


quem somos.

em atuação desde 2010, a  Tembici. 
é uma empresa especializada em 
soluções de mobilidade urbana 
através da utilização da bicicleta 
como modal de transporte.

a forma mais sustentável, 
saudável, divertida e econômica 
de se locomover pela cidade.



onde estamos.

33 projetos.

16 cidades.

3,5 mm usuários.

314 colaboradores.
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260 estações.

2600 bicicletas.

1.167.457 usuários.

10.756.378 viagens.

151 estações.

1567 bicicletas.
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desde setembro/2018, a Tembici. realizou mais de 1.2mm de viagens. O Bike Rio é responsável 
por 46% deste número com mais de 561 mil viagens;

até 05/junho, o Bike Rio fez 29.722 viagens. Se continuar no mesmo ritmo de viagens/dia, este 
mês acontecerão mais de 297 mil viagens, 25% a mais que o mês anterior. 
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bike rio.

em média 9.500 bikes são retiradas nas 2 maiores estações do Rio e de São Paulo todo mês;

no Rio e em São Paulo, em média, 700 pessoas, em dias de semana, retiram bicicletas dos 
sistemas às 6pm;

Bike Rio: 8,84.            demais projetos: 4,69.

Rio de Janeiro realiza mais viagens por bike por dia que NY (8,84 vs 6,5);

só no Rio de Janeiro, em 2017, o sistema de bike compartilhada gerou mais de 3.000 
toneladas de crédito de carbono (revista bike, 2017);



obrigad@!

carol.rivas@tembici.com.br


