e contexto macro-micro 

possuíam características e dados semelhantes que permitiram a sua junção em uma só variável; 

assim como domínios, econômico e social. 

 

6.3.1 Essência 

 

A inovação social possui uma essência, um contexto do qual ela incide, seja no 

emprego, na qualificação, na segurança social, na aprendizagem, no território, entre outros 

(ANDRÉ; ABREU, 2006). Os autores mencionam que em uma primeira fase a inovação social 

esteve confinada aos domínios da organização do trabalho e do ensino e aprendizagem, e que 

mais tarde surge no campo das políticas sociais e ordenamento do território. 

Neste quesito, as bicicletas compartilhadas são aderidas à cidade de Fortaleza, 

diante um espaço em que houve e continua existindo a necessidade de reajustes no contexto da 

mobilidade urbana. Um processo de impulsionamento que ocorreu não só na cidade de 

Fortaleza, mas nacionalmente. Segundo Clarisse Linke, diretora do ITDP no Brasil 

(organização social sem fins lucrativos que promove o transporte sustentável para melhor 

qualidade de vida das pessoas nas cidades), o ano de 2014 iniciou cheio de expectativas, tendo 

em vista a nova Lei Brasileira de Mobilidade Urbana nº 12.587, em que as cidades com mais 

de 20.000 habitantes deveriam se adequar as novas normas federais (ITDP, 2014). 

Com essa nova legislação, a Gestão Municipal traçou em meados de 2014, o 

objetivo de “tornar Fortaleza a cidade mais ciclável do Brasil” (PREFEITURA DE 

FORTALEZA, 2018e – documento interno). A engenheira civil (entrevistado PP1), menciona 

que 

 
Uma das metas da gestão é incentivar o uso da bicicleta como meio de transporte. 

Quando a gente oferece o sistema de bicicletas compartilhadas dentro da cidade você 

tá oferecendo à população um novo modal e mostrando que é possível usar a bicicleta 

como meio de transporte, não só como meio de lazer na cidade. Então, esse sistema 

de bicicletas compartilhadas ele traz um primeiro acesso à bicicleta pra pessoa que 

não tem uma bicicleta e também, no caso do [Bicicleta] Integrada, do usuário de 

transporte público fazer essa integração entre o transporte público e a bicicleta. Então, 
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a partir do momento que a pessoa conhece a bicicleta e passa a [...] utilizá-la, e vê que 

é possível, ele é um potencial usuário da bicicleta como meio de transporte. [...] 

 

O engenheiro civil, atuante no Poder Público Municipal (entrevistado PP2), 

mencionou que antes de 2014 não havia nenhuma gestão de bicicletas no município, nada 

direcionado especificamente para o modo da bicicleta, sendo que eles possuem alguns dados de 

2013-2014 que ainda estão sendo consolidados em relatório. 

Quando questionados aos usuários sobre a existência de bicicletas compartilhadas 

na cidade, as respostas foram positivas. Para alguns uma novidade, pois não tinham visto esse 

tipo de serviço em outros locais, tendo seu primeiro acesso pelos Bicicletar e Bicicleta 

Integrada. Outros já conheciam ou tinham informações da existência de bicicletas 

compartilhadas em outras cidades do Brasil ou internacionalmente. Os que já conheciam 

esperavam que Fortaleza adotasse esse sistema. Segundo a entrevistada UB3 de 24 anos, 

estudante de pós-graduação, residente na cidade de Fortaleza, usuária do Bicicletar há 

aproximadamente três anos, 

 
[...] eu já tinha visto lá em São Paulo, então quando a gente vê lá, a gente espera 

também que tenha aqui porque aqui também é uma cidade grande, e merece uma 

iniciativa desse tipo. Lá talvez seja um pouco mais difundido, seja algo mais forte, 

porque já é uma atividade que já veio sendo feita há algum tempo já, enquanto que 

aqui é relativamente recente se a gente for ver, mas é uma boa iniciativa pra incentivar 

as pessoas a se movimentar, usar outros meios de transporte, a deixar o carro um 

pouco em casa, até porque eu acho bem mais rápido. Às vezes eu venho aqui pra 

minha aula [...] e eu venho de bicicleta, [...] eu demoro muito menos vindo de bicicleta 

do que de ônibus, e até menos [do que] vindo de carro, no caso de Uber, porque eu 

não tenho carro. 

 

O entrevistado UB4 de 28 anos, estudante de pós-graduação, residente na cidade de 

Fortaleza, usuário do Bicicletar há aproximadamente quatro anos, menciona a necessidade de 

iniciativas que favoreçam ao desenvolvimento da cidade: “[...] a maioria das mudanças na 

infraestrutura viária de Fortaleza, [...] foi importada basicamente ali do Sudeste [...]. E eu acho 

válido que é uma antecipação, porque a gente não tem a população que São Paulo tem, mas [...] 

vai ter, um dia [...], então é bom se preparar [...]”. 

 

6.3.2 Barreiras/ Contexto macro-micro 

 

A inovação social está envolvida em um contexto macro e micro onde ocorrem 

transformações: crise, ruptura, descontinuidade, e mudanças estruturais que fazem os atores 

repensar suas ações e definir novas respostas, podendo entrar em conflito com as situações 

anteriores (TARDIF; HARRISSON, 2005). Os autores mencionam que essas modificações 
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podem ocorrer tanto no nível econômico quanto no social. Segundo Souza (2014), pode-se, 

também, incluir neste ângulo as adversidades climáticas. A inovação social implica sempre em 

iniciativas que escapam da ordem estabelecida (uma ruptura), representando uma alternativa 

para uma mudança social, uma nova forma de pensar e fazer algo (ANDRÉ; ABREU, 2006). 

De acordo com os autores, a inovação social é uma missão ousada e arriscada. 

Segundo cartilha sobre as políticas viárias em Fortaleza, a cidade com uma área de 

314 km², 5ª maior região no país com nível populacional de 2.627.482 habitantes, 1ª no país 

com densidade de 7.786,4 pop./km² em um modelo tradicional de mobilidade: conseguiu 

ultrapassar a marca de 1.000.000 de veículos, a frota de motos cresceu três vezes mais que a 

frota de automóveis (em dez anos), o tempo diário de deslocamentos casa-trabalho com média 

de 64 minutos, sendo este tempo aumentado em até 30% para usuários de menor renda (quando 

comparado com renda alta), além de aumento das emissões de CO² provenientes de automóveis 

e motocicletas, e acidentes trânsito (PREFEITURA DE FORTALEZA, 2018e – documento 

interno). Fortaleza passou por um processo acelerado de crescimento em número de automóveis 

com as facilidades de compra. A mobilidade urbana de acordo com o documento interno da 

Prefeitura de Fortaleza (2018e), em uma visão tradicional, estava baseada na demanda e oferta. 

Com as mudanças que começaram a ocorrer no país e para se ajustar as normas 

federais com relação a mobilidade urbana, Fortaleza iniciou, em 2014, ajustes para realizar 

novas práticas voltadas para uma mobilidade sustentável. Ações de curto prazo com alto 

impacto foram iniciadas: criação do Plano de Ações Imediatas de Transporte e Trânsito de 

Fortaleza (PAITT) com diretrizes direcionadas para a promoção do transporte público e modo 

não-motorizado; intercâmbio com novos parceiros aliados a melhores práticas no trânsito (“[...] 

temos [...] a Bloomberg [Philanthropies], que é uma organização internacional, que também 

está aqui na Prefeitura, e trabalha com Segurança Viária, eles ficam em outra sala, mas assim, 

é tudo meio integrado.” – entrevistado PP1); parcerias para estudos e pesquisas acadêmicas 

aplicadas à problemática urbana; participação em rede com cidades e países que compartilham 

informações e melhores práticas e dentre as estratégias a inserção do compartilhamento de 

bicicletas (PREFEITURA DE FORTALEZA, 2018e – documento interno). 

Um artigo escrito, em 2013, pelos engenheiros Miguel B. Ary e José Carlos A. Ary, 

tratando sobre a mobilidade por bicicleta, mencionaram sobre a importância da criação de um 

Plano Cicloviário e de uma unidade específica na estrutura municipal, para eles, Fortaleza ainda 

não podia ser considerada uma “amiga da bicicleta” por não haver ações que impulsionassem 

uma cultura de respeito ao modal, percebido inclusive com a insuficiência e a inadequação da 

infraestrutura cicloviária (TORNANDO..., [2015] – documento interno). 



102 

O primeiro sistema de bicicletas compartilhadas implantado em Fortaleza foi o 

Bicicletar, iniciado em 2014, logo após, em 2016 o Bicicleta Integrada iniciou seu 

funcionamento criado como uma forma de expansão do Bicicletar, porém com regras e 

localização das estações diferenciadas. Segundo a engenheira civil que atua no Poder Público 

Municipal (entrevistado PP1), quanto as bicicletas do Bicicletar: “[...] o sistema de bicicletas 

compartilhadas foi surgindo no mundo inteiro e na verdade foi adaptar esse sistema para 

situação local de Fortaleza [...]”; já quanto a Bicicleta Integrada “[foi] uma forma de levar o 

sistema de bicicletas compartilhadas [...] principalmente para os usuários de transporte 

coletivo”, o engenheiro civil que trabalha no Poder Público Municipal (entrevistado PP2), 

menciona, 

 
[...] como o Bicicletar ia demorar muito pra chegar nas áreas mais periféricas, porque 

o Bicicletar funciona em rede, ele tem que ter estações sempre perto uma das outras, 

e aí até a gente chegar em áreas mais afastadas a gente ia demorar muito por conta da 

dificuldade de recurso e [...] outra forma de chegar com bicicletas públicas em áreas 

mais distantes da área mais central, e aí a gente bolou esse sistema que ele funciona 

sem precisar de rede, né, ele tem uma estação que gente integrou junto com os 

terminais de transporte público. 

 

6.3.3 Âmbitos 

 

Apesar de ser mais comum associar a inovação social a um produto (analogia com 

a inovação tecnológica), é possível perceber sua manifestação no âmbito político e no âmbito 

de processos (ANDRÉ; ABREU, 2006). Segundo os autores é no âmbito de processo que a 

inovação social assume maior relevância, devido estar associada com a própria ideia da 

mudança social como transformadora das relações de poder. 

Uma mudança social inicia quando a cidade de Fortaleza tem a necessidade de se 

adaptar as mudanças da nova legislação brasileira sobre mobilidade, de forma que um reajuste 

proporcione maior eficiência nas ações do poder público. Com as novas regras federais, a gestão 

municipal remodela sua estrutura para atender as crescentes demandas da sociedade. Segundo 

o documento interno da Prefeitura de Fortaleza [2018], através da vontade política da 

Administração Pública, em 2013 as primeiras ações de mobilidade urbana começaram a ser 

planejadas, sendo que a partir de 2014 criou-se um grupo de profissionais focado no 

desenvolvimento de ações de curto prazo e alto impacto: o Programa de Ações Imediatas de 

Trânsito e Tráfego (PAITT). 

As ações desenvolvidas, dentre elas a inserção das bicicletas compartilhadas na 

cidade é baseada na Política Nacional de Mobilidade Urbana e nas boas práticas internacionais 
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e que tais ações contam com o apoio e incentivo político do gestor municipal (PREFEITURA 

DE FORTALEZA, [2018] – documento interno). O Relatório ainda menciona que se criou um 

cenário favorável para a mobilidade urbana, já que projetos inicialmente rejeitados pela 

população agora são solicitados. O sistema de bicicletas compartilhadas Bicicletar e Bicicleta 

Integrada são propostos e inseridos na cidade como uma das ações do PAITT, mais outras ações 

são colocadas em conjunto para o favorecimento do uso da bicicleta como meio de transporte, 

como a expansão da infraestrutura cicloviária e a criação do Plano Diretor Cicloviário 

Integrado. 

Além do remodelamento interno, a implantação do Bicicletar e Bicicleta Integrada 

passa a ter responsabilidade não única do poder público, mas atuação em conjunto com a 

empresa privada, já que uma empresa é selecionada para fazer a operação por meio de chamada 

pública e para seu funcionamento não há participação de financiamento da Prefeitura. Segundo 

a engenheira civil (entrevistado PP1), 

 
[...] a bicicleta compartilhada não tem nenhum ônus para Prefeitura, ela é totalmente 

patrocinada. A mobilidade urbana ela envolve vários eixos, nós temos as vias 

cicloviárias, temos o transporte coletivo, então cada um tem sua fonte de recursos. 

Nesse caso, da bicicleta compartilhada em si, a Prefeitura não tem nenhuma 

participação de financiamento. [...] Não, não existe [pagamento da Prefeitura com a 

empresa operadora]. 

 

6.3.4 Domínios/ Econômico/ Social 

 

A inovação social também pode se situar em diferentes domínios da sociedade, 

onde emerge e se desenvolve: econômico, tecnológico, político, cultural, social, ético (ANDRÉ; 

ABREU, 2006). No domínio econômico: as transformações ocorrem em estruturas econômicas 

locais, regionais e/ou nacionais, trazendo adaptações (ajustes), reconversão (novos caminhos) 

ou estabelecendo novas estruturas de produção (emergência), que exigem modificações das 

relações de trabalho, de produção e de consumo (TARDIF; HARRISSON, 2005). No domínio 

social: as transformações também ocorrem na esfera social, trazendo recomposição, 

reconstrução do vínculo social com a adoção de novas práticas, e modificações nas relações 

sociais (inclui relação de gênero), integrando a mudança social e os mecanismos que a induzem 

e a exclusão/ marginalização (TARDIF; HARRISSON, 2005). Segundo Souza (2014), pode-

se, também, incluir neste ângulo a descoberta de alternativas aos desafios existentes. 

Segundo o ITDP (2014), as bikeshare, adaptadas ao contexto local, passam a ser 

interpretadas à maneira da cidade, levando-se em conta o clima, a topografia, a infraestrutura e 

a cultura da localidade. As bicicletas compartilhadas proveram de um processo político como 
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forma de incentivar o transporte por bicicleta e os meios não motorizados individuais, que 

ocorreu nacionalmente e que foi adotado pela cidade de Fortaleza e pela gestão municipal. 

 
Fortaleza é uma cidade predominantemente plana, com isoladas ondulações e possui 

estação chuvosa curta e concentrada, o que favorece a utilização da bicicleta como 

meio de transporte, como é observado diariamente principalmente através dos fluxos 

de trabalhadores no início da manhã e final da tarde nas principais vias de ligação 

entre bairros periféricos e o centro urbano expandido da cidade. Mesmo diante deste 

cenário e da importância de priorização deste modal não motorizado como forma de 

mitigar os problemas de mobilidade urbana, a cidade, nas últimas décadas, preferiu 

focar seus investimentos em outras ações que não o incentivo ao transporte por 

bicicleta. (TORNANDO..., [2015] – documento interno). 

 

A partir do segundo semestre de 2013, alguns fatores iniciaram a definir a 

necessidade de uma modificação da mobilidade tradicional brasileira e consequentemente na 

cidade de Fortaleza. Implicando nos avanços do transporte cicloviário de Fortaleza, fatores 

como os protestos contra o aumento das tarifas de transporte público em São Paulo e que se 

intensificou em diversas cidades, o crescimento do ativismo do transporte cicloviário, as 

iniciativas de mudança adotadas por São Paulo com relação aos transporte público e que 

repercutiram nacionalmente, dentre outros (TORNANDO..., [2015] – documento interno). Tais 

acontecimentos provindos de transformações sociais. O engenheiro civil (entrevistado PP2) 

acrescenta que, “[...] pessoas que vem, [...] da periferia para o Centro de bicicleta, muitas vezes 

por não ter recurso pra pagar ônibus ou preferir andar de bicicleta, [...] a partir de 2014 a 

Prefeitura começou a investir na bicicleta [...] e uma das ações foi o sistema de bicicletas 

compartilhadas.”. Para a entrevistada UB1 de 38 anos, funcionária pública municipal, residente 

na cidade de Fortaleza, usuária do Bicicletar há aproximadamente dois anos, 

 
[...] pra mim é só benefício pro cidadão, ainda mais quando as pessoas têm a 

oportunidade de utilizar com o Bilhete Único, isso aí também é muito importante 

porque eu posso ir de carro, mas quem quer ir de ônibus e chegar lá e poder pegar a 

bicicleta só com o mesmo valor do ônibus que tá utilizando, eu acho que isso aí é um 

benefício ótimo. 

 

A questão cultural passa a estar presente quando se viabiliza a construção 

permanente de que o compartilhamento de bicicletas possam ser úteis e trazer benefícios para 

os usuários. No início das instalações das bicicletas, usuários relatam que ficaram curiosos em 

saber como funcionava ou de que seriam ações que não dariam certo. Para o entrevistado UB9 

de 34 anos, agente de pesquisa e mapeamento do IBGE, residente na cidade de Fortaleza, 

usuário do Bicicletar há aproximadamente dois anos, “Eu achei que não ia dar certo. Eu achava 

que era uma perca de tempo! Logo, logo iam retirar. Achei que o vandalismo ia ser bem maior 

também, apesar de ser tão grande né, mas achava que ia ser pior.”. Conforme entrevistado UB4 
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de 28 anos, estudante de pós-graduação, residente na cidade de Fortaleza, usuário do Bicicletar 

há aproximadamente quatro anos, “[...] eu já vi bicicletas roubadas, já vi bicicletas quebradas, 

noticiário sobre estações [...] depredadas [...]. No começo se você não foi preparado pra chegada 

desse novo projeto aí fica um pouco mais complicado, mas essa foi a impressão inicial, eu 

achava que não ia dar certo.”. Em uma das passagens escrita no caderno de campo: “[...] um 

senhor passou pedalando uma bicicleta vermelha (aparentava ser uma bicicleta velhinha), mas 

o fato mais inusitado foi perceber que a cesta da bicicleta era do mesmo modelo do Bicicletar 

e mesma cor, estando amarrada à bicicleta” – Observação Direta - Estação 03: Shopping Del 

Paseo. 

 

6.3.5 Adversidades 

 

Um dos fatores que alavancam a inovação social é a necessidade de vencer 

(ultrapassar) as adversidades (ANDRÉ; ABREU, 2006). Para a engenheira civil, atuando no 

Poder Público Municipal (entrevistado PP1), “Quando a gente oferece o sistema de bicicletas 

compartilhadas dentro da cidade você tá oferecendo à população um novo modal e mostrando 

que é possível usar a bicicleta como meio de transporte, não só como meio de lazer na cidade.”. 

Segundo o engenheiro civil (entrevistado PP2) as bicicletas do Bicicletar foram moldadas para 

atender o objetivo de instigar o uso como meio de transporte na cidade, e o Bicicleta Integrada 

como uma forma de se alcançar as áreas mais periféricas e permitir a integração com outros 

modais, como o transporte público coletivo.  

No entanto, o desafio de expandir o sistema para todas as localidades de Fortaleza 

implica como caráter adverso (desfavorável) o acesso de todos os residentes de Fortaleza ao 

compartilhamento de bicicletas. A gerente de projetos, representante da Empresa Operadora 

(entrevistado OP), declarou que  

 
O [Bicicleta] Integrada está mais voltado para os bairros mais simples onde faltam 

transporte público e onde se usa mais transporte público, e o Bicicletar está realmente 

bem mais abrangente tem bairros mais nobres com mais transportes ou com pessoas 

com menos necessidade e tem também outros bairros mais simples que tem mais 

necessidade de transporte público. É mais heterogêneo o Bicicletar. 

 

Esse fator também é mencionado por usuários. Para o entrevistado UB4 de 28 anos, 

estudante de pós-graduação, residente na cidade de Fortaleza, usuário do Bicicletar há 

aproximadamente quatro anos, “[...] ainda é muito centralizado, só tem estações em geral nessa 

parte nobre da cidade, na periferia não tem, eu entendo pelas questões que eu já te falei, mas 

assim, a ideia é que fosse pela cidade toda, talvez se tivesse estação ao longo do percurso que 
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eu faço talvez eu viesse de bicicleta.”. O entrevistado UB6 de 26 anos, estudante de graduação, 

residente na cidade de Fortaleza, usuário do Bicicletar há aproximadamente quatro anos, emite 

a opinião de que as localidades “[...] a gente encontra muito em locais universitários, [...], eu 

creio que em Fortaleza, se é pra mobilidade de locomoção pra casa, [...] creio que em áreas mais 

afastadas da cidade não foram contempladas.”. O entrevistado UB10 de 32 anos, professor e 

estudante de graduação, residente na cidade de Fortaleza, usuário do Bicicletar há 

aproximadamente três anos, conta, 

 
[...] quando foi implantado não me atingiu [...] só veio me atingir quando eu vim pra 

cá, quando eu vim pra cá pro Benfica, porque como eu moro no Conjunto Ceará e eu 

trabalhava, [...] no município vizinho Caucaia não me atingia, não sabia nem da 

existência, sabia assim da existência, mas não precisava aí quando eu vim para cá para 

o Benfica, aí sim, eu passei a utilizar e teve utilidade pra mim, porque até então não 

tinha utilidade [...]. 

 

Esse é um processo que o compartilhamento das bicicletas deverá ultrapassar ao 

longo do tempo, de forma que deem acesso a todos um meio de transporte adequado, já que em 

2015, uma emenda constitucional insere o transporte como direito social (BRASIL, 2016), e 

tendo em vista que conforme o documento interno da Prefeitura de Fortaleza (2018e), há o 

objetivo de “tornar Fortaleza a cidade mais ciclável do Brasil”. 

 

6.3.6 Riscos 

 

A necessidade de vencer os riscos também impulsionam a existência da inovação 

social (ANDRÉ; ABREU, 2006). A expectativa gerada ao usuário de que o compartilhamento 

de bicicletas funciona é um risco, já que a falta de manutenção ou repetidos problemas podem 

criar frustrações por parte do usuário em acreditar que o sistema de bicicletas compartilhadas 

seja uma ação de longo prazo. Para o usuário UB9 de 34 anos, agente de pesquisa e mapeamento 

do IBGE, residente na cidade de Fortaleza, usuário do Bicicletar há aproximadamente dois anos, 

se o sistema ficasse precário ele desistiria de utilizar as bicicletas “[...] se acontecesse de eu ir 

muito na estação e não ter, ou tiver em baixa condição, aí sim a gente fica desestimulado a nem 

procurar mais né.”.   

Para o entrevistado UI3 de 51 anos, psicólogo, residente na cidade de Fortaleza, 

usuário do Bicicleta Integrada há aproximadamente dois anos e do Bicicletar há 

aproximadamente quatro anos,  

 
[Quando as bicicletas chegaram] eu fiquei morto de feliz! Adorei a ideia, eu esperava 

que isso acontecesse, aliás eu acho que demorou. Porque tem o tempo das pessoas se 
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acostumarem, eu acho que demorou. [...] eu encontro muita bicicleta que vou tirar e 

aparentemente tá perfeita e quando eu vou sair ela não tá boa (precisando de 

manutenção), muita bicicleta depredada, tem coisa que se fosse eu, eu desistia de 

botar, por exemplo, retrovisor, é só pro pessoal arrancar. [...] teve um caso muito 

especial, tinham cinco bicicletas, quatro estavam quebradas, só tinha uma, aí eu tirei 

a bicicleta, e ele me entregou a bicicleta quebrada, 20% de chance né. Aí eu entreguei, 

aí devolveu de novo e devolveu a mesma bicicleta, entende. Então, assim, eu tive 

muitas dificuldades, tinha bicicleta quebrada, ele me dava exatamente o cão da 

bicicleta integrada, entende, então isso foi uma dificuldade. 

 

Para o usuário UB4 de 28 anos, estudante de pós-graduação, residente na cidade de 

Fortaleza, usuário do Bicicletar há aproximadamente quatro anos,  

 
No começo tinham poucas estações, essa era a dificuldade, só que essa dificuldade foi 

jogada por terra ao longo do tempo quando se criaram outras estações, o outro 

problema é decorrente da questão do que eu tô falando em relação a degradação das 

estações e das bicicletas, porque você chega na estação, ainda hoje isso existe, você 

chega na estação e o leitor do teu cartão tá quebrado lá na estação, e aí as vezes você 

tá passando por algum lugar que você quer pegar a bicicleta e resolver algo logo, algo 

muito rápido, só que você não consegue porque tá quebrado. 

 

Para o usuário UB10 de 32 anos, professor e estudante de graduação, residente na 

cidade de Fortaleza, usuário do Bicicletar há aproximadamente três anos, 

 
[...] já aconteceu [...] dela [a bicicleta] ficar presa e dizer que já estava sendo utilizada, 

e tava lá na estação presa, eu ligava várias vezes e a moça dizia que estava resolvido 

e não estava resolvido, o meu cartão ficou bloqueado várias vezes, eu cansei de ligar, 

teve um hora que eu cansei, que eu olhei assim: – Rapaz, vou ligar mais não! Tanto é 

que foi o período que eu não usei mais, com raiva também, fiquei muito chateado, 

porque como se cobra através do cartão de crédito, aí meu medo era isso de vim uma 

dívida estratosférica, sendo que eu não estava utilizando mais a bicicleta [...] 
 

Em passagem escrita no diário de campo foi possível verificar acontecimentos que 

podem trazer riscos para o contínuo uso do projeto por parte do usuário: “[...] decidida a desistir 

e ir de ônibus [...], resolvi realizar a quarta e última tentativa, dessa vez houve o destravamento 

e a bicicleta foi liberada [...] dobrei a Rua Padre Miguelino e para minha surpresa na troca de 

marcha a corrente se solta [por duas vezes durante o percurso][...]” – Observação Participante 

- Estação 32: Praça da Gentilândia. 

A gerente de marketing da empresa-patrocinadora do Bicicletar (entrevistado PB) 

menciona o contínuo envolvimento da entidade já que tais riscos atingem a imagem da 

organização, 

 

A gente tá sempre em constante cobrança da empresa que opera Serttel pra que o 

sistema esteja funcionando plenamente, com boa qualidade de serviço prestado, desde 

a manutenção das bicicletas até a quantidade de bicicletas que estão disponíveis na 

rua, em operação. Então a gente cobra muito, como a nossa marca tá, ela é diretamente 

exposta no sistema, muitas pessoas entendem que é a bicicleta da Unimed, eles não 

entendem muito que existe uma empresa que opera por trás, a gente tem muita 

preocupação que este serviço esteja sendo prestado com qualidade [...] 
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A atuação do patrocinador representa papel importante na contínua existência do 

compartilhamento de bicicletas, a partir do momento em que se envolve de maneira a instigar 

que a gestão e operação estejam atentas aos problemas enfrentados, e reduzam os riscos 

existentes com a operação. 

 

6.3.7 Desafios 

 

Além das adversidades e riscos, a possibilidade de responder a desafios também é 

um incentivo para a produção de inovação social (ANDRÉ; ABREU, 2006). 

Para o ITDP (2014), o compartilhamento de bicicletas pode reduzir os 

congestionamentos, melhorar a qualidade do ar, melhorar a acessibilidade, melhorar a imagem 

do ciclismo, e incremento da mobilidade com baixo custo. O Bicicletar e o Bicicleta Integrada 

são implantados na cidade de Fortaleza como forma de fortalecer o uso da bicicleta como meio 

de transporte, mas sem que o poder público despenda recursos financeiros com os sistemas, 

sendo mantido somente com recurso da empresa operadora captado de patrocinadores 

(empresas privadas). De acordo com o engenheiro civil que atua no Poder Público Municipal 

(entrevistado PP2),  

 
como a gente partiu dessa premissa de não ter gasto do poder público, é, o maior 

desafio tanto no começo como hoje no sistema é conseguir uma equação financeira 

que consiga implantar (na época gente implantou com quarenta com um mês, depois 

expandiu pra mais vinte, mais vinte, ficou oitenta que tem hoje), então viabilizar estas 

oitenta estações não foi tão fácil, nem no começo também, que também não foi tão 

fácil conseguir patrocínio. Tanto é que desde que a gente começou o sistema, gente 

tenta outro patrocinador e não consegue, porque é difícil encontrar quem se disponha 

a investir com algo [...]. Então, no início, o principal desafio foi esse, e continua sendo 

que a gente quer expandir, gente quer melhorar e expandir o sistema né.  

 

A gerente de projetos, representante da Empresa Operadora (entrevistado OP), a 

gerente de marketing da empresa-patrocinadora do Bicicletar (entrevistado PB) e o 

superintendente da empresa-patrocinadora do Integrada (entrevistado PI) também mencionam 

a dificuldade financeira para manter e expandir o sistema. Para a gerente de marketing 

(Patrocinadora Bicicletar) “[...] a expansão não poderia ter acontecido sem a participação da 

Unimed também sobre o projeto.”. Para isso o estabelecimento de relações que provenham 

recurso para manutenção e expansão é essencial para o contínuo funcionamento do Bicicletar e 

Bicicleta Integrada. Para a gerente de projetos, representante da Empresa Operadora 

(entrevistado OP), “está precisando de patrocinador ou de viabilização financeira por parte do 
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poder público que não tá acontecendo.”. Este fator de possuir novas fontes financeiras também 

é reconhecida por parte da Prefeitura, segundo o engenheiro civil (entrevistado PP2),  

 
Melhorar e colocar mais estações, esse processo também requer financiamento, e aí 

gente tá vendo se tiver outras formas de patrocínio, ou próprio dinheiro público, ou 

dinheiro que venha de outras fontes, que venham por medida compensatória, enfim, 

durante todo o processo o desafio maior é esse.  

 

Com esse desafio, a gestão municipal está tentando viabilizar novas formas de 

recursos para reduzir os custos tidos pelos projetos. Desta forma, segundo Mobilidade Urbana 

(2018), um projeto de lei está em processo na Câmara de Vereadores de Fortaleza para que os 

recursos do Sistema de Estacionamento Rotativo Zona Azul sejam destinados para a 

manutenção das bicicletas compartilhadas e manutenção cicloviária (MOBILIDADE 

URBANA, 2018). 

 

6.3.8 Oportunidades 

 

As oportunidades que a inovação procura aproveitar também pode ser percebida 

como estímulo para o desenvolvimento da inovação social (ANDRÉ; ABREU, 2006). 

Segundo o ITDP (2014), o compartilhamento de bicicletas em uma cidade tem 

ligação com as metas de aumento do uso urbano da bicicleta, com a oferta de opções de 

transportes não motorizados que permitam a redução de congestionamento e melhoria da 

qualidade do ar, possuindo baixo custo de implementação. Para a gerente de marketing da 

empresa-patrocinadora do Bicicletar (entrevistado PB), 

a satisfação e o orgulho de ter proporcionado esse legado para cidade de Fortaleza, 

porque a gente acredita que é um legado que a gente deixa por tá também 

proporcionando um ganho pra cidade que a gente atua. Então é extrapolar as questões 

da nossa área de atuação como venda de planos de saúde e assistência médica aos 

nossos clientes, mas é ir além e fazer algo pela sociedade, pela cidade que a gente atua 

comercialmente.  

 

A gerente de marketing da empresa-patrocinadora do Bicicletar (entrevistado PB) 

menciona que logo após a unidade de Fortaleza ter iniciado a viabilização financeira em apoio 

ao Bicicletar foi dado incentivo para que outras unidades da empresa, que são independentes, 

também apoiassem as bicicletas compartilhadas em outras cidades. 

Segundo o engenheiro civil que atua no Poder Público Municipal (entrevistado PP2) 

“quando a gente implantou esses sistemas e implantou também as ciclofaixas junto, na mesma 

época [...], houve uma nova onda de uso da bicicleta [...]”. Tal fato percebido com os 

argumentos expostos pelos usuários. Para o entrevistado UI3 de 51 anos, psicólogo, residente 
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na cidade de Fortaleza, usuário do Bicicleta Integrada há aproximadamente dois anos e do 

Bicicletar há aproximadamente quatro anos, “a bicicleta compartilhada permite que eu deixe a 

bicicleta na estação, [...] eu acho muito mais prático o uso [...]”  Para a entrevistada UI1 de 38 

anos, salgadeira, residente na cidade de Fortaleza, usuária do Bicicleta Integrada há 

aproximadamente um mês, aduz que gostou do projeto e que ele não acabe, já que ela utiliza 

como meio de trabalho “só deixaria de usar se não tivesse mais saúde, enquanto eu tiver saúde 

eu tô andando”. Para a entrevistada UB5 de 31 anos, assistente administrativa, residente na 

cidade de Fortaleza, usuária do Bicicletar há aproximadamente dois anos, “eu acho de extrema, 

[...] de extrema importância social, eu acho que a ideia se foi facilitar ou aumentar a interação 

das pessoas com o exercício ou com a mobilidade né, [...] Eu achei que veio pra facilitar mesmo: 

facilitador [...]”. Para o entrevistado UB6 de 26 anos, estudante de graduação, residente na 

cidade de Fortaleza, usuário do Bicicletar há aproximadamente quatro anos, “[...] quando eu tô 

impossibilitado de utilizar a bicicleta própria eu utilizo a compartilhada. Até pra passeios 

eventuais, pra acompanhar pessoas que não tem bicicleta e aí eu utilizo a compartilhada pra 

fazer companhia, ficar na mesma sintonia, digamos assim.”. 

As bicicletas compartilhadas desenvolvem oportunidades das mais variadas, que 

inclui em benefícios para o indivíduo como para a localidade em que estão inseridas. 

 

6.4 Dimensão Atores Envolvidos 

 

A dimensão Atores envolvidos foi analisada com dez variáveis (indivíduo, 

território, empresa, sociais, organizacionais, instituições, intermediários, tipo, papel e relação 

de poder). Nesta dimensão procurou-se observar o destino da mudança, com a existência de 

relações que envolvem os participantes sob diversos ângulos de necessidade. Englobou-se nesta 

dimensão as variáveis dos estudos de Cloutier (2003), Tardif e Harrisson (2005) e André e 

Abreu (2006), conforme já detalhado no Quadro 8. Com a análise, obteve-se a prevalência de 

quatro variáveis (indivíduo/ território/ empresa, tipo/ organizacionais/ instituições/ 

intermediários/ sociais, papel e relação de poder), sendo que indivíduo, território e empresa 

possuíam características que permitiram a sua junção em uma só variável, sendo denominada 

de “onde ocorre”; assim como tipo, organizacionais, instituições, intermediários e sociais, 

sendo denominada de “tipos de relação”. 
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6.4.1 Indivíduo/ Território/ Empresa (Onde ocorre) 

 

A inovação social é desenvolvida com o intuito de apoiar o bem-estar de indivíduos 

e/ou comunidades, promovendo uma mudança social em termos do indivíduo, do local de vida 

(território) e local de trabalho (empresa) (CLOUTIER, 2003). Para a autora, quando a inovação 

social está centrada no indivíduo, este recupera o poder da própria existência desenvolvendo a 

capacidade de melhorar sua qualidade de vida. A inovação social quando está centrada no local 

de vida do indivíduo permite modificar os componentes sociais a fim de que o território 

proporcione melhor qualidade de vida (CLOUTIER, 2003). Os atores são múltiplos e a 

miscigenação de identidades, valores e normas proporcionaria o aprendizado para desenvolver 

novos comportamentos e novas regras (TARDIF; HARRISSON, 2005). 

Fatores como economia, facilidade, utilidade são relatados pelos usuários, mas 

principalmente o fato de gostar de utilizar a bicicleta o incentiva ao uso. Para o entrevistado 

UB2 de 21 anos, auxiliar administrativo, residente na cidade de Caucaia, usuário do Bicicletar 

há aproximadamente um ano, houve ânimo por ser algo interessante e ser útil para o 

deslocamento não somente pelo fator de economia, 

 
Poxa, assim que eu vi a notícia [...] eu me animei, [...] porque tem muita gente assim 

que se priva logo: [...] por exemplo, muita gente, alguns amigos comentam assim: – 

Caramba, tu pega a bicicleta meio dia pra ir trabalhar, num sol desses. Pega um 

ônibus! Que hoje a gente tem a facilidade também que tem o Bilhete Único 

metropolitano que você paga R$ 1,40 a diferença. Então é mais economia, mas eu não 

pego somente pela economia, tem um fator de que eu gosto de andar de bicicleta 

também. [...] 

 

A entrevistada UB1 de 38 anos, funcionária pública municipal, residente na cidade 

de Fortaleza, usuária do Bicicletar há aproximadamente dois anos, mencionou: 

 
[...] lá em casa a gente tem bicicleta. Eu uso bicicleta desde criança, adoro andar de 

bicicleta e eu usava quando era criança, usava a do meu pai, aprendi a andar de 

bicicleta na bicicleta dele grandona. Só que eu moro num bairro que é um pouco 

perigoso né, e também a questão do trânsito, é… aí eu andava na minha bicicleta lá 

em casa, só que o trânsito não ajudava muito, aí quando lançaram, aí eu: - que bom, 

que agora eu vou pegar uma bicicleta que não é minha né, que já tá num local que é 

mais fácil de eu utilizar, e se acontecer alguma coisa de me assaltarem vai ser mais 

fácil eu repor, porque é mais barata a questão do preço e do custo-benefício, mais por 

isso em relação a essa questão da segurança também. 

 

Para o usuário UB7 de 31 anos, secretário, residente na cidade de Fortaleza, usuário 

do Bicicletar há aproximadamente três anos, 

 
[...] onde eu trabalho tinha dois funcionários que utilizam pra trabalhar casa-trabalho 

né, eu tinha esse desejo, essa necessidade. Quando o programa surgiu eu achei muito 
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bacana, muito legal, só que não me motivou porque as estações eram mais na Aldeota, 

então assim, pra eu ir pra Aldeota pegar numa estação e deixar na Aldeota mesmo não 

era viável, e aí quando surgiu a estação no Benfica (no Shopping) me motivou mais 

ainda a fazer o cadastro e utilizar porque ficava próximo ao meu trabalho [...] O início 

foi quase que voltado pro trabalho e aí com a motivação da bicicleta eu comecei a 

frequentar, vi os ganhos pra área da saúde, tem a questão socioambiental de por 

exemplo não tá poluindo o ar, de não tá contribuindo pra questão do meio ambiente, 

pra questão da saúde também em si (eu também tava muito sedentário, eu não fazia 

nenhum esporte – até hoje eu não faço). Então a bicicleta me ajuda porque de qualquer 

forma é um exercício físico, é ciclismo. E aí eu comecei a frequentar, comecei a gostar 

de frequentar a cidade, comecei a perder o medo, inclusive de conhecer locais que eu 

não conhecia, conhecer outros locais, vislumbrar outros horizontes que no ônibus não 

dá, não dá de jeito nenhum, só com a bicicleta.  

 

A bicicleta compartilhada estimula o indivíduo a repensar a utilização da bicicleta, 

na qual ela é sim um meio de transporte, mas tem que existir uma vontade interna do usuário 

em utilizá-la e ver seus benefícios. Como em passagem escrita no diário de campo: 

“aproveitaria também, indo de bicicleta, para estar fazendo atividade física e conhecendo as 

ruas e rotas de Fortaleza, e acredito que chegaria mais rápido do que indo de ônibus” – 

Observação Participante - Estação 77: Faculdade Lourenço Filho.  

Os sistemas Bicicletar e Bicicleta Integrada oferecem aos cidadãos a possibilidade 

de utilizar bicicletas, mas os indivíduos que demonstram ter obtido um retorno além do simples 

deslocamento utilizam a bicicleta a mais tempo. Esse efeito poderia vir então a medida em que 

se incentiva cada vez mais o uso da bicicleta na cidade. 

A inovação social quando orientada para o local de trabalho do indivíduo visa 

modificar as estruturas de produção, afetando as exigências de trabalho e a relação de troca 

entre empregado-empregador, no intuito de garantir melhor qualidade de vida no ambiente e 

melhor relação trabalho-família (CLOUTIER, 2003). Neste estudo, as bicicletas 

compartilhadas do Bicicletar e Bicicleta Integrada não são orientadas para o local de trabalho 

do indivíduo, mas funcionam como meio de transporte para a população em geral: residentes e 

não residentes em Fortaleza, no caso do Bicicletar; e somente residentes em Fortaleza, no caso 

do Bicicleta Integrada. Ainda assim, cabe registrar que a Prefeitura de Fortaleza iniciou em 

março de 2018, a oferecer a bicicleta compartilhada direcionada para colaboradores da gestão 

municipal em caráter piloto (PREFEITURA DE FORTALEZA, 2018d; 2018e – documentos 

internos), segundo o engenheiro civil que atua no Poder Público Municipal (entrevistado PP2), 

“[...] os funcionários podem utilizar a bicicleta na secretaria [...] e ir até sua casa e devolver no 

outro dia, ou usar no dia a dia, [...] em alguma reunião [...] em outro canto, [...] mostrando que 

as empresas podem fazer soluções [...] que incentivem seus funcionários a usarem a bicicleta.”. 
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6.4.2 Tipo/ Organizacionais/ Instituições/ Intermediários/ Sociais (Tipos de Relação) 

 

A inovação social, muitas vezes ameaçada pela inércia das instituições fora da 

esfera mercantil, pode estar presente em políticas públicas e em entidades privadas (ANDRÉ; 

ABREU, 2006). Para os autores estão entre o tipo de relação de agência: as instituições 

(públicas, privadas, terceiro setor); as organizações e os movimentos sociais. Os atores 

organizacionais também fazem parte do processo de interação entre diferentes atores, neste caso 

tem-se: as empresas, as organizações de economia social ou organizações coletivas, e os 

destinatários (TARDIF; HARRISSON, 2005). Segundo Souza (2014), pode-se, também, incluir 

neste ângulo a Universidade, como organização participante. 

O entrevistado UB7 de 31 anos, secretário, residente na cidade de Fortaleza, usuário 

do Bicicletar há aproximadamente três anos, menciona, 

 
Eu acho que teve uma adesão muito grande, uma adesão muito boa. As pessoas 

utilizam mesmo. Se você ver no domingo que tem a ciclofaixa de lazer (que eu 

também acho pouco, deveria ser pelo menos até cinco horas da tarde – é só de 7h até 

13h), você vê que tem muita gente que utiliza o Bicicletar, além das bicicletas 

próprias, então você vê um grande fluxo de ciclista, por quê?, porque você tá… se o 

poder público oferece a ciclovia, oferece um meio seguro do ciclista frequentar e andar 

ele vai utilizar, mesmo que seja a passeio [...] 

 

A participação ativa do Poder Público torna-se essencial, já que não basta somente 

instalar e realizar a manutenção das bicicletas compartilhadas, é preciso oferecer estrutura na 

cidade para que isso incentive o usuário a utilizar as bicicletas, tais como as 

ciclofaixas/ciclovias e a ciclofaixa de lazer, ambos prestados pela Prefeitura. O engenheiro civil 

que atua no Poder Público Municipal (entrevistado PP2) menciona: “A implantação da 

ciclofaixa começou um pouco antes, no segundo semestre de 2014. A cidade tinha até lá, cerca 

de 70 a 80km de malha cicloviária e hoje tem 223km. [...], veio tudo mais ou menos junto, tudo 

aconteceu parte da mesma época.”. 

A empresa operadora também tem seu papel essencial nas bicicletas 

compartilhadas, bem como as empresas patrocinadoras. Para a entrevistada UB5 de 31 anos, 

assistente administrativa, residente na cidade de Fortaleza, usuária do Bicicletar há 

aproximadamente dois anos, “[...] eu acho que junta, é dois interesses que viabilizam, tipo 

assim, é o interesse social, é o dever do interesse social do público, com a… como eu posso 

dizer... o patrocínio e o controle financeiro da área privada.”. 

A entrevistada UB3 de 24 anos, estudante de pós-graduação, residente na cidade de 

Fortaleza, usuária do Bicicletar há aproximadamente três anos, faz menção a outros incentivos 
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de parceria poder público e empresa privada, bem como a própria atuação das pessoas no 

processo de interação e incentivo ao uso da bicicleta: 

 
[...] outros tipos de iniciativa como lá na beira-mar tem uma estação de... acho que é 

BikeVida o nome, que ajuda, que tem gente lá pra ajudar os ciclistas caso aconteça 

alguma coisa; todas essas iniciativas elas vão sempre dar um incentivo a mais pra que 

a pessoa se sinta convidada a ir pra rua andar de bicicleta. Além do próprio fato de 

você vê outras pessoas utilizando também lhe incentiva um pouco mais, você acha 

mais seguro, você vê que tem vários tipos de pessoas andando na rua com bicicleta, 

porque, por muito tempo ficou estigmatizado que quando você vê uma pessoa de 

bicicleta é assaltante. Então, quebrar um pouco esse tipo de visão também é muito 

importante, porque tem vários tipos de pessoas andando de bicicleta. 

 

O entrevistado UB7 de 31 anos, secretário, residente na cidade de Fortaleza, usuário 

do Bicicletar há aproximadamente três anos, complementa, 

 
Olha, eu acho que através da organização civil, se organizando em grupos, cobrando, 

pedindo, as lideranças comunitárias pedindo o Bicicletar no seu bairro, pedindo nos 

locais de grande fluxo. Porque eu acho assim, o que falta é o primeiro passo né, as 

pessoas andam de ônibus e dizem: – Ah, porque é muito longe, não tem como eu ir 

pra casa ou porque é muito perigoso…, quando elas veem que não é tão assim, que 

muita coisa é fruto da imaginação delas ou do que elas acham e elas começam a usar 

e ver que a realidade, o que elas são, elas começam a abraçar a causa, então eu acho 

por exemplo que os cidadãos poderiam… os grupos de ciclistas deveriam cobrar, as 

ONGs né, que tem a bicicleta como prioridade, como incentivo no trânsito. Porque eu 

acho assim, a minha opinião, o que eu penso, a bicicleta não vai acabar com o carro, 

o objetivo não é acabar com o carro, acabar com a moto, o objetivo é oferecer uma 

outra alternativa: – Óh, você pode andar de carro, você pode ter seu carro, você pode 

ter sua moto, mas você pode ter uma bike! – Por que você não usa uma bike pelo 

menos pra ir pra seu trabalho [...] 

 

Segundo a engenheira civil, representante no Poder Público Municipal 

(entrevistado PP1), os ativistas se envolvem também “Nós temos reuniões a cada dois meses 

com a sociedade civil, e eles acompanham o sistema, sempre que o sistema tá dando problema 

eles trazem as demandas pra gente, e a gente leva pra operadora. Então, eles também 

acompanham de perto o sistema.”. 

As instituições também fazem parte do processo de envolvimento entre diferentes 

atores, neste caso tem-se: o Estado, a identidade, os valores/normas (TARDIF; HARRISSON, 

2005). Segundo Souza (2014), pode-se, também, incluir neste ângulo as falhas existentes. A 

interação de vários atores envolvidos no processo da inovação origina que atores intermediários 

(comitês e redes sociais de aliança) também façam parte do processo de inovação local 

(TARDIF; HARRISSON, 2005). Quanto ao ângulo social, Tardif e Harrisson (2005) 

mencionam os movimentos cooperativo ou comunitários, a sociedade civil, os sindicatos, e 

segundo Souza (2014), pode-se, também, incluir neste ângulo os núcleos familiares. 
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6.4.3 Papel 

 

O meio é responsável por articular a inovação social podendo ser um lugar ou um 

espaço-rede, em qualquer dos casos o meio corresponde a uma mediação entre as pessoas e 

incide no papel de cada uma (ANDRÉ; ABREU, 2006). Para os autores o papel pode ser de 

mediador ou de próprio inovador/ adotante. 

A bicicleta compartilhada vista como uma inovação social na promoção de 

mudanças nas práticas sociais (JAEGER-ERBEN; RÜCKERT-JOHN; SCHAFER, 2015) tem 

o poder público municipal, a empresa operadora e as empresas patrocinadoras atuando como 

mediadores na promoção do compartilhamento de bicicletas na cidade de Fortaleza, através do 

Bicicletar e Bicicleta Integrada, e os usuários como adotantes das bicicletas compartilhadas. 

A participação do poder público e de empresas permitem a promoção dos sistemas, 

mas a definição por parte dos usuários de qual papel cada organização está responsável é falha. 

Para o entrevistado UB4 de 28 anos, estudante de pós-graduação, residente na cidade de 

Fortaleza, usuário do Bicicletar há aproximadamente quatro anos, 

 
Em geral, o usuário não tá pensando nisso, ele tá pensando em satisfazer as 

necessidades de deslocamento e lazer dele, basicamente isso. Agora era interessante, 

aí eu faço a crítica a mim mesmo, assim, eu não fui procurar saber como é que era o 

projeto, entender o projeto, quais as consequências dessa parceria, o que é que as 

empresas privadas tão ganhando, o que é que o poder público tá ganhando 

efetivamente. A gente tem uma noção geral, eu sei que se todo mundo utilizasse a 

bicicleta o trânsito seria reduzido em termos de quantidade, em termos de poluição, 

em termos de problema, melhoraria o tráfego, a velocidade, enfim, essas coisas todas, 

mas efetivamente eu não sei o que é, eu não fui procurar, entender o projeto. Eu apenas 

aceitei o projeto e comecei a participar do projeto, entendeu. 

 

O entrevistado UB10 de 32 anos, professor e estudante de graduação, residente na 

cidade de Fortaleza, usuário do Bicicletar há aproximadamente três anos, complementa, 

 
Assim, eu tenho muito receio as vezes, assim da ideia da manutenção da coisa, sabe, 

[...] do público eu acho meio receoso, porque as vezes o público, por exemplo, é o 

projeto de um prefeito, aí chega outro prefeito e só pra dizer que o projeto não é mais 

dele, ele refaz aquilo, tudo que já tava bem bonitinho ele desfaz pra dizer que é do 

outro que já tá chegando, e aí vai nessa bola de neve que acaba não fazendo nada, 

ninguém, aí o receio é o atual gestor [...] daqui a 2 anos acaba o mandato dele, aí o 

que é que pode acontecer, ou não, o próximo gestor só pra dizer que fez algo diferente 

tirar e fazer uma coisa que não funcione, pode acontecer. O receio as vezes é isso, é 

mais não das parcerias, um ao outro, mas eles individualmente separados, um desfazer 

a parceria, por seus motivos. Negócio é esse! 

 

A participação do usuário também contribui para a continuidade do projeto. Para a 

entrevistada UB3 de 24 anos, estudante de pós-graduação, residente na cidade de Fortaleza, 

usuária do Bicicletar há aproximadamente três anos, “Eu acho que ajudar a preservar as próprias 
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bicicletas já é umas das coisas mais importantes que uma pessoa de forma individual pode fazer, 

porque as vezes as pessoas, elas simplesmente não ligam porque aquela coisa não é sua.”. Para 

o entrevistado UB6 de 26 anos, estudante de graduação, residente na cidade de Fortaleza, 

usuário do Bicicletar há aproximadamente quatro anos, 

 
Eu acho que falta conscientização da população, [...] eu vejo que muita gente não 

preserva o bem por não ser dele, por ser um bem coletivo. Eu vejo, assim, o descuido 

com as bicicletas, o fato de furar o pneu e a pessoa não ter a consciência de: – Ah, 

outra pessoa pode utilizar! Às vezes gastar o dinheiro próprio pra fazer a manutenção 

de uma bicicleta, de levar numa borracharia e ajeitar o pneu ou comprar uma câmara 

de ar. As pessoas não tão preparadas pra isso, elas só querem o benefício, mas não 

querem ver o lado da responsabilidade também. Acho que como todo meio de 

transporte, seja pra lazer ou pra objetivo tem que ter manutenção, tem que ter… 

querendo ou não tem gastos. Eu acho que as pessoas só querem ver o benefício, mas 

não querem ver a responsabilidade de utilizar aquele bem. Acho que é isso. 

 

A gerente de projetos, representante da Empresa Operadora (entrevistado OP), 

menciona a importância da participação do usuário: “O usuário é um tipo de gestor de contrato 

[...], é um dos itens mais importantes, na verdade, do projeto quando ele tá implantado e 

operando porque sem ele não tem projeto.”. 

É importante registrar que o próprio poder público municipal permitiu ser adotante 

da própria inovação social, através do funcionamento do Bicicletar Corporativo. A bicicleta 

compartilhada direcionada para colaboradores da gestão municipal, iniciou seu funcionamento 

em março de 2018, em caráter piloto (PREFEITURA DE FORTALEZA, 2018d; 2018e – 

documentos internos). 

 

6.4.4 Relação de poder 

 

A mudança na relação de poder também é um tema central quando tratando a 

relação entre hegemonia e resistência (ANDRÉ; ABREU, 2006). 

Cada ator envolvido tem seu papel definido nos projetos do Bicicletar e Bicicleta 

Integrada, cada qual se apropriando do funcionamento dos projetos. 

Os sistemas de bicicleta compartilhada incorporados na cidade de Fortaleza entre 

outros fatores, com a força de vontade política em tornar a cidade ciclável, direcionam suas 

ações para a Política Nacional de Mobilidade Urbana. Segundo a engenheira civil, que atua no 

Poder Público Municipal (entrevistado PP1), “[...] nós acompanhamos para que esse serviço 

tenha uma garantia mínima de nível de serviço adequado. Então, esse é nosso papel como poder 

público.”. 
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De acordo com o ITDP (2014), para que um sistema de bicicletas compartilhadas 

seja implementado com sucesso, faz-se necessário um forte apoio político que garantam 

recursos financeiros, direitos de uso do solo e a coordenação entre vários órgãos municipais, 

mas também que o envolvimento se dê ao longo de anos, independente dos mandatos eleitorais. 

Os projetos Bicicletar e Bicicleta Integrada foram implementados na cidade de Fortaleza, Ceará, 

por meio das normas da Administração Pública. Segundo a gerente de projetos, representante 

da Empresa Operadora (entrevistado OP), a organização 

 
participa do processo licitatório, [...] se ganhar o processo [...] realiza o 

desenvolvimento, a implantação do sistema, e agora a operação já que tá tudo 

implantado. Então, mais ou menos ela [a Serttel] faz tudo. A prefeitura dá a 

autorização, assina o contrato e a partir daí a Serttel que investe, que opera. Qualquer 

problema que tem que resolver que seja na estação da bicicleta, no site, no aplicativo, 

no cadastro é tudo realizado por nós.   

 

A engenheira civil do Poder Público Municipal (entrevistado PP1) também retrata, 

 
[...] a Prefeitura faz uma chamada pública pra selecionar uma empresa operadora. Essa 

empresa operadora é responsável por conseguir patrocinadores, então a empresa 

operadora hoje, dos dois sistemas, é Serttel, e ela conseguiu patrocínio, junto com o 

apoio da Prefeitura, da Unimed e desses outros patrocinadores do Integrada. Então o 

contrato é direto entre eles. A prefeitura não tem contrato específico, ela só 

regulamenta através da chamada pública. [...] Os patrocinadores sim, mas a gente 

apoia, a Prefeitura, porque tem conhecimento das empresas locais, então a gente 

também fornece os contatos, faz reuniões, a gente também ajuda a prospectar 

patrocinador. 

 

A Empresa Operadora atuando com o próprio sistema de bicicletas compartilhados 

em várias regiões (nacional e internacional), menciona que o apoio à atividade de bicicleta 

compartilhada é por meio da Prefeitura e Patrocinador. A gerente de projetos (entrevistado OP) 

menciona que  

 

A gente [empresa operadora] não apoia né, a gente faz. Quem apoia é a prefeitura e o 

patrocinador. [...] Tem que ter apoio da Prefeitura sempre porque as estações são 

localizadas em espaço público ou até na via. Então, não tem como fazer isso sem a 

Prefeitura, a não ser que a estação esteja localizada num espaço privado, como dentro 

da sua casa, dentro de uma empresa, dentro de um shopping, mas aí você não visa a 

população no geral. [...] A gente implantou 24 sistemas de bicicletas públicas no Brasil 

e na Argentina, e a gente não apoia, a gente faz toda a implantação e opera o sistema. 

 

A atuação conjunta entre a Prefeitura de Fortaleza e a Serttel faz com que os 

projetos estejam em funcionamento, mas para isso faz-se necessário que haja recursos 

financeiros para o seu funcionamento. Para o superintendente da empresa-patrocinadora do 

Integrada (entrevistado PI) recém apoiadora do Bicicleta Integrada, iniciando o apoio em 2018, 

“o Grupo JCPM busca ações junto à Prefeitura de Fortaleza para possibilitar melhoria na vida 

das pessoas. Este foi um dos projetos em que o empreendimento teve interesse em apoiar e 
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patrocinar.”. Para a gerente de marketing da empresa-patrocinadora do Bicicletar (entrevistado 

PB), única apoiadora do Bicicletar, desde o início em 2014, “o Bicicletar veio como uma forma 

da gente fortalecer a imagem da marca como uma empresa que promove saúde e bem-estar não 

apenas para os nossos clientes, mas para toda a sociedade que nos cerca”. A afinidade da 

empresa com o projeto permite a continuidade de seu apoio ao sistema de bicicletas 

compartilhadas. Para a gerente de projetos, representante da Empresa Operadora (entrevistado 

OP), “[...] tem empresa que gosta do projeto e quer patrocinar e outras patrocinam a fim de 

compensar algo que gerou muito impacto no trânsito.”. 

 

6.5 Dimensão Objetivos da Mudança 

 

A dimensão Objetivos da mudança foi analisada com cinco variáveis (bem-estar de 

indivíduos e comunidades, resultados produzidos, escala, tipos, finalidade (propósito)). Nesta 

dimensão procurou-se analisar os resultados obtidos com a inserção da inovação social na 

localidade, se as necessidades foram atendidas e/ou os problemas sociais solucionados. 

Englobou-se nesta dimensão as variáveis dos estudos de Cloutier (2003) e Tardif e Harrisson 

(2005), conforme já detalhado no Quadro 8. Com a análise, obteve-se a prevalência de duas 

variáveis (resultados produzidos/ escala/ tipos, finalidade (propósito)/ bem-estar de indivíduos 

e comunidades), sendo que resultados produzidos, escala e tipos possuíam características que 

permitiram a sua junção em uma só variável; assim como finalidade (propósito) e bem-estar de 

indivíduos e comunidades. 

 

6.5.1 Resultados produzidos/ Escala/ Tipos 

 

Na inovação social faz-se relevante analisar a qualidade dos resultados produzidos, 

já que a ação empreendida deve proporcionar melhores resultados do que as práticas 

tradicionais (CLOUTIER, 2003). A autora, também retrata que o projeto está condicionado 

subjetivamente aos critérios de sucesso mantidos por cada stakeholders. A inovação é dividida 

em cinco tipos: técnico (tecnológico), sócio técnico, social, organizacional e institucional, e nas 

suas interrelações que estão direcionadas para o processo de criação e implementação de 

soluções e a escala na qual o processo de inovação social é iniciado (independentemente do tipo 

de inovação) seriam locais e localizadas (TARDIF; HARRISSON, 2005). Os autores 

mencionam que o foco maior é nestes três últimos tipos. 
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A própria estruturação institucional da Prefeitura de Fortaleza, criando o Plano de 

Ações Imediatas de Transporte e Trânsito de Fortaleza (PAITT), a Gestão Cicloviária, entre 

outros departamentos, direcionou as ações para os meios de transporte não motorizados, 

possibilitando o fortalecimento de ações na mobilidade urbana, dentre elas a inserção das 

bicicletas compartilhadas para que a sociedade tenha acesso, principalmente os cidadãos da 

própria cidade. 

Segundo o engenheiro civil, representante no Poder Público Municipal 

(entrevistado PP2), no Bicicleta Integrada, 

 
Antes de lançar, quando gente anunciava que ia ter, algumas pessoas falavam: - ‘Ah! 

Não vai funcionar aqui em Fortaleza, o pessoal vai roubar tudo!’, - Só funciona na 

Europa!’, num sei o que, num sei o que, num sei o que, né, esse papo de que as coisas 

não funcionam porque é perigoso e tal, mas assim que a gente implantou o que 

aconteceu foi o contrário, e gente nunca teve esse problema sério na cidade, que as 

pessoas tanto falavam, e o sistema hoje é o mais usado do Brasil [...] 

 

O engenheiro civil (entrevistado PP2), complementa que, no Bicicleta Integrada, 

 
Como já foi depois do Bicicletar, nem aquela reação inicial que eu falei (de que iam 

roubar bicicleta e tal, essas coisas) teve porque as pessoas já conheciam, já estavam 

bastante usadas, as pessoas que moram em torno do terminal que visitam o terminal 

usam o sistema. Você visitar as estações elas estão sempre mais ou menos vazias então 

é sinal de que estão realmente usando as bicicletas. 

 

A engenheira civil representante no Poder Público Municipal (entrevistado PP1), 

mostra alguns resultados produzidos devido ao funcionamento do Bicicletar,  

 
Eu posso até te mostrar aqui, alguns resultados que a gente tem. Ó um dos benefícios 

é quantidade de emissões de CO2, né que deixaram de ser emitidos pelo uso da 

bicicleta, aí… 75% dos usuários utilizam em seus deslocamentos diários, um em cada 

três usuários são mulheres (nós temos um terço de mulheres), 38% são estudantes, 

60% escolhem que é o meio mais rápido de locomoção, 76% utilizam o Bilhete Único.  

 

Com relação as exigências por parte dos usuários, a engenheira civil (entrevistado 

PP1) menciona, 

 

[...] assim, alguns pedidos, né, não seria nem reclamação que a gente recebe, são: de 

expansão, né, algumas pessoas vêm pedir estações em outras regiões que a gente ainda 

não conseguiu expandir..., e [...], as vezes, assim, algumas estações que têm alto uso 

tem dificuldade de ter sempre bicicletas, e o remanejamento acontece, mas as vezes, 

pelo menos na Beira Mar é muito utilizado, as vezes as pessoas não conseguem 

bicicleta, sabe?, outra é de manutenção, mas hoje o aplicativo você já pode reportar 

no próprio aplicativo algum problema, com problema na bicicleta. 

 

Quanto ao propósito para o uso contínuo por parte dos usuários, a entrevistada UB1 

de 38 anos, funcionária pública municipal, residente na cidade de Fortaleza, usuária do 

Bicicletar há aproximadamente dois anos, mencionou que continua usando por “segurança, 
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custo-benefício e... só, é essas duas coisas: por segurança e por custo-benefício.”. Segundo o 

entrevistado UB6 de 26 anos, estudante de graduação, residente na cidade de Fortaleza, usuário 

do Bicicletar há aproximadamente quatro anos, 

 
Pela facilidade de se locomover, pelo fato da insegurança do transporte coletivo, de 

você ficar numa parada de ônibus, não saber, por mais que tenha o aplicativo de 

horários, mas... é muito difícil eles cumprirem horário porque o trânsito é muito 

inconstante. Então… (um amigo ciclista!) [nesse momento um amigo passou por ele 

e o cumprimentou]. Então eu acho que eu continuo utilizando a bicicleta 

compartilhada por causa da facilidade. Ela viabiliza. Acho que por causa disso. 

 

O entrevistado UB6 de 26 anos, estudante de graduação, residente na cidade de 

Fortaleza, usuário do Bicicletar há aproximadamente quatro anos, complementa ainda, 

 
Eu ainda estou aqui, ainda faço algumas pesquisas no Centro, no Arquivo Público, no 

Museu, preciso ir, e aí é mais fácil do que esperar um transporte, mais prático e 

também porque de vez enquanto eu tenho que ir lá na [Avenida] Desembargador 

Moreira ainda – colaboro com um amigo no escritório dele – e é do lado, a estação, aí 

não tem jeito eu tenho que ir né, aí eu olho assim: – Rapaz, é. Pega a bicicleta lá na 

estação. É só por isso também, porque como eu já adquiri minha própria bicicleta 

talvez tenha sido estimulado por causa disso, como eu já criei o hábito de andar de 

bicicleta novamente, que eu já tinha antes e depois parei, mas é só por isso. É mais 

por questão que antes foi por curiosidade e hoje é mais pela questão da necessidade, 

necessidade da locomoção.  

 

Por diferentes motivos os usuários continuam utilizando a bicicleta para atender 

alguma necessidade, mesmo quando podem utilizar algum outro meio de transporte. Em uma 

das passagens escrita no caderno de campo: “[um usuário] [...] disse que tinha uma bicicleta 

própria, mas que vendeu porque podia utilizar a do terminal, de graça e a qualidade era melhor 

do que a que ele tinha [...]” – Observação Direta - Estação 07: Terminal do Antônio Bezerra. 

Em outra passagem escrita no caderno de campo: “[...] a estação é bastante 

procurada pelas pessoas, quase não tendo bike na estação. As pessoas que retiram ou repõe são 

ágeis no processo, parecendo já haver familiaridade [...]” – Observação Direta - Estação 05: 

Terminal do Conjunto Ceará. 

Para a usuária UB1 de 38 anos, funcionária pública municipal, residente na cidade 

de Fortaleza, usuária do Bicicletar há aproximadamente dois anos, “[...] mesmo que a bicicleta 

deixe de existir, mesmo assim, [...] ela me criou um certo hábito de eu saber que eu tenho local 

[ciclofaixas/ ciclovias] que eu posso utilizar, mesmo sendo a minha bicicleta particular.”. Para 

o usuário UB2 de 21 anos, auxiliar administrativo, residente na cidade de Caucaia, usuário do 

Bicicletar há aproximadamente um ano, se o sistema de bicicleta pública acabasse: 

 
[...] caramba, sei lá, eu nem parei pra imaginar, mas é algo que funciona tão bem né, 

então eu não veria motivo. Eu ficar indignado, óh! Caramba a gente vê cada… porque 
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assim, a cidade tem muito a crescer sem dúvida. Eu também não sou uma pessoa de 

falar mal, mas caramba, o transporte público você tem muita dor de cabeça de pegar 

ônibus, de ônibus não tá no horário certo, de lotação, de as vezes perigo, de assalto, tá 

entendendo. Então poxa, eu vejo o Bicicletar funcionar pra mim muito melhor do que 

os ônibus, tá entendendo, ele é muito mais útil pra mim do que os ônibus. Eu uso o 

ônibus quando não tem condição, sei lá, eu vou daqui [Praia de Iracema] pra 

Messejana são, sei lá, 18km, 15km, então não tem condição de eu utilizar, mas eu 

prefiro… pra mim é o meu meio de... transporte público, em Fortaleza, é o Bicicletar. 

Então eu ia ficar indignado pra caramba! Se tivesse protesto eu tava lá, com a minha 

plaquinha, hein. 

 

Quando o sistema de compartilhamento de bicicletas passa a fornecer para a 

população de Fortaleza, de forma gratuita, um “novo” meio de transporte para deslocamento na 

cidade, os projetos induzem os usuários ao desuso dos automóveis individuais, complemento 

de seu deslocamento, a uma possível compra de bicicleta própria (consumo), mas também 

ocorre um processo em que o usuário que tem bicicleta própria se desfaz e utiliza somente a 

compartilhada. 

 

6.5.2 Finalidade (propósito)/ Bem-estar de indivíduos e comunidades 

 

A inovação social buscando modificar as interações tem a finalidade de conciliar o 

interesse individual, o interesse geral (bem-comum), o interesse coletivo, em um processo de 

cooperação dos diferentes atores (TARDIF; HARRISSON, 2005). Segundo Souza (2014), 

pode-se, também, incluir neste ângulo o desenvolvimento local, no qual as ações e/ou políticas 

para o desenvolvimento. A inovação social necessariamente é uma ação realizada com um 

propósito predeterminado, diante uma situação insatisfatória (CLOUTIER, 2003). Para a 

autora, a inovação não pode ser acidental, devendo implicar em mudanças sociais duradouras 

direcionadas para o bem-estar dos indivíduos e comunidades. Cloutier (2003), ressalta, ainda, 

que não cabe referir a inovação social como proveniente da formação de novos valores sociais, 

novas crenças ou novas atitudes compartilhadas por membros da sociedade, mas sim de 

mudanças sociais que sejam resultantes da adoção de inovação social, como reorganização do 

papel das instituições, introdução de novas leis ou novos programas sociais. 

Por parte dos usuários que perceberam mudanças na cidade. O entrevistado UB2 de 

21 anos, auxiliar administrativo, residente na cidade de Caucaia, usuário do Bicicletar há 

aproximadamente um ano menciona, “Eu acho que com o tempo o pessoal veio, como viu que 

o projeto tava sendo muito utilizado, eles foram tendo mais respeito e um pouquinho mais de 

consciência com relação aos motoristas. Uma observação, beeem de longe assim, eu acho que 
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percebi isso.”. Para o entrevistado UB6 de 26 anos, estudante de graduação, residente na cidade 

de Fortaleza, usuário do Bicicletar há aproximadamente quatro anos,  

 
[...] mudança sim, muito pouco, mas acho que é um processo, como todo… o sistema 

é novo ao meu ver, não faz nem cinco anos que foi implantado, mas eu vejo que o 

pessoal – é um processo árduo e difícil – mas procura respeitar, tá procurando respeitar 

o ciclista, começa a conviver. A partir da convivência tá aprendendo a esperar e aos 

vários fatos que vem acontecendo também, aconteceu um atropelamento recente onde 

infelizmente nossa companheira perdeu a perna e teve uma alta visibilidade na mídia. 

Então, creio que com a divulgação, com… ciclista é um grupo muito unido, apesar de 

tudo é… como eu falei a gente faz amizade muito rápido, então pelas mobilizações 

que vem acontecendo eu vejo que a gente tá progredindo aos poucos, uma convivência 

de paz e respeito às leis também.  

 

Para o entrevistado UB10 de 32 anos, professor e estudante de graduação, residente 

na cidade de Fortaleza, usuário do Bicicletar há aproximadamente três anos, quando indagado 

sobre alguma mudança pessoal,  

 
No comportamento não, fiquei do mesmo jeito. Acho que não teve mudanças assim 

não. [Tu como motorista, tu achas que teve alguma mudança no teu comportamento?] 

Teve. Teve, como motorista já teve bem mais, porque isso é uma mudança até interna 

minha sabe, porque como eu te falei né a gente sempre tem uma pressa né, só de olhar 

o trânsito é sempre uma pressa é motorista fechando motorista, motoqueiro querendo 

cortar e tal caminho. Eu era assim, eu já tive moto, já tive carro e hoje eu não tenho! 

porque eu olho assim: – Rapaz essa dança eu não vou entrar mais não! Essa dança de 

ter pressa, essa dança de chegar a lugar nenhum, não quero mais não! Vou pedalando 

aqui, vou andando no meu ritmo, devagarzinho, pego o meu transporte coletivo se 

tiver de pegar e pronto. Não, não me incomodo sabe, não me preocupo com atraso e 

tal, é só sair na hora e dá certo. Mas mudou muito comportamento principalmente 

com relação à quando eu estou dirigindo, raro, mas quando estou dirigindo, você vai 

entendendo o ciclista sabe, você vai vendo como é que se deve proceder dentro da 

pista – que às vezes não tem ciclofaixa e você dá aquele espaço para eles e tudo mais. 
 

Os resultados produzidos caracterizam uma mudança que ocorreu não somente na 

estruturação da instituição e de organizações atuando em conjunto, mas de uma mudança 

ocorrida no ambiente da localidade, e principalmente com o usuário que utilize a bicicleta 

compartilhada para seu deslocamento. 

 

6.6 Análise final das Dimensões 

 

Com a exposição do Quadro 8 como quadro de análise desenvolvido para a pesquisa 

(exposto na discussão teórica) e após análise de cada variável (subdimensão, subcategoria) 

realizada com detalhe, houve o resultado das seguintes variáveis expostas no Quadro 17. 
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Quadro 17: Variáveis resultantes. 
A

d
a
p

ta
çã

o
 

P
ro

p
o
st

a
 

FORMA 

(Objeto em si) 

PROCESSOS 

(Processo de 

mudança) 

NATUREZA-

ESTÍMULOS 

(Processo de 

mudança) 

ATORES 

ENVOLVIDOS 

(Destino da 

mudança) 

OBJETIVOS 

DA 

MUDANÇA 

(Resultados 

obtidos) 

V
a
ri

á
v
ei

s 
re

su
lt

a
n

te
s 

• Tangibilidade 

• Novidade 

(caráter 

inovador) 

• Objetivo 

global/ Ação 

social 

• Modelo 

• Economia 

• Diversidade 

de atores/ 

Meios 

• Grau de 

participação 

do usuário/ 

Modos de 

coordenação 

• Recursos 

• Dinâmicas/ 

Restrições 

• Essência 

• Barreiras/ 

Contexto macro-

micro 

• Âmbitos 

• Domínios/ 

Econômico/ Social 

• Adversidades 

• Riscos 

• Desafios 

• Oportunidades 

• Onde ocorre 

(Indivíduo/ 

Território/ 

Empresa) 

• Tipo de relação 

(Território/ 

Sociais/ 

Organizacionais/ 

Instituições/ 

Intermediários) 

• Papel 

• Relação de poder 

• Resultados 

produzidos/ 

Escala/ Tipos 

• Finalidade 

(propósito)/ 

Bem-estar de 

indivíduos e 

comunidades 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

Em suma, com relação a dimensão Forma, o conceito de bicicleta compartilhada já 

existe há muito tempo, mas o que torna específico de cada localidade é a forma como ela é 

implantada e o envolvimento dos atores. Cada região pode ter uma forma de adoção própria, 

bem como características de aceitação e uso particulares de cada usuário. Apesar do conceito 

do Bicicleta Integrada ser inovador, em relação a outros sistemas de bicicletas compartilhadas, 

a predisposição das estações em locais em que não existiam, tornaram as características de uso 

por parte dos usuários de Fortaleza muito próximas. A partir do momento em que é permitido, 

aos cidadãos, o acesso ao compartilhamento de bicicletas o objetivo de sua utilização, 

independente do conceito do sistema, será similar: ao mesmo tempo em que um usuário do 

Bicicletar faz a integração com o ônibus, o do Bicicleta Integrada utiliza-o para passeios ou à 

trabalho sem integração com o transporte coletivo. 

Com relação a dimensão Processos, tanto o Sistema do Bicicletar quanto o do 

Bicicleta Integrada demonstram as articulações existentes com o envolvimento de diversas 

organizações que abrangem o poder público e privado atuando na gestão, operação e patrocínio, 

não existindo institucionalização única, mas diversidade de atores, cada qual desempenhando 

seu papel. Para que as bicicletas compartilhadas funcionem na cidade de Fortaleza, a atuação 

de cada ator é essencial em cada papel existente: gestão, operação, manutenção e apoio 

financeiro. As parcerias, sob os termos legais, contribuem para a contínua existência e 

atualizações do Bicicletar e Bicicleta Integrada para a população. Os usuários também ganham 
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papel fundamental na participação do projeto, já que sem a participação destes o projeto não 

continuaria existindo e sendo ampliado. 

Na dimensão Natureza-Estímulos, a inovação social como uma ideia de mudança 

social, nos estudos em análise, ocorre da necessidade da cidade em se adaptar as mudanças 

impostas na nova legislação brasileira sobre mobilidade, de forma que esse reajuste proporciona 

maior direcionamento das ações do poder público. Com as novas regras, a gestão municipal 

remodela sua estrutura para atender as crescentes demandas da sociedade e as patrocinadoras 

veem como estímulo a possibilidade de divulgar sua marca, porém proporcionando um novo 

ambiente na cidade com melhoria na qualidade de vida dos cidadãos. 

Com relação a dimensão Atores Envolvidos, a bicicleta compartilhada estimula o 

indivíduo a repensar a utilização da bicicleta, na qual ela é sim um meio de transporte, mas 

necessita de uma vontade interna e de fatores externos que permitam o usuário utilizá-la e ver 

seus benefícios. O sistema Bicicletar e Bicicleta Integrada permitem isso, mas os indivíduos 

que demonstram ter obtido um retorno além do simples deslocamento utilizam a bicicleta a 

mais tempo. Esse efeito poderia vir então a medida em que se incentiva cada vez mais o uso da 

bicicleta na cidade, através de programas de incentivos do próprio poder público, mas também 

de intermediadores como grupo de ciclistas, de empresas desenvolvendo ações a mobilidade, 

de organizações não governamentais e das ações da própria sociedade. Destarte, a relação 

existente entre o poder público municipal, empresa operadora e as empresas privadas dão 

suporte ao projeto Bicicletar e Bicicleta Integrada e outros atores que indiretamente se 

envolvem nas causas ciclísticas interferem para que haja o desenvolvimento e continuidade do 

projeto, bem como a necessidade para a sua expansão. 

Por fim, analisar as bicicletas compartilhadas sob a dimensão Objetivos da 

Mudança, demonstra que os resultados produzidos estão direcionados para uma inovação 

social, decorrente de uma mudança que ocorre desde o usuário à instituição participante. A 

própria estruturação institucional da Prefeitura de Fortaleza, criando o Plano de Ações 

Imediatas de Transporte e Trânsito de Fortaleza (PAITT), a Gestão Cicloviária, entre outros 

departamentos, direcionou as ações para os meios de transporte não motorizados, possibilitando 

o fortalecimento de ações na mobilidade urbana, dentre elas a inserção das bicicletas 

compartilhadas para que a sociedade tivesse acesso, principalmente os cidadãos da própria 

cidade. Quando o sistema de compartilhamento de bicicletas passa a fornecer para a população 

de Fortaleza, de forma gratuita, um “novo” meio de transporte para deslocamento na cidade, os 

projetos induzem os usuários ao desuso dos automóveis individuais, complemento de seu 

deslocamento, a uma possível compra de bicicleta própria (consumo), ou utilização única da 
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compartilhada. Em conclusão, por diferentes motivos os usuários continuam utilizando a 

bicicleta para atender alguma necessidade, mesmo quando podem utilizar algum outro meio de 

transporte. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A bicicleta compartilhada além de ser útil como meio de transporte, de contribuir 

para a saúde do indivíduo e de reduzir a poluição na atmosfera – características já existentes –, 

embute a visão de ser um bem comum que possibilita a promoção de mudanças nas relações 

sociais existentes. Averiguá-la sob a ótica da inovação social possibilita visualizar como 

sistemas de bike share alteram o contexto urbano e social, especificamente na localidade em 

análise. Além de que este estudo concede o resgate dos conceitos sobre a inovação social e 

proporciona um novo ambiente de análise, permitindo ampliar o debate acerca do assunto e 

trazer contribuições teóricas-empíricas para o campo de pesquisa. 

Em suma, os elementos da inovação social estão presentes no ambiente de análise. 

As bicicletas compartilhadas atuam como proporcionadoras de mudança social em uma 

localidade, apresentando características de inovação social. O funcionamento da bike share na 

localidade incide em que as relações processuais, políticas, institucionais e organizacionais se 

modificam para que ocorram a promoção dos sistemas Bicicletar e Bicicleta Integrada, e que 

cidadãos passem a ter acesso ao meio de transporte gratuito. Cada ator envolvido (poder público 

municipal, empresa operadora, empresa privada, usuário) executa um papel importante com as 

bicicletas compartilhadas em Fortaleza, além de que outros fatores ocorrendo na cidade 

favorecem para que os usuários utilizem a bicicleta. As bicicletas compartilhadas desenvolvem 

oportunidades das mais variadas, que inclui em benefícios para o indivíduo como para a 

localidade em que estão inseridas, através de desafios e adaptações que resultam em 

transformações do cenário. 

Desta forma, compreende-se que os elementos que constituem as dimensões da 

inovação social associam à obtenção de resultados com estudos empíricos pertinentes que 

colaboram para o desenvolvimento do campo. Assim, esta pesquisa contribui teoricamente com 

o campo da inovação social, instigando o uso de dimensões formuladas para os estudos urbanos. 

Tal pesquisa contribui, também, para que o poder público tenha conhecimento do processo que 

formou e viabilizou os sistemas de bicicletas compartilhadas em Fortaleza, e quais impactos 

podem existir na permanência deste serviço embasando-se nos conceitos da inovação social. 

Dentre as limitações da pesquisa, a pesquisadora teve dificuldades em conseguir o 

rápido retorno das pessoas a serem entrevistadas; a impossibilidade de realizar as entrevistas 

com as demais empresas patrocinadoras do Bicicleta Integrada e de expandir as entrevistas com 

os usuários das bicicletas compartilhadas, em especial do Bicicleta Integrada. As empresas 

demonstraram inicialmente vontade para colaborar, mas durante o processo de agendamento de 
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entrevista pessoal, e posteriormente sendo permitido a entrevista respondida por e-mail ou 

telefone não se obteve retorno, mesmo com insistências. A visão de outra patrocinadora que 

colabora a mais tempo com o projeto e das patrocinadoras que já colaboraram poderia 

proporcionar um olhar complementar das bicicletas compartilhadas pelo período de 

envolvimento. Quanto aos usuários das bicicletas compartilhadas, a entrevista no próprio local 

da estação, tornava-se inviável pela dinâmica em que o usuário necessita retirar a bike para se 

deslocar, sendo um ponto limitante. 

Para pesquisas futuras, sugere-se a continuidade desta investigação analisando com 

maiores detalhes o processo de cada sistema de bicicleta compartilhada. Entende-se como 

pertinente sob o olhar da inovação social e para a construção deste campo que uma análise 

aguçada dos detalhes de cada projeto verifica fatores que podem aproximá-los ou distanciá-los, 

por se tratarem de projetos implementados em épocas diferentes e com características 

particulares. Ademais, recomenda-se analisar o Sistema de Bicicletas Corporativo a fim de 

compreender a relação instituição-funcionário, e o Mini Bicicletar a fim de compreender a 

relação família que poderão trazer novos fatores de análise e agregar dados ao campo da 

inovação social. Sugere-se também, realizar estudos comparativos com outros sistemas de 

compartilhamento de bicicletas, sejam nacionais ou internacionais, já que as especificidades de 

implementação em cada localidade podem trazer novas características que contribuam para as 

discussões sobre a temática. 

Por fim, expõe-se que o presente estudo não exclui que em outras cidades brasileiras 

a implantação e o funcionamento das bicicletas compartilhadas se deem de forma similar, bem 

como que o sistema de bicicletas compartilhadas em estudo tenha sido inspirado em modelos 

de mobilidade internacionais. A proposta desta pesquisa não foi o de colocar a cidade de 

Fortaleza como único município do estado do Ceará a possuir este sistema de compartilhamento 

de bicicletas, mas sim o de analisar quais elementos caracterizam as bicicletas compartilhadas 

como processo de inovação social no contexto da mobilidade urbana, e para tanto, tomou-se 

como espaço de estudo as que estão em desenvolvimento nesta cidade. Tal trabalho fica 

disponível para que possa haver replicação em outras cidades e verificação de seus processos 

em contribuição para o desenvolvimento da mobilidade urbana local, permitindo inclusive a 

contribuição para o desenvolvimento no campo da inovação social. 
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APÊNDICE A – PERFIL DOS ENTREVISTADOS – GESTÃO, OPERAÇÃO E PATROCINADORAS 

 
Identificação PP1 PP2 OP PI PB 

Especificação Poder público municipal Empresa operadora Patrocinadora do Bicicleta 

Integrada 

Patrocinadora do Bicicletar 

Função que exerce Engenheira 

civil 

Engenheiro 

civil 

Gerente de projetos Superintendente do Shopping 

RioMar Kennedy 

Gerente de marketing e 

comunicação corporativa da 

Unimed Fortaleza 

Idade 27 anos 31 anos 30 anos 56 anos 36 anos 

Escolaridade Superior completo Pós-graduação com MBA Pós-graduação com MBA Pós-graduação com MBA 

Período em que iniciou o 

seu envolvimento com o 

projeto 

2017 2014 2014 2016 2014 

Atividade principal da 

organização que 

trabalha 

Fomentar o uso da bicicleta como 

meio de transporte na cidade de 

Fortaleza. 

Soluções para mobilidade 

urbana e segurança. 

Oferecer serviços para o 

desenvolvimento da região e o 

bem-estar da população. 

Operadora de plano de saúde e a 

atividade principal é a 

assistência médica para os 

clientes. 

Como se dá a 

participação da 

organização 

Regulamenta a chamada pública 

para selecionar a empresa 

operadora; prospecta 

patrocinadores. Obs.: se aprovado 

a legislação haverá a destinação 

da verba arrecadada com o “Zona 

Azul” para a manutenção. 

Participa do projeto licitatório, 

se ganhar o processo aí realiza o 

desenvolvimento, a implantação 

do sistema, e agora a operação já 

que está tudo implantado. Então, 

mais ou menos ela faz tudo. A 

prefeitura dá a autorização, 

assina o contrato e a partir daí a 

Serttel que investe, que opera, 

qualquer problema que tem 

resolve que seja na estação da 

bicicleta, no site, no aplicativo, 

no cadastro é tudo realizado por 

nós. 

Participa como patrocinadora na 

implantação da ação 

desenvolvida pela Prefeitura de 

Fortaleza. 

Patrocinadora exclusiva do 

Bicicletar e viabilizadora do 

projeto na cidade de Fortaleza. 

Quantidade de 

integrantes envolvidos 

Três pessoas na Gestão 

Cicloviária do PAITT. 

Implantação (20 a 30 pessoas 

que estão em São Paulo) e 

Operação (10 a 12 pessoas que 

estão em Fortaleza).  

Cerca de seis pessoas. Diretamente envolvidos só a 

área de marketing, que são por 

volta de 10 a 15 pessoas. 
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Público beneficiário que 

visam alcançar 

População em geral (Bicicletar) e 

usuários do transporte coletivo 

(Bicicleta Integrada). 

O Integrada está mais voltado 

para os bairros mais simples 

onde faltam transporte público e 

onde se usa mais transporte 

público, e o Bicicletar tá 

realmente bem mais abrangente 

tem bairros mais nobres com 

mais transportes ou com pessoas 

com menos necessidade e tem 

também outros bairros mais 

simples que tem mais 

necessidade de transporte 

público, é mais heterogêneo o 

Bicicletar. 

O Grupo JCPM, representado 

pelo empreendimento RioMar 

Kennedy, desenvolve ações de 

incentivo e melhoria na 

qualidade de vida das 

comunidades do entorno, e com 

essa ação visa beneficiar 

também à população de 

Fortaleza por meio da melhoria 

da mobilidade urbana e do 

sistema de transporte da cidade. 

O público é a sociedade como 

um todo. A Unimed Fortaleza 

entende que o Bicicletar é um 

importante sistema para a cidade 

de Fortaleza. O grande objetivo 

com o patrocínio do sistema de 

bicicletas compartilhadas é 

fortalecer a marca Unimed como 

uma marca que promove saúde. 

A Unimed Fortaleza tem como 

propósito a promoção de saúde, 

a prevenção. Mais do que cuidar 

da saúde dos clientes, a empresa 

quer mantê-los saudáveis, 

incentivar uma vida e hábitos 

saudáveis, e que o Bicicletar 

além de ser uma solução de 

mobilidade urbana para cidade 

de Fortaleza é um projeto que 

incentiva hábitos saudáveis, 

sustentabilidade, qualidade de 

vida, e prática de atividades 

físicas com a troca do carro pela 

bicicleta.  

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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APÊNDICE B – PERFIL DOS ENTREVISTADOS – USUÁRIOS DO BICICLETAR 

 
Identificação UB1 UB2 UB3 UB4 UB5 UB6 UB7 UB8 UB9 UB10 

Idade 38 anos 21 anos 24 anos 28 anos 31 anos 26 anos 31 anos 56 anos 34 anos 32 anos 

Gênero Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Masculino Masculino Masculino Masculino 

Estado civil Solteira Solteiro Solteira Solteiro Solteira Solteiro Solteiro Casado Solteiro Solteiro 

Escolaridade Pós-

graduação 

Ensino 

médio 

completo 

Pós-

graduação 

Pós-

graduação 

Superior 

completo 

Graduação 

em 

andamento 

Ensino 

médio 

completo 

Pós-

graduação 

Pós-

graduação 

Graduação 

em 

andamento 

Cidade onde 

reside 

Fortaleza Caucaia Fortaleza Fortaleza Fortaleza Fortaleza Fortaleza Fortaleza Fortaleza Fortaleza 

Profissão ou 

situação 

profissional 

atual 

Funcionária 

pública 

municipal 

Auxiliar 

administrati

vo 

Estudante de 

pós-

graduação 

Estudante de 

pós-

graduação 

Assistente 

Administrati

va 

Estudante 

de 

graduação 

(Educação 

Física) 

Secretário Servidor 

público 

federal 

Agente de 

pesquisa e 

mapeamento 

IBGE 

Professor/ 

Estudante de 

graduação 

(História) 

Filhos Não Não Não Não Não Não Não Sim. Duas Não Não 

Meios de 

transporte que 

utiliza 

(ordenado por 

frequência de 

uso) 

Carro e 

bicicleta 

própria 

Ônibus e 

Bicicletar 

Bicicleta 

própria, 

ônibus e 

carro 

Bicicleta, 

ônibus e 

carro 

Ônibus, 

carro e 

bicicleta 

compartilha

da 

Bicicleta, 

carro e 

ônibus 

Bicicleta e 

transporte 

público 

Bicicleta e 

carro 

Ônibus, 

Uber e 

bicicleta 

Ônibus, 

bicicleta, 

alternativo e 

carro 

Sistema de 

bicicletas 

compartilhadas 

que já utilizou 

Somente 

Bicicletar 

Somente 

Bicicletar 

Somente 

Bicicletar 

Somente 

Bicicletar 

Somente 

Bicicletar 

Somente 

Bicicletar 

Somente 

Bicicletar 

Somente 

Bicicletar 

Somente 

Bicicletar 

Somente 

Bicicletar 

Período em que 

iniciou a 

utilizar  

Dois anos 

atrás ou 

mais 

Um ano 

atrás 

Três anos 

atrás ou 

mais 

Quatro anos 

atrás ou 

mais 

Dois anos 

atrás 

Quatro anos 

atrás ou 

mais 

Três anos 

atrás 

Quatro anos 

atrás ou 

mais 

Dois anos 

atrás 

Três anos 

atrás 

Frequência de 

utilização 

Período de 

férias 

Diariamente 

(segunda a 

sexta) 

Esporadica

mente 

Esporadica

mente 

Diariamente 

(segunda a 

sexta) 

Esporadica

mente 

(Casualment

e) 

Diariamente 

(segunda a 

sexta) 

Esporadica

mente 

Esporadica

mente 

2 a 3 vezes 

na semana 
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Rotas 

percorridas 

Beira Mar, 

Av. Antônio 

Sales 

Jacarecanga, 

Centro, 

Praia de 

Iracema 

Aldeota, 

Benfica, 

Meireles, 

Varjota, 

Praia de 

Iracema 

Benfica, 

Fátima, 

Centro, 

Praia de 

Iracema 

Iracema, 

Aldeota 

Aldeota, 

Parquelândi

a, Beira-

Mar, Pici 

Otávio 

Bonfim, 

Centro, 

Aldeota, 

Praia de 

Iracema 

Aldeota José 

Bonifácio, 

Cocó, 

Joaquim 

Távora, 

Centro  

Centro e 

Aldeota 

Estações mais 

utilizadas 

Quatro no 

total 

Seis ou mais 

estações 

Quatro no 

total 

Oito no total Quatro no 

total 

Nove ao 

total 

Seis no total Três no total Três no total Duas 

estações no 

total 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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APÊNDICE C – PERFIL DOS ENTREVISTADOS – USUÁRIOS DO BICICLETA INTEGRADA 

 
Identificação UI1 UI2 UI3 

Idade 38 anos 59 anos 51 anos 

Gênero Feminino Masculino Masculino 

Estado civil Casada Casado Casado 

Escolaridade 2º Grau Superior completo Superior completo 

Cidade onde 

reside 

Fortaleza Fortaleza Fortaleza 

Profissão ou 

situação 

profissional 

atual 

Salgadeira Pleiteando a aposentadoria Área da Psicologia 

Filhos Sim. Dois (casal) Sim. Dois Enteados. Dois 

Meios de 

transporte que 

utiliza 

(ordenado por 

frequência de 

uso) 

Ônibus e bicicleta Ônibus, carro e bicicleta A pé, bicicleta, ônibus, aluguel de 

transporte e carro próprio 

Sistema de 

bicicletas 

compartilhadas 

que já utilizou 

Somente Bicicleta Integrada Somente Bicicleta Integrada Usuário do Bicicleta Integrada e do 

Bicicletar 

Período em que 

iniciou a 

utilizar  

Um mês Dia 25/06/2018 (1º uso no dia da 

observação direta), após este dia só fez 

mais uma retirada 

Bicicleta Integrada: Dois anos 

Bicicletar: Quatro anos atrás ou mais 

Frequência de 

utilização 

Diariamente - Bicicleta Integrada: Diariamente (fim de 

semana) 

Bicicletar: Diariamente (segunda a sexta) 

Rotas 

percorridas 

Conjunto Ceará, Granja Portugal, Bom 

Jardim 

Rota próxima de 01 km em rua 

localizada no bairro Quintino Cunha 

Bicicleta Integrada: Papicu 

Bicicletar: Papicu, Centro 

Estações mais 

utilizadas 

Somente Terminal Conjunto Ceará Somente Terminal Antônio Bezerra Bicicleta Integrada: Somente Terminal 

Papicu 

Bicicletar: Seis estações no total 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 



APÊNDICE D – TERMO DE CONSENTIMENTO DA ENTREVISTA 

 

Prezado(a), 

 

Vossa senhoria está sendo convidado(a) a colaborar com uma pesquisa científica. Sua 

participação é importante, porém, não deve participar contra a sua vontade. Leia 

atentamente as informações abaixo para que todos os procedimentos desta pesquisa 

sejam esclarecidos, e em caso de dúvida será fornecido informações complementares. 

 

Esta pesquisa está sendo desenvolvida por Ana Sara Leite Santos, aluna do Mestrado 

Acadêmico em Administração e Controladoria da Universidade Federal do Ceará, sob 

orientação do prof. Dr. José Carlos Lázaro da Silva Filho, e tem por objetivo analisar 

as bicicletas compartilhadas como processo de inovação social no contexto da 

mobilidade urbana. 

 

As informações coletadas proporcionarão benefícios coletivos para a comunidade 

acadêmica. Não há despesas pessoais para você. Também não haverá ganhos em 

dinheiro relacionados à sua participação. Sua saúde não estará exposta a riscos ou danos 

por participar deste. 

 

Convém esclarecer que a participação neste estudo é voluntária e que pode desistir de 

participar a qualquer momento. As informações obtidas na pesquisa serão confidenciais 

e só serão divulgadas em eventos e em publicações científicas, sem que seu nome ou 

qualquer outro dado pessoal possa identificá-lo. 

 

Eu, _______________________________________________________________, 

portador(a) do RG ________________________________, acredito ter sido 

suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram lidas para 

mim sobre o estudo acima. Ficaram claros, para mim, quais são os propósitos do estudo, 

os procedimentos a serem realizados, as garantias de confidencialidade e de 

esclarecimentos permanentes. Ficou evidente, também, que minha participação é isenta 

de despesas. Concordo, voluntariamente, em participar deste estudo e sei que poderei 

retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante ele, sem 

penalidades, prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa adquirir ou ter 

adquirido na participação do projeto. DOU O MEU CONSENTIMENTO, SEM QUE 

PARA ISSO EU TENHA SIDO FORÇADO OU OBRIGADO. 
 

(   ) usuário do sistema Bicicletar (   ) poder público 

(   ) usuário do sistema Bicicleta Integrada (   ) empresa apoiadora 

(   ) empresa operadora 
 

Fortaleza/CE, ____/____/________ 
 

______________________________________ 

Assinatura do(a) participante da pesquisa 

___________________________ 

E-mail/ Contato 
 

______________________________________ 

Ana Sara Leite Santos – pesquisadora 
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APÊNDICE E – ROTEIRO DE ENTREVISTA – GESTÃO E OPERAÇÃO (PODER 

PÚBLICO MUNICIPAL) 

 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA – PODER PÚBLICO MUNICIPAL 
Roteiro elaborado com base nas Dimensões da Inovação Social de Cloutier (2003), Tardif e Harrisson (2005), 

e André e Abreu (2006), selecionadas para o objetivo da pesquisa: analisar as bicicletas compartilhadas como 

processo de inovação social no contexto da mobilidade urbana. 

1. DADOS SÓCIO-DEMOGRÁFICOS DO ENTREVISTADO 

1.1 DADOS DA ENTREVISTA 

Data da entrevista: 

Duração: 

1.2 DADOS DO ENTREVISTADO 

Código do entrevistado: 

Função que exerce no poder público: 

Idade: 

Escolaridade: 

Período em que iniciou o seu envolvimento com os projetos Sistema Bicicletar e Bicicleta 

Integrada: 

1.3 INFORMAÇÕES SOBRE A ATIVIDADE 

Tempo de funcionamento do Bicicletar e do Bicicleta Integrada (ano da fundação): 

Principal objetivo das atividades: 

Principal fonte de recursos para manutenção das atividades: 

Quantidade de integrantes que fazem parte dos projetos: 

Quais os parceiros apoiadores? 

Qual o público beneficiário? 

Como surgiu a ideia para trabalhar com o projeto de bicicletas compartilhadas? 

2. DADOS RELATIVO ÀS DIMENSÕES DA INOVAÇÃO SOCIAL 

2.1 FORMA 

Que tipo de tentativa de mudança já havia sido feita antes da instalação do sistema de 

bicicletas compartilhadas? Como são desenvolvidos os trabalhos na execução da atividade? 

Em termos gerais, o que se ganha com essa atividade? 

2.2 PROCESSOS (processo de mudança) 

Como você visualiza a participação da entidade no projeto do sistema de bicicletas 

compartilhadas? E no contexto da mobilidade urbana? Quais dificuldades encontradas em 

sua implantação? Como se dá o processo do uso dos recursos com as bicicletas 

compartilhadas? E com a mobilidade urbana? 

2.3 NATUREZA/ ESTÍMULOS (processo de mudança) 

Como era o contexto local antes da implantação do projeto de sistema de bicicletas 

compartilhadas? Quais fatores interferiram antes e depois para a implantação do projeto 

Bicicletar e do projeto Bicicleta Integrada? Qual(is) são a(s) motivação(ões) para que haja o 

contínuo investimento no sistema de bicicletas compartilhadas? 

2.4 ATORES ENVOLVIDOS (destino da mudança) 

Qual a participação da entidade no uso de bicicletas compartilhadas? E no uso de 

bicicletas? Como você visualiza a participação do poder público e de empresas no projeto 

de compartilhamento de bicicletas? E de demais atores como os ativistas e cidadãos? 

2.5 OBJETIVOS DA MUDANÇA (resultados obtidos) 

Como percebe o alcance da atividade desenvolvida pelo sistema de bicicletas 

compartilhadas? Quais benefícios verifica com o seu uso? Quais benefícios visualiza com a 
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implantação desse sistema no contexto local? Como visualiza a implantação de bicicletas 

compartilhadas para o desenvolvimento da mobilidade urbana? 

EXTRA: Já foi feita alguma avaliação de impacto do programa? (avaliar impacto pode ajudar 

a melhorar o desenho dos programas sociais, aumentar a eficiência do gasto público e 

aprender sobre políticas bem-sucedidas) Qual(is) dificuldades ou benefícios, a entidade 

percebeu ao colocar este projeto na cidade? Como se dá a escolha dos locais das estações? O 

que já foi percebido pelas pesquisas com os usuários? (reclamações, críticas construtivas, 

parabenização) O que a entidade pretende fazer para continuar com a viabilização de demais 

projetos? 
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APÊNDICE F – ROTEIRO DE ENTREVISTA – GESTÃO E OPERAÇÃO (EMPRESA 

OPERADORA) 

 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA – PODER PÚBLICO MUNICIPAL 
Roteiro elaborado com base nas Dimensões da Inovação Social de Cloutier (2003), Tardif e Harrisson (2005), 

e André e Abreu (2006), selecionadas para o objetivo da pesquisa: analisar as bicicletas compartilhadas como 

processo de inovação social no contexto da mobilidade urbana. 

1. DADOS SÓCIO-DEMOGRÁFICOS DO ENTREVISTADO 

1.1 DADOS DA ENTREVISTA 

Data da entrevista: 

Duração: 

1.2 DADOS DO ENTREVISTADO 

Código do entrevistado: 

Função que exerce na organização: 

Idade: 

Escolaridade: 

Período em que iniciou o seu envolvimento com o projeto Bicicletar e o Bicicleta Integrada: 

1.3 INFORMAÇÕES SOBRE A ATIVIDADE 

Qual a atividade principal da organização? 

Como se dá a participação da organização ao projeto Bicicletar e o Bicicleta Integrada? 

Quantos integrantes da empresa estão envolvidos com o projeto Bicicletar e o Bicicleta 

Integrada? 

Qual o público beneficiário que a empresa visa alcançar participando do Bicicletar? E do 

Bicicleta Integrada? 

Como surgiu a ideia para apoiar [viabilizar] a atividade de bicicletas compartilhadas? 

Outros projetos que a organização apoia [viabiliza], e de que forma? 

2. DADOS RELATIVO ÀS DIMENSÕES DA INOVAÇÃO SOCIAL 

2.1 FORMA (objeto em si) 

A empresa já havia participado ou desenvolvido atividades direcionadas ao 

compartilhamento de bicicletas e/ou outras ações similares? Qual o processo (atividades) que 

a empresa executa para a viabilização do projeto Bicicletar e Bicicleta Integrada? Em termos 

gerais, o que se ganha com essa atividade? 

2.2 PROCESSOS (processo de mudança) 

Como você visualiza a participação da empresa no projeto do sistema de bicicletas 

compartilhadas? E no contexto da mobilidade urbana? Quais dificuldades encontradas no 

desenvolvimento de projetos como estes e na parceria com o Bicicletar e o Bicicleta 

Integrada? Como se dá a destinação dos recursos para o apoio ao [a viabilização do] projeto 

Bicicletar e o Bicicleta Integrada? 

2.3 NATUREZA/ ESTÍMULOS (processo de mudança) 

Como era o contexto local antes da implantação do projeto de sistema de bicicletas 

compartilhadas? Quais fatores interferiram antes e depois para o apoio ao [viabilização do] 

projeto Bicicletar e o Bicicleta Integrada? O que motiva a organização para o contínuo 
investimento no sistema de bicicletas compartilhadas do Bicicletar e do Bicicleta Integrada? 

2.4 ATORES ENVOLVIDOS (destino da mudança) 

Como você visualiza a participação do poder público e de empresas apoiadoras no projeto de 

compartilhamento de bicicletas? E no caso dos cidadãos, como você visualiza a participação 

destes no projeto de compartilhamento de bicicletas? 

2.5 OBJETIVOS DA MUDANÇA (resultados obtidos) 
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A empresa já percebeu algum tipo de mudança (na cidade, com as pessoas, com as empresas, 

com os motoristas) após apoiar [viabilizar] o projeto Bicicletar e o Bicicleta Integrada? Como 

a empresa verifica que o projeto Bicicletar está alcançando o objetivo proposto? E o projeto 

Bicicleta Integrada? Quais benefícios a organização acredita que a implantação destes 

sistemas irá proporcionar no contexto local (ou está proporcionando)? E para o 

desenvolvimento da mobilidade urbana, quais benefícios a organização acredita que o projeto 

Bicicletar e o Bicicleta Integrada trarão? 
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APÊNDICE G – ROTEIRO DE ENTREVISTA – EMPRESAS APOIADORAS 

 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA – EMPRESAS APOIADORAS 
Roteiro elaborado com base nas Dimensões da Inovação Social de Cloutier (2003), Tardif e Harrisson (2005), 

e André e Abreu (2006), selecionadas para o objetivo da pesquisa: analisar as bicicletas compartilhadas como 

processo de inovação social no contexto da mobilidade urbana. 

1. DADOS SÓCIO-DEMOGRÁFICOS DO ENTREVISTADO 

1.1 DADOS DA ENTREVISTA 

Data da entrevista: 

Duração: 

1.2 DADOS DO ENTREVISTADO 

Código do entrevistado: 

Função que exerce na organização: 

Idade: 

Escolaridade: 

Período em que iniciou o seu envolvimento com o projeto Bicicletar ou Bicicleta Integrada: 

1.3 INFORMAÇÕES SOBRE A ATIVIDADE 

Qual a atividade principal da organização? 

Como se dá a participação da organização ao projeto Bicicletar ou Bicicleta Integrada? 

Quantos integrantes da empresa estão envolvidos com o projeto Bicicletar ou Bicicleta 

Integrada? 

Qual o público beneficiário que a empresa visa alcançar participando do Bicicletar ou 

Bicicleta Integrada? 

Como surgiu a ideia para apoiar a atividade de bicicletas compartilhadas? 

Outros projetos que a organização apoia, e de que forma? 

2. DADOS RELATIVO ÀS DIMENSÕES DA INOVAÇÃO SOCIAL 

2.1 FORMA (objeto em si) 

A empresa já havia participado ou desenvolvido atividades direcionadas ao 

compartilhamento de bicicletas e/ou outras ações similares? Qual o processo (atividades) 

que a empresa executa para a viabilização do projeto Bicicletar ou Bicicleta Integrada? Em 

termos gerais, o que se ganha com essa atividade? 

2.2 PROCESSOS (processo de mudança) 

Como você visualiza a participação da empresa no projeto do sistema de bicicletas 

compartilhadas? E no contexto da mobilidade urbana? Quais dificuldades encontradas no 

desenvolvimento de projetos como estes e na parceria com o Bicicletar ou Bicicleta 

Integrada? Como se dá a destinação dos recursos para o apoio ao projeto Bicicletar ou 

Bicicleta Integrada? 

2.3 NATUREZA/ ESTÍMULOS (processo de mudança) 

Como era o contexto local antes da implantação do projeto de sistema de bicicletas 

compartilhadas? Quais fatores interferiram antes e depois para o apoio ao projeto Bicicletar 

ou Bicicleta Integrada? O que motiva a organização para o contínuo investimento no 

sistema de bicicletas compartilhadas do Bicicletar ou Bicicleta Integrada? 

2.4 ATORES ENVOLVIDOS (destino da mudança) 

Como você visualiza a participação do poder público e de empresas apoiadoras no projeto 

de compartilhamento de bicicletas? E no caso dos cidadãos, como você visualiza a 

participação destes no projeto de compartilhamento de bicicletas? 

2.5 OBJETIVOS DA MUDANÇA (resultados obtidos) 

A empresa já percebeu algum tipo de mudança após apoiar o projeto Bicicletar ou Bicicleta 

Integrada? Como a empresa verifica que o projeto Bicicletar ou Bicicleta Integrada está 
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alcançando o objetivo proposto? Quais benefícios a organização acredita que a implantação 

desse sistema irá proporcionar no contexto local (ou está proporcionando)? E para o 

desenvolvimento da mobilidade urbana, quais benefícios a organização acredita que o 

projeto Bicicletar ou Bicicleta Integrada trará? 
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APÊNDICE H – ROTEIRO DE ENTREVISTA – USUÁRIOS DAS BICICLETAS 

 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA – USUÁRIOS DO SISTEMA BICICLETAR 
Roteiro elaborado com base nas Dimensões da Inovação Social de Cloutier (2003), Tardif e Harrisson (2005), 

e André e Abreu (2006), selecionadas para o objetivo da pesquisa: analisar as bicicletas compartilhadas como 

processo de inovação social no contexto da mobilidade urbana. 

1. DADOS SÓCIO-DEMOGRÁFICOS DO ENTREVISTADO 

1.1 DADOS DA ENTREVISTA 

Data da entrevista: 

Duração: 

1.2 DADOS DO ENTREVISTADO 

Código do entrevistado: 

Idade: 

Gênero: 

Estado civil: 

Escolaridade: 

Cidade onde reside: 

Profissão ou situação profissional atual: 

Filhos? Quantos? Utilizam as bicicletas compartilhadas? 

Meios de transporte que você utiliza? 

1.3 INFORMAÇÕES SOBRE A ATIVIDADE 

Qual o Sistema de bicicletas compartilhadas você já utilizou? 

Período em que iniciou a utilizar as bicicletas compartilhadas do Bicicletar e/ou Bicicleta 

Integrada? 

Frequência de utilização? 

Rotas percorridas? 

Estações mais utilizadas? 

2. DADOS RELATIVO ÀS DIMENSÕES DA INOVAÇÃO SOCIAL 

2.1 FORMA (objeto em si) 

Relate sobre o seu primeiro contato com a bicicleta compartilhada: quando começou a 

utilizar, por qual motivo, como foi a experiência no início? Você já havia utilizado o 

compartilhamento de bicicletas e/ou outras ações similares de compartilhamento de 

transportes na própria cidade ou em outra região? Você conhece quem são as organizações 

envolvidas na viabilização das bicicletas compartilhadas? 

2.2 PROCESSOS (processo de mudança) 

O que você pensa sobre a existência de bicicletas compartilhadas em uma cidade? Como 

você reagiu quando as bicicletas compartilhadas começaram a ser implantadas em 

Fortaleza? Quais dificuldades encontradas na utilização das bicicletas compartilhadas do 

Bicicletar e/ou Bicicleta Integrada? E no contexto da mobilidade urbana, quais dificuldades 

encontradas? 

2.3 NATUREZA/ ESTÍMULOS (processo de mudança) 

Como é utilizar as bicicletas compartilhadas na cidade de Fortaleza? O que você sente por 
estar utilizando-as? Você já pensou em desistir de utilizar as bicicletas compartilhadas, por 

algum motivo? O que te levaria a deixar de utilizar as bicicletas compartilhadas? Alguma 

situação inusitada já ocorreu com você? 

2.4 ATORES ENVOLVIDOS (destino da mudança) 

Como você visualiza a participação do poder público e de empresas apoiadoras no projeto 

de compartilhamento de bicicletas? E no caso dos cidadãos, como você visualiza a 

participação destes no projeto de compartilhamento de bicicletas? 
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2.5 OBJETIVOS DA MUDANÇA (resultados obtidos) 

Por qual motivo você continua utilizando as bicicletas compartilhadas? Você percebeu 

alguma mudança no seu comportamento, após utilizar as bicicletas compartilhadas? Já 

percebeu algum tipo de mudança (com as pessoas, com os motoristas, na cidade)? Em três 

frases, como você era antes de utilizar as bicicletas compartilhadas e atualmente, como 

você é (pós utilizá-las)? 

EXTRA: Se por acaso o Sistema de bicicletas compartilhadas acabasse, o que você 

acharia? Complete a frase: o que a bicicleta influenciou na minha vida foi... 

 

 
 



ANEXO A – DIÁRIO DE CAMPO – OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE 
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ANEXO B – CADERNO DE CAMPO – OBSERVAÇÃO DIRETA 
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ANEXO C – REGISTRO DA MOVIMENTAÇÃO DAS ESTAÇÕES NO APLICATIVO BICICLETAR 
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ANEXO D – REGISTRO DA MOVIMENTAÇÃO DAS ESTAÇÕES NO APLICATIVO BICICLETA INTEGRADA 

  
 

  

 



ANEXO E – CARTÕES DE CONTATO PARA ENTREVISTA 
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ANEXO F – MAPA DAS ESTAÇÕES DO PROJETO BICICLETAR 

 

 

 

Fonte: Screenshot site Bicicletar (2017d). 
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ANEXO G – ESTAÇÃO DO PROJETO BICICLETAR 

 

 

 

Fonte: Capturadas pela autora (2017).  



161 

ANEXO H – APLICATIVO DO PROJETO BICICLETAR 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

Fonte: Screenshot do aplicativo Bicicletar (2018). 

 

 

 

  



162 

 

 

 

 

 
 

  

 

 
 

  

Fonte: Screenshot do aplicativo Bicicletar (2018). 
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Fonte: Screenshot do aplicativo Bicicletar (2018). 

 

  



164 

ANEXO I – ESTAÇÃO DO PROJETO BICICLETA INTEGRADA 

 

 

 

Fonte: Capturadas pela autora (2018).* 

*1ª Imagem: Estação Terminal do Antônio Bezerra/ 2ª Imagem: Estação Terminal do Conjunto Ceará. 
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Fonte: Capturadas pela autora (2018). * 

*1ª Imagem: Estação Terminal do Siqueira/ 2ª Imagem: Estação Terminal Papicu. 
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ANEXO J – MAPA DAS ESTAÇÕES DO PROJETO BICICLETA INTEGRADA 

 

 

Fonte: Screenshot site Bicicleta Integrada (2018). 
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ANEXO K – APLICATIVO DO PROJETO BICICLETA INTEGRADA 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Fonte: Screenshot do aplicativo Bicicleta Integrada (2018). 
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Fonte: Screenshot do aplicativo Bicicleta Integrada (2018). 

 

 

  



169 

ANEXO L – TERMO DE USO DAS BICICLETAS DO PROJETO BICICLETA 

INTEGRADA 
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ANEXO M – TERMO DE USO DAS BICICLETAS DO PROJETO BICICLETAR 
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ANEXO N – VISUALIZAÇÃO GERAL DAS ESTAÇÕES DAS BICICLETAS 

COMPARTILHADAS, CONFORME MAPA DOS PROJETOS BICICLETAR E 

BICICLETA INTEGRADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Montagem pela autora, com base nos screenshots dos sites Bicicletar e Bicicleta Integrada (2018). 
 

LEGENDA: 

Pontos de cor branca/azul – Bicicletar 

Pontos de cor amarela – Bicicleta Integrada 


