
O que fazemos para transformar realidades
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Nicola, superintendente de 
Relações Governamentais 
e Institucionais.
Assim, a plataforma foi estru
turada sobre os pilares Com
partilhamento, Infraestrutura e 
Conscientização. No Comparti
lhamento, o sucesso alcançado 
foi fundamental para revelar o 
tamanho da demanda repri
mida que existia. Isso ajudou 
a estimular as mudanças que 
estamos vendo em relação ao 
uso da bicicleta.
Mas dispor de infraestrutura 

As bikes que o banco dis
ponibiliza para emprés
timo estão pelas ruas de 

diversas cidades do Brasil e tam
bém em Santiago, no Chile. Mas 
quem as vê circulando percebe 
somente parte de um trabalho 
muito maior de mobilidade pro
movido pelo Itaú Unibanco.
“Durante o planejamento da 
plataforma de Mobilidade Ur
bana, percebemos que para a 
mudança acontecer teríamos 
de influenciar políticas pú
blicas locais”, explica Luciana 

Muito além das    

laranjinhas
Conheça os pilares da plataforma de Mobilidade Urbana, 
que vai além do empréstimo de bicicletas

também é essencial. Assim 
sendo, investimos no mapea
mento de ciclorrotas (rotas mais 
adequadas para os ciclistas) 
e instalação de paraciclos 
(equipamentos para estacionar 
bicicletas). Em parceria com 
a prefeitura de São Paulo, foi 
inaugurado este ano o primeiro 
bicicletário 24 horas gratuito do 
país. E em breve será lançado 
um app que funcionará como 
ferramenta colaborativa, com 
indicação de rotas para ciclistas, 
localização de oficinas e alertas 
sobre riscos.
Já a conscientização é o melhor 
caminho para a mudança cultu
ral. Por isso, realizamos com os 
governos locais e com cicloativis
tas diversas parcerias de sensibili
zação. Em Salvador, por exemplo, 
foi feita a inclusão do tema 
ciclistas na grade de capacitação 
dos motoristas de ônibus. Em 
Pernambuco, o tema foi incluído 
na grade dos Cursos de Forma
ção de Condutores (CFC). 
Melhorar o modo como 
as pessoas se locomovem. 
#issomudaomundo.  

Entre os projetos 
da plataforma de 
Mobilidade está o 
patrocínio à orga
nizações de cicloa
tivistas nas cidades 
em que as estações 
estão inseridas

Números da plataforma de Mobilidade Urbana

800
estações

979.170
cadastros

5.965.601 
viagens realizadas

8.000
bikes

Cidades:
• Belo Horizonte
• Brasília
• Porto Alegre
• Recife
• Rio de Janeiro
• Salvador
• São Paulo

* (valores atualizados até o dia 07/11)


