Pesquisa Perfil Ciclista
Entrega por Aplicativo
São Paulo

Local:
Data:

Bairro
Dia da semana:

Horário

Pesquisador:

Controle

FILTRO: VOCÊ FAZ ENTREGA DE BICICLETA USANDO APLICATIVOS HÁ PELO MENOS UM MÊS?
Bloco 1 - Mobilidade
1. Antes de trabalhar com entregas, você
usava a bicicleta para ir ao trabalho ou
estudar?
Sim
 Não
2. Há quanto tempo você é ciclista?
menos de 6 meses
entre 6 meses e 1 ano
entre 1 e 2 anos
entre 2 e 3 anos
entre 3 e 4 anos
entre 4 e 5 ano
mais de 5 anos

6. Qual é o principal problema que você enfrenta no uso da
bicicleta no dia-a-dia?
Falta de segurança no trânsito
Falta de segurança pública (furtos, roubos)
Falta de sinalização
4. Quais meios de transporte você mais usa para chegar Falta de infraestrutura adequada (ciclovia, bicicletário etc)
ou ir embora da região que você atende?
Outro:
Bicicleta
Ônibus
Metrô
7. De quem é esta bicicleta?
Trem
Carona
Outro:
Sua (Própria)
5. Se não vai pedalando ou não é compartilhada, onde Emprestada
Alugada (de alguma loja ou particular)
fica a bicicleta?
Compartilhada (Itaú, Yellow, Bradesco)
3. No último ano, você sofreu alguma queda ou esteve
envolvido em alguma colisão/atropelamento enquanto
trabalhava de bicicleta?
Sim
Não

Bloco 2 – Bicicleta Compartilhada
Somente para quem está de bici compartilhada

8. Você paga algum plano de bicicleta
compartilhada?
Não
Sim - Qual?____________
Bloco 3 – Trabalho e Renda
10. Há quanto tempo você faz entregas por
aplicativos usando a bicicleta?
menos de 3 meses
entre 3 e 6 meses
entre 6 meses a 1 ano
entre 1 e 2 anos
entre 2 e 3 anos
entre 3 e 4 anos
entre 4 e 5 anos
mais de 5 anos
11. Quais dias da semana você trabalha?
Seg Ter Qua Qui Sex Sab Dom

12. No geral, quantas horas por dia você
fica à disposição do aplicativo?
Preencher
depois
12: Horas

13: Períodos
 Manhã (6:00-12:00)
 Tarde (12:00-18:00)
 Noite (18:00-23:00)
 Madrugada (23:00 - 6:00)

Bloco 4 – Opinião
28. Qual é a principal vantagem de fazer
entregas usando bicicleta e aplicativo?
 É saudável trabalhar de bicicleta
 Emprego rápido, sem processo seletivo
 É divertido trabalhar de bicicleta
 Flexibilidade de horário
 Paga bem em relação a outros empregos
 Outro:________________________
Bloco 5 – Sociodemográfico

9. Por que você está usando a bicicleta compartilhada para fazer entregas?
É mais barato que comprar e manter bicicleta própria Ainda não tem dinheiro para ter bicicleta própria
Não tem como trazer a bicicleta no transporte público Tem medo que a bicicleta seja roubada
A bicicleta própria está no conserto
Outro:_________________________________
14. Em média, quantos quilômetros pedala por
dia fazendo entrega?
Não sei dizer
Até 10 km
entre 10 e 20 km
entre 20 e 30 km entre 30 e 40 km
entre 40 e 50 km mais de 50 km
15. Você tem outro emprego?
Não
Sim. Qual? ________________
16. Se sim, é fixo ou bico/esporádico?
Fixo
Bico/Esporádico
Outro: _________________________
17. Qual era sua função no seu último emprego?
 Este é meu primeiro emprego
 Outro: ___________________________
18. Qual foi a principal motivação que te fez começar a
fazer entregas por bicicletas usando aplicativos?
 Estava desempregado
 Eu já fazia entregas por bicicletas
 Eu já fazia entregas de motocicleta
 É um trabalho para fazer nas horas vagas
 Gosta de andar de bicicleta
 Outro: ____________________________

32. Em qual região fica?
 Norte
 Oeste

 Sul
 Leste
 Centro  Outro Município

25. Em média, quantas entregas faz por dia?
99.Não sabe/ Prefere
não responder

26. Quanto você ganhou no último mês no
aplicativo de entrega por bicicleta?
99.Não sabe/ Prefere
não responder

27. Quanto você gasta por mês na
manutenção ou aluguel da bicicleta?

99.Não sabe/ Prefere
não responder

29. Escolha 2 principais problemas em relação a fazer
entregas de bicicleta usando aplicativos?
 Concorrência com motocicleta
 Medo de ser confundido com bandido
 Medo de ser assaltado
 Tempo perdido esperando as chamadas
 Distância entre o local de residência e o trabalho.
 Outro:______________________________

30. Escolha 2 opções que fariam diferença para você:
Local de apoio com água, banheiro, tomada, oficina
 Seguro para bicicleta
 Financiamento para compra de bicicleta
 Bicicleta compartilhada com plano diferenciado para
entregadores
 Seguro de invalidez temporária (recebe um dinheiro se
não puder trabalhar por um tempo)
 Outro:_________________________________

33. Qual é sua idade?_______

35. Você estuda atualmente? 37. Qual é sua cor ou raça?
 Branca
Não
Sim
Qual? ________________  Preta
 Amarela
 Parda
36. Qual é seu sexo?
 Indígena
Masculino
Feminino
38. Você é brasileiro?
Prefiro não dizer
Sim
Não

31. Em qual bairro você mora?
_____________________

Quais investimentos você fez para entrar no aplicativo?
19. Comprou a bicicleta
 Sim  Não
20. Consertou a bicicleta
 Sim  Não
21. Comprou um celular
 Sim  Não
22. Trocou o plano de internet  Sim  Não
23. Comprou mochila térmica
 Sim  Não
24. Fez algum outro grande investimento?
 Sim Qual?___________________
 Não

34. Qual é sua escolaridade?
Sem instrução
Ensino Fundamental (completou até a 9ª série)
Ensino Médio (completou até 3º ano, 2º grau)
Ensino Superior (completou faculdade)
Pós-graduação

