
Um meio inteligente 
de pedalar na cidade.
Aplicativo conceito para inovar e compartilhar 
experiências de ciclistas em centros urbanos

A bicicleta é um dos principais meios de mobilidade urbana ativa 
e sustentável. Entretanto o ciclista enfrenta muitos desafios 
pedalando na cidade – ruas esburacadas, gases dos carros, veículos 
que não respeitam a distância mínima, ladeiras, condições climáticas 
desfavoráveis. Além disso, a lei nacional de trânsito1 se torna mais um 
entrave ao priorizar veículos motorizados. No trânsito, as bicicletas 
são obrigadas a abrir caminho entre veículos maiores que circulam 
em alta velocidade e submetem-se a grandes perigos.

No Brasil, a infraestrutura para circulação de ciclistas 
corresponde a apenas 0,15% da extensão do sistema viário das 
cidades, revelando a pouca importância política dada à bicicleta 
como meio de transporte2. É importante impulsionar a prática do 
ciclismo na cidade, diante de seus vários benefícios está a não 
colaboração para congestionamentos, não emissão de gases 
poluentes e, ainda, uma melhora significativa na saúde do praticante.

Muitas soluções para mobilidade vêm através da tecnologia. 
Atualmente o mercado de aplicativos cresce consideravelmente, 
oferecendo uma gama de novos serviços todos os dias. A fim de 
trazer uma alternativa de resolução para o problema apresentado é 
que se objetiva criar um conceito de aplicativo para inovar e 
compartilhar experiências de ciclistas em centros urbanos.

Trazer para o centro das discussões o conceito de mobilidade ativa e 
sustentável através da tecnologia de aplicativos e mostrar como eles 
poderão impactar diretamente na maneira como indivíduos atualmente 
consomem modais não motorizados e contribuem para a poluição, podem 
ser passos decisivos para que a lógica de mobilidade atual seja revista.

LAYOUT SE ADAPTA À NOITE E AO DIA

PARA MELHOR CONFORTO AOS OLHOS
1 Lei  nº 9.503, 1997        2 Vasconcel los, 2013         3 Speck, 2012



Considera o essencial.
Com a colaboração dos ciclistas, Rike mapeia 
informações necessárias para a pedalada e apresenta 
rotas melhores e mais seguras.

Os dados fornecidos e compartilhados por RIke 
possibilitam o planejamento de ações de engajamento 
por marcas parceiras. Ainda podem ser usados para 
planejamento do sistema cicloviário urbano.

INFORMAÇÕES FORNECIDAS 
POR API’S DE PARCEIROS:

- DECLIVES

- CICLOVIAS

- BICICLETÁRIOS

- CLIMA

INFORMAÇÕES FORNECIDAS 
PELOS USUÁRIOS:

- IRREGULARIDADES NA VIA

- ZONAS SEGURAS

- LOCAIS “BIKE FRIENDLY”

- HORÁRIOS DE PEDALADAS



Orienta. Ajuda.
Compartilha.
Inspirado no relacionamento de grupos 
cicloativistas, o aplicativo aproxima ciclistas e 
oferece rotas específicas para se pedalar em grupo.

Em termos de negócio é vital que haja uma fonte
de renda; é nisso que entram os comerciantes, os 
quais seriam parceiros para anunciar ou expor seus 
serviços e produtos para seu público dentro do 
ambiente do app.

PARCERIAS COM EMPRESAS 

POSSIBILITAM CHAMAR 

MANUTENÇÃO PARA 

SOLUCIONAR QUALQUER 

IMPEVISTO COM A BICICLETA

FACILITA E FORTALECE TROCA 

DE EXPERIÊNCIAS ENTRE 

CICLISTAS E GRUPOS 

CICLOATIVISTAS

OS PRÓPRIOS USUÁRIOS 

AVALIAM LOCAIS COMO “BIKE 

FRIENDLY”, COMPARTILHANDO 

COM DEMAIS CICLISTAS


