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Sobre nós
A City Changer Cargo Bike (CCCB) está fundada no
potencial ilimitado das bicicletas cargueiras, promove seu uso entre usuários particulares, no poder
públicos e em empresas. Com o apoio do programa Horizon2020, o CCCB reúne uma equipe de 20
parceiros, da Noruega à Grécia, do Reino Unido à
Bulgária.
Aprendendo com as melhores práticas em toda a
Europa, a iniciativa pretende aumentar a conscientização e apoiar o uso de bicicletas de carga. Ao fazer
isso, promovemos avanços interessantes que, entre
outras coisas, oferecem operações logísticas mais
sustentáveis, melhoram os espaços públicos, envolvem os cidadãos e reduzem os congestionamentos.
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O que é uma
bicicleta cargueira?
Bicicletas cargueiras são bicicletas especificamente projetadas para transportar cargas, sejam estas
pesadas ou leves, grandes ou pequenas. Há diversos
modelos de bicicletas de carga, desde a tradicional
cargueira, triciclos, até modelos com quatro rodas e
motor elétrico que construído para necessidades comerciais bem específicas. E, embora as bicicletas de
carga sejam utilizadas há mais de um século, modelos
recentes e inovações na bateria tornaram os modelos
atuais muito mais eficientes e acessíveis.
A capacidade de carga e os preços dessas bicicletas
também variam bastante, desde as bicicletas mais
leves, com preços entre €1.000 e €2.000 (R$4.500
e R$9.000), que podem transportar até 80 kg, até
as mais robustas, que variam de €2.000 a €12.000
(R$9.000 a R$54.000) e são capazes de mover até
350 kg. Estas bicicletas têm o potencial de resolver
algumas questões ambientais, logísticas, de trânsito
e sociais que muitas cidades enfrentam, proporcionando uma nova percepção de mobilidade, transporte
e qualidade de vida.
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1
Amiga do
Meio Ambiente
Uma ferramenta para lidar com as emissões de carbono
e poluição, uso do solo e desperdício de energia.
O ruído e a poluição causados pelo trânsito de mercadorias são um problema intrinsecamente urbano, já
que as cidades produzem 40% de todas as emissões
de carbono relacionadas ao transporte e 70% de todos
os outros poluentes relacionados ao transporte.1 Uma
única bicicleta cargueira que substitua um veículo a
diesel pode economizar 5 toneladas de emissões de
carbono por ano, tornando-se uma ferramenta eficaz para atingir a meta de logística livre de CO2 da UE
até 2030.2 As bicicletas de carga não são apenas ambientalmente corretas, elas consomem apenas 5% dos
materiais e energia de um carro. O solo também é um
recurso escasso em áreas urbanas e em cidades como
Berlim, onde cerca de 28 km (estatísticas de 2013)3
são áreas de estacionamento, convertendo apenas 2%
desse espaço poderia-se criar espaço de estacionamento para mais de 300.000 bicicletas.
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Acessível e
conveniente
Mudar de estilo de vida não é apenas possível, é a opção
mais barata e mais fácil.
O preço de uma bicicleta de carga básica fica em
torno de 1.000-2.000 euros (R$ 4.500 e R$ 9.000),
com bicicletas mais robustas e motorizadas custando mais de €10.000 (R$ 45.000). O veículo tem
custos operacionais e de manutenção baixos, com
um mínimo de seguro e impostos. Além disso, a
simplicidade mecânica de uma bicicleta permite que
você faça seus próprios reparos, em muitos casos,
sem a assistência de uma loja de bicicletas. Na Europa, o custo acumulado de transporte de uma família
pode atingir uma média de 13% da renda familiar.4
Copenhague é um ótimo exemplo de como esses
custos podem ser bastante reduzidos, com 26% de
todas as famílias com 2 ou mais crianças possuindo
uma bicicleta de carga e 30% das bicicletas de carga
atuando como substitutas ao carro.5
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Cidades mais
Saudáveis
Se o uso de bicicletas já estiver bom, as bicicletas de
carga tornarão as cidades mais saudáveis.
Uma população de ciclistas contribui para indivíduos mais saudáveis e uma cidade que funciona
melhor. A expectativa de vida das pessoas que pedalam regularmente aumenta em até 14 meses e as
viagens de bicicleta as expõem a metade da poluição de quem está sentado dentro de um carro.6 Em
Copenhague, onde o número de deslocamentos em
bicicleta aumentou em 60 milhões de quilômetros
entre 2012 e 2016, os residentes tiveram 50.000 dias
a menos doentes, aliviando o sistema nacional de
saúde em 215 milhões de euros (R$ 965 milhões).7
Enquanto pedalar para o trabalho é uma ótima maneira de se locomover e permanecer ativo, usar uma
bicicleta de carga é ainda melhor! Em muitos casos,
as cargueiras eliminam a necessidade de se deslocar
diariamente de carro.
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Alivia o
congestionamento
do tráfego urbano
Cidades superlotadas estão redefinindo espaços dedicados aos humanos, sustentar a crescente indústria de
comércio eletrônico não será possível por muito tempo
sem mudanças significativas.
A urbanização está se acelerando, as cidades estão
superlotadas e as operações logísticas estão ficando
cada vez mais difíceis de sustentar. Como resultado, a
economia europeia perde anualmente 1% do seu PIB
devido aos congestionamentos.8 Enquanto as zonas
de trânsito restrito (LTZ) são cada vez mais comuns,
fechando centros urbanos europeus para o tráfego
motorizado, o comércio eletrônico continua crescendo a uma taxa de 10% ao ano.9 Bicicletas de carga são
uma solução eficaz para este tipo de transporte de
carga urbano no último quilômetro. Bicicletas cargueiras têm o potencial de enfrentar os problemas
ambientais, logísticos e de trânsito que muitas cidades europeias enfrentam, ao mesmo tempo em que
proporcionam uma nova percepção de mobilidade,
transporte e qualidade de vida para as pessoas.
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Melhora o acesso
ao transporte
Bicicletas de carga quebram as barreiras que impedem a
liberdade de movimento para todos.
Transporte não é simplesmente ir do ponto A ao
ponto B - trata-se de acesso a empregos, mercados,
serviços sociais, educação e muito mais em comunidades urbanas e rurais. Como a forma mais barata de
transporte de carga, a bicicleta cargueira elimina as
barreiras de mobilidade e torna o transporte acessível à quase todos, sem exigir carteira de motorista.
Elas também possibilitam que jovens e idosos desfrutem de acesso semelhante à cidade por meio de
programas como o Cycling Without Age, cuja missão
é construir comunidades inclusivas onde a idade, o
histórico ou a capacidade de se mover não impedem
sua participação na vida social.
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Promove a
igualdade de gênero
O uso de bicicletas de carga mostram uma mudança importante de tendência para uma cultura ciclística menos
dominada por homens.
O uso de bicicletas de carga por mulheres, particularmente com crianças, é significativo: elas representam
uma minoria de ciclistas em geral, mas a maioria dos
usuários de bicicletas de carga com crianças.10 78% das
mulheres usam suas bicicletas de carga para transportar crianças, em oposição a apenas 56% dos homens.
A promoção ao uso de bicicletas de carga mediará essa
divisão generalizada de gêneros entre quem usa a bicicleta, especialmente porque os deslocamentos das
ciclistas tendem a incluir mais paradas, como escolas,
mercearias e outras atividades.11 Nos Países Baixos,
por exemplo, onde isso foi implementado com sucesso, as mulheres compõem a maioria dos usuários de
bicicletas.12 Isso sugere que a educação generalizada
e a normalização em torno das bicicletas de carga,
em conjunto com mais infraestrutura para bicicletas,
beneficiarão as mulheres e permitirão que elas se desloquem mais em bicicleta.
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Melhora a mobilidade
das famílias
O veículo de família mais inteligente, fácil e divertido
que se pode imaginar.
Proprietários de carros estão enfrentando aumento
de impostos, multas por emissões e proibições a circulação. As bicicletas de carga oferecem uma forma
segura e conveniente de transporte para famílias e
crianças. Deixar e buscar crianças em idade escolar
pode ser fácil e seguro, sem um grande número de
carros disputando espaços e colocando as crianças
em perigo ao fazê-lo. Com capacidade de transportar até quatro crianças pequenas em quatro vezes
menos espaço do que um carro, as bicicletas de
carga são extremamente úteis e eficientes. Usando
uma fração do espaço de estacionamento necessário
para um carro, as bicicletas de carga são uma alternativa mais barata e segura ao uso diário do carro.
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Libera tempo
Ao substituir um carro, você economiza o tempo de uma
semana de trabalho por ano. O que você faz com todo
esse tempo livre?
Em todo o mundo, as grandes cidades viram que os
ciclistas são tão ou até mais rápidos que os carros.
Ciclistas são menos suscetíveis ao trânsito e geralmente podem se deslocar em velocidades mais
rápidas durante a hora do rush.13 Durante o horário
de pico, a velocidade média de um carro varia de 5 a
15 km/h, enquanto uma bicicleta pode facilmente ultrapassar 15 km/h sem muito esforço. Em Londres, a
busca por uma vaga para estacionamento pode levar
até oito minutos, totalizando cerca de quatro dias
por ano a procura de uma vaga para estacionar!14

22

23

9
Contribui para
ruas vibrantes
Substituir o carro por uma bicicleta de carga abre espaço
para cidades com dimensões humanas.
Bicicletas de carga podem contribuir para promover
uma vida de rua mais dinâmica transformando a experiência de pedestres e ciclistas. A habitabilidade é
composta por vários fatores, como desenho urbano,
uso do solo e sistemas de transporte que enfatizam
as dimensões humanas. A versatilidade compacta
das bicicletas de carga permite diversos usos além
de transporte, como instalações de arte, cabines de
DJ improvisadas e Food Bikes. Essas oportunidades
de interagir e desfrutar de atividades nas ruas melhorarão a qualidade de vida.
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Ruas mais seguras
Bicicletas de carga podem reduzir o número de carros
nas ruas, salvando pessoas e melhorando a qualidade de
vida.
Como tem sido visto em toda a Europa, o número
de mortes no trânsito diminui à medida que a porcentagem de viagens por bicicleta aumenta. Não é
coincidência que o país com o maior uso de bicicletas, a Holanda, também seja o de menor número de
mortes de ciclistas.15 Um relatório recente do Instituto de Saúde Global de Barcelona previu que um
aumento de infraestrutura para bicicletas poderia
causar uma queda anual de 10 mil mortes prematuras nas cidades europeias.16 Transformar as ruas
para acomodar um quarto da população nas ciclovias vai salvar vidas não só reduzindo ocorrências
de trânsito, mas também os efeitos nocivos dos poluentes ambientais e estilos de vida sedentários.
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Facilita a
intermodalidade
Com habilidade para sair da rua para o trem, não há limites para onde você pode ir com sua bicicleta de carga.
Ciclistas que usam bicicletas de carga podem se
beneficiar da versatilidade das conexões bicicleta-trem. Cidades em toda a Europa tem facilitado a
intermodalidade, instalando estacionamentos seguros para bicicletas de carga em estações e terminais.
Malmo, Maastricht, Cambridge e Utrecht estão
entre as cidades que inauguraram estacionamentos para bicicletas cargueiras nas estações de trem.
A intermodalidade com bicicleta de carga, devido a
sua capacidade de circular facilmente entre rua, ciclovia e trem, é outra maneira de superar os carros
em termos de conveniência e velocidade.
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Plataforma de
negócios versátil
Uma bicicleta de carga personalizada permite que você
inicie ou reinvente seu negócio com pouco investimento.
Desde café e sorvete até a entrega de flores, mais e
mais microempresas e start-ups estão usando bicicletas de carga como um modelo de negócios flexível
em todo o mundo. Devido ao baixo investimento
inicial exigido e à ampla gama de possibilidades,
mentes criativas podem facilmente transformar
suas idéias em realidade. Quem organiza festivais
e eventos de rua pode se beneficiar com isso e a
economia local lucra com um número crescente de
pequenos empreendedores na área. Novos campos
de negócios abertos, sem emissões e sem ruídos.
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Confiabilidade
A bicicleta beneficia funcionários que percorrem longas
distâncias diariamente e garante confiabilidade operacional.
A substituição de caminhões por bicicletas de carga
aumenta o potencial do setor de logística de uma
empresa e aumenta as condições operacionais e de
saúde de seus funcionários. Quando o hospital de
Copenhague fez a transição de suas operações com
amostras de sangue para bicicletas de carga, os custos de logística diminuíram, o número de viagens
diárias aumentou e o número de dias doentes de
seus funcionários diminuiu. Sem sacrificar a área
de cobertura de seus serviços, o hospital conseguiu
melhorar a saúde e o desempenho dos funcionários.
De acordo com a UNECE, dobrar as taxas de uso da
bicicleta em toda a Europa adicionaria 7 bilhões de
euros (R$ 31,5 bi) à economia devido à redução de
absenteísmo de funcionários.17
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Responsabilidade
corporativa
As empresas que buscam reduzir sua pegada de carbono
podem ir além com bicicletas de carga.
Os impactos ambientais da produção comercial
são mensuráveis. É possível calcular tudo, desde a
pegada de carbono, as emissões de gases de efeito
estufa até o uso do solo de uma organização. Os impactos sociais e ambientais de uma empresa devem
ser considerados em qualquer modelo de negócios.
O uso de bicicletas de carga pode desempenhar um
papel importante na alteração da percepção da “envergadura moral” de uma corporação. É um pequeno
passo que as empresas podem dar para redefinir seu
compromisso rumo a um futuro sustentável.
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Comunicação Verde
As empresas estão procurando soluções para mostrar
sua atenção às questões ambientais e as bicicletas de
carga já representam um grande sucesso nesse sentido.
A atenção à sustentabilidade ambiental pode ser lucrativa. Os consumidores europeus estão se tornando
cada vez mais críticos e atentos ao seu consumo. Um
dos elementos mais visíveis da cadeia de suprimentos de uma empresa é o processo de transporte e
a maioria das bicicletas de carga é grande o suficiente para exibir anúncios, logos e mensagens que
as empresas podem usar para fins de marketing. O
sucesso do uso bicicletas de carga por muitas das
maiores empresas de entregas expressas do mundo,
no processo logístico do último quilômetro, mostra um compromisso com a transição sustentável e
(metaforicamente) torna verde a tradicional fachada amarela da DHL.
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Redução de Custos
Meio de transporte lucrativo e econômico para transportar suas mercadorias.
As bicicletas de carga elétricas oferecem uma alternativa econômica às frotas de veículos tradicionais.
Custam uma fração do valor de compra de um carro
novo, com quase nenhum custo de combustível, seguro de baixo valor, menores custos de manutenção
e conserto.18 Uma bicicleta de carga elétrica pode
gerar economia com custos de frota. Outras vantagens importantes incluem menos espaço necessário
para estacionar, menos funcionários doentes e menos
tempo circulando por ruas congestionadas e engarrafamentos. No caso da Drings of Greenwich, um
açougue em Greenwich, conseguem concluir 95% das
entregas abaixo de 5 km em bicicletas de carga elétricas, economizando mais de £ 830 ao ano (R$ 4.100),
apenas com custos de combustível.19 Enquanto a
maior parte do peso de um veículo é ele mesmo e apenas uma pequena parte está relacionada à carga que
carrega, a bicicleta de carga é eficiente neste aspecto
pois pode transportar 4-6 vezes o peso do veículo em
carga útil por kg, em comparação com as vans.
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Eficiência Logística
Para empresas de logística que precisam que suas frotas
sejam pontuais e eficientes, as bicicletas de carga são a
melhor solução para enfrentar a crise do último quilômetro que se aproxima.
Todos os tipos de transporte de carga, desde uma
sacola de compras até uma geladeira, percorrendo
distâncias de até 7 km ou menos e pesando menos
de 200 kg/m3 podem ser feitas de bicicleta, de acordo com a Cyclelogistics. Bicicletas de carga podem
substituir mais da metade da logística e um quarto
das entregas comerciais nas cidades europeias.20 No
centro de Londres, a logística do último quilômetro
é caracterizada por curtas distâncias de carro com
veículos predominantemente parados, que passam
mais tempo estacionados do que circulando. As bicicletas de carga, por outro lado, têm a vantagem de
circular pelas áreas de circulação de veículos, pedestres e ciclistas, permitindo tempos de entrega mais
rápidos do que os veículos motorizados nas cidades,
apesar do potencial destes de atingir velocidades
muito mais altas.21
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Economia para a
Saúde Pública
Os muitos benefícios para a saúde do aumento do uso
de bicicletas podem economizar milhões em custos com
saúde.
Para cada quilômetro percorrido, o custo social do
deslocamento de carro é seis vezes maior do que
andar de bicicleta.22 Existem também vantagens econômicas reais dos benefícios para a saúde de uma
população que usa a bicicleta com frequência. Reduzir a mortalidade e a morbidade dobrando a taxa
de uso de bicicletas contribuiria com 189 bilhões de
euros (R$ 849 bi) adicionais para a economia européia.23 Infelizmente, nos países da UE, onde os
veículos particulares e motorizados são o principal
meio de transporte, as ocorrências viárias são a principal causa de mortalidade juvenil (15 a 24 anos).24
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Infraestrutura de
baixo custo
Promover o uso de bicicletas de carga e ciclovias são os
melhores investimentos que as cidades podem fazer em
infraestrutura.
As cidades podem reforçar seus orçamentos municipais promovendo bicicletas de carga e investindo
em infraestrutura para bicicletas. A construção de
infraestrutura cicloviária gera retornos mais consistentes e relação custo-benefício melhores do
que os principais projetos viários e de transporte
público, além de custar uma fração do preço.25 Os
investimentos da rede cicloviária de Londres produziram um retorno de 4:126 e Helsinque experimentou
o dobro disso, com 8 euros de benefícios por cada
euro gasto!27 Dirigir está ficando cada vez mais caro
e o uso da bicicleta cada vez mais barato, as cidades
podem ficar à frente da curva investindo no uso de
bicicletas.
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Liderando a transição
da mobilidade urbana
De acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, as cidades precisam tomar ações concretas
para enfrentar as questões ambientais do nosso tempo.
As cidades podem fazer a transição para um futuro
neutro em carbono, revolucionando a execução de
serviços públicos. Cidades como Zagreb, Helsinque,
Oslo, Riga e Hamburgo mostraram que as bicicletas
de carga contribuem para a limpeza urbana, coleta
de lixo e entregas postais de sucesso! Algumas maneiras com as quais algumas cidades incentivam o
uso de bicicletas cargueiras são limitando o acesso
de todos os outros veículos de entrega (Estrasburgo),
subsidiando a compra de bicicletas de carga para uso
público e privado (Berlim, Oslo) e adicionando-as
aos seus programas públicos de compartilhamento
de bicicletas (Hamburgo).28 Os municípios podem
motivar seus cidadãos dando exemplo, completando
serviços públicos diários em bicicleta de carga e fornecendo tratamento preferencial aos fornecedores
que oferecem frotas de baixa emissão.
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