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Quem somos
A City Changer Cargo Bike (CCCB) está fundada no
potencial ilimitado das bicicletas cargueiras, promove seu uso entre usuários particulares, no poder
público 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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Sumário Executivo
Este guia dá aos leitores uma nova fonte de inspiração sobre como promover as bicicletas cargueiras.
Embora não haja nada particularmente novo nelas, as
bicicletas de carga tornaram-se atraentes e populares,
devido às recentes inovações nas baterias elétricas e
no desenho das bicicletas.
Seu relativo conforto, preço acessível e facilidade de
uso tornam as cargueiras uma opção cada vez mais
popular para famílias, pequenas e médias empresas,
ONGs, municípios e empresas de logística internacional em toda a Europa. Por meio de políticas de
regulamentação, tributação, incentivo e aquisição,
prefeitas e prefeitos são capazes de fomentar esse movimento. Entre os setores que podem se beneficiar em
especial de todo o potencial das bicicletas cargueiras
incluem-se os de: alimentos, logística, varejo, famílias, grupos comunitários e o poder público.
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Introdução
Este guia foi elaborado inicialmente para prefeitas
e prefeitos europeus que buscam tornar as cidades
mais saudáveis, eficientes e resilientes. Para exibir
a eficiência e versatilidade das bicicletas de carga
esse guia oferece perspectivas e estudos de caso de
cidades europeias que aderiram às cargueiras como
solução para os seus grandes problemas.
O guia, fazendo o uso de estudos de caso de Lisboa,
Viena, Copenhague, Basileia, Oslo, San Sebastián e
Estrasburgo, aborda como famílias, pequenas e médias empresas, organizações sem fins lucrativos e
corporações internacionais estão usando bicicletas
de carga em diversos setores. Dentre os quais, citamos seis: alimentação, logística, famílias, varejo,
comunidade e o poder público. Após ler este guia,
você terá um maior entendimento do que são as bicicletas cargueiras e seus potenciais.
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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 cargueiras, desde o tradicional
cargueira curta, triciclos, até modelos com quatro
rodas e motor elétrico construídos para atender 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 80kg, 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
350kg. 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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Por que bicicletas
cargueiras?
A inerente facilidade, baixo custo e acessibilidade
das bicicletas cargueiras as tornam uma crescente
e popular escolha para famílias, pequenas e médias
empresas, organizações sem fins lucrativos e empresas internacionais de logística por toda a Europa.
Porém, essas bicicletas representam mais do que
apenas uma eficiente solução para logística e mobilidade urbana. Elas estão desencadeando uma nova
cultura de mobilidade por bicicleta, estimulando
conceitos de empresa social, engajando cidadãos e
transformando espaços públicos.
O estímulo às iniciativas e também ao uso de bicicletas cargueiras por parte dos prefeitos pode ser
economicamente viável, ter baixo risco, trazer visibilidade e ser rentável. Bicicletas cargueiras e iniciativas
associadas são recursos relativamente inexplorados.
Em muitos casos exigem investimentos mínimos por
parte do município. E, mesmo quando necessários,
investimentos voltados às bicicletas cargueiras são
pequenos, especialmente se comparados a outros
veículos elétricos.
Por natureza, as bicicletas de carga são visíveis e versáteis, tornando-as o tipo de coisa que faz com que
as pessoas parem e as notem, mesmo que por pura
curiosidade. São também fotogênicas e inspiradoras,
tornando-as populares entre jornalistas.
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O que a cidade
pode fazer?
Na busca por cidades mais saudáveis, eficientes e sustentáveis, tomadores de decisão podem se deparar
com o imenso potencial das bicicletas cargueiras. Prefeitas e prefeitos conduzem ao bem comum, tanto com
profissionalismo quanto com paixão. Mandatários
municipais possuem quatro poderes para influenciar
a vida urbana: regulamentação, taxação, informação e
aquisição de produtos. Por meio desses quatro poderes,
há diversas maneiras com as quais prefeitas e prefeitos
conseguem incentivar e promover o uso de bicicletas
cargueiras nas cidades.
Regulamentação: O controle de uma cidade sobre a
regulamentação local pode exercer influência considerável na vida urbana. De serviços sociais ao uso da
terra, de obras públicas à mobilidade, legislações locais
podem ser usadas para encorajar o serviço de bicicletas cargueiras e iniciativas semelhantes. Por exemplo,
um crescente número de prefeituras e câmaras municipais estão usando seus poderes regulatórios para
promover a abertura de ruas de lazer, devolvendo a
pedestres e ciclistas espaços anteriormente destinados a automóveis.
Taxação e subsídios: Por meio de impostos e taxas
municipais, criam-se oportunidades de direcionar
o mercado na direção dos resultados desejados. Isso
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pode ser feito por meio de políticas de arrecadação
específicas. De taxas de congestionamento a créditos fiscais que recompensam escolhas sustentáveis,
municípios possuem um importante papel em guiar
e influenciar políticas fiscais em todos os níveis de
governo. Por sua vez, subsídios podem proporcionar
incentivos mais específicos, financiando diretamente
os resultados desejados.
Informação: Em comparação aos outros níveis de governos, os políticos municipais têm a sorte de estarem
perto de seus eleitores. Sendo tanto figuras públicas
quanto atores políticos, prefeitas, prefeitos e vereadores possuem o poder de espalhar ideias. Seja por
apenas possuírem sua própria bicicleta cargueira ou
por estabelecerem campanhas municipais públicas em
prol destas bicicletas, demonstrando o potencial delas.
Políticos podem desempenhar um papel importante
como influenciadores.
Aquisição de produtos: A compra de produtos, serviços e equipamentos pelo município é um forte poder,
frequentemente não valorizado. Por meio do processo
licitatório, municípios podem usar, e têm usado, fatores tais como nível de emissões de poluentes para
encorajar serviços melhores e mais ecológicos. No
campo da logística, por exemplo, compras municipais
possuem o potencial para apoiar pequenas empresas
locais de ciclologística, assim como podem também
obrigar companhias internacionais de logística a adotarem bicicletas cargueiras com assistência elétrica.
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Oportunidades e
estudos de caso
Pelas vias mais formais e iniciativas informais, os
autarcas têm a oportunidade de incentivar as bicicletas de carga e atividades relacionadas. Um grupo
crescente de cidades em toda a Europa está a testemunhar um movimento em volta das bicicletas de
carga que pode ser categorizado em seis categorias,
as quais poderiam beneficiar do apoio municipal.
Essas seis categorias são: alimentar, retalho, logística, família, comunidade e setor público.
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Alimentação

O setor de alimentação tornou-se um dos
primeiros a explorar, de fato, o potencial
das cargueiras nas cidades. O setor percebeu como bicicletas de carga são úteis em
praticamente todos os aspectos da cadeia
de suprimentos, incluindo transporte de ingredientes, comércio ambulante, entregas,
além da gestão e redistribuição de comida
que, porventura, viria a ser desperdiçada.
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Estudo de caso
Em Viena, Áustria, um serviço local de fornecimento de comida, prestado por Rita Bringt’s,
fornece almoço a escritórios e casas. Trabalhando, primordialmente, com ingredientes
orgânicos e locais, Rita Bringt vai além, entregando refeições por meio de sua frota com
mais de uma dúzia de cargueiras. Este negócio
em crescimento se beneficia de uma iniciativa
local que custeia 50% do preço das bicicletas
por meio do financiamento direto.
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Varejo

Com a crescente competição do comércio eletrônico, muitos comerciantes locais
buscam maneiras de melhor servir e se
conectar com sua clientela. E, para alguns
destes lojistas, as bicicletas cargueiras são
uma importante parte dessa mudança. Da
entrega de produtos a trailers e quiosques,
a flexibilidade, o potencial de visibilidade
e o baixo custo de aquisição das bicicletas
cargueiras as tornaram parte integrante
do negócio.
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Estudo de caso
A Bike and Bloom é uma empresa social de Copenhague que redefine a noção de floricultura
tradicional. Sua missão é oferecer às mulheres
refugiadas e imigrantes um caminho ao mercado de trabalho dinamarquês. Trabalhando
com os recém-chegados, eles tanto vendem
seus buquês quanto os entregam a clientes em
toda a cidade por meio de bicicletas cargueiras.
Conseguem assim tanto mudanças ambientais,
quanto sociais. Iniciativas semelhantes estão
surgindo em muitas cidades da Europa. Através de políticas nacionais relativamente novas,
que flexibilizaram a abertura de pequenos negócios, a cidade de Copenhague indiretamente
facilitou comerciantes de todas as formas e tamanhos a venderem com bicicletas cargueiras.
Bike and Bloom é apenas um exemplo de como
as pequenas e médias empresas podem explorar o potencial das cargueiras.
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Logística

Operações logísticas são, muitas das
vezes, a força vital das cidades. Embora a
movimentação que gerem contribua para
congestionamento, poluição e conflitos de
trânsito, tudo indica que as bicicletas cargueiras estão perfeitamente aptas a lidar
com a situação. E, embora os entregadores de bicicleta sejam, há muito tempo,
uma constante na paisagem urbana, o uso
recente de frotas de bicicletas cargueiras
por grandes empresas multinacionais de
logística sinalizaram que este modo moderno de transporte está aqui para ficar.
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Estudo de caso
KurierZentrale, uma empresa suíça de logística urbana, fornece uma grande variedade de
soluções de transporte, utilizando-se de uma
ampla variedade de veículos. Reconhecendo a
ineficiência dos caminhões de entrega no espaço urbano, a Kurierzentrale diversifica sua
frota com bicicletas tradicionais, bicicletas de
carga e o City Cruiser, o grande irmão das cargueiras. Mas talvez o aspecto mais inovador
de seu modelo seja a integração dos trens de
passageiros com veículos próprios, permitindo que um pacote viaje de bicicleta até o trem,
e do trem para a bicicleta, resultando em uma
pegada de carbono mínima. As políticas de
compra e contratação municipais, que favorecem os licitantes com pegadas de carbono
mais baixas, são uma das maneiras pelas quais
os municípios podem encorajar operações logísticas por bicicleta, como a Kurierzentrale.
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Famílias

Bicicletas cargueiras são perfeitamente
adequadas para resolver muitas das necessidades logísticas diárias das famílias
que vivem nas cidades. Em toda a Europa,
as bicicletas de carga estão substituindo
os automóveis, fortalecendo o conceito
de vida sem carros. Com o potencial de
transportar crianças, alimentos, brinquedos e cães (às vezes tudo isso de uma
só vez) devido a sua elevada capacidade
de carga, as cargueiras estão redefinindo
o conceito de transporte para a família
urbana moderna.
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Estudo de caso
O programa Baby Biking Meetup, em Oslo,
nasceu de uma comunidade on-line de pessoas
interessadas em mobilidade. Por meio do programa, responsáveis com bicicletas cargueiras
reúnem-se para passeios de lazer pela cidade
em ciclovias e ciclofaixas seguras. O programa
cria um senso de comunidade ao tornar mais
visíveis as bicicletas cargueiras de uso cotidiano, atraindo famílias que podem ter dúvidas
sobre se devem investir em uma bicicleta de
carga. Incentivos fiscais muitas vezes podem
ser ferramentas estratégicas para incentivar
as famílias a comprarem bicicletas de carga.
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Comunidade

Projetadas para carregar pessoas e bens,
as bicicletas cargueiras têm se mostrado
boas em carregar ideias. Negócios sociais,
grupos comunitários e organizações voluntárias perceberam como as bicicletas
cargueiras podem ser ferramentas úteis
para engajar pessoas, conectar a vizinhança e fazer com que o trabalho, tanto grande
quanto pequeno, seja, de fato, feito.
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Estudo de caso
Com mais de 1.200 filiais locais em mais de
40 países (inclusive uma no Brasil na cidade de São Paulo), a Cycling Without Age usou
riquixás, um tipo de bicicleta cargueira para
transporte de passageiros, para aproximar as
gerações. Ao mesmo tempo em que dá atenção
à saúde mental dos idosos. Em sua sucursal de
San Sebastián, a equipe do lar de idosos, os voluntários locais e a família se ofereceram para
levar idosos e deficientes em passeios de bicicleta, dando-lhes o ”direito de ter seus cabelos
ao vento”. Por toda a Europa e além, as filiais
locais compartilham histórias magníficas de
integração, coesão social e desenvolvimento
comunitário. Elas podem se beneficiar do apoio
municipal por meio de doações, ruas mais calmas, e a divulgação feita por pessoas influentes,
como prefeitos e prefeitas das cidades.
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Setor Público

Dados seus papéis como empresários,
agentes econômicos e reguladores, prefeituras possuem a capacidade de colocar
as bicicletas cargueiras em um pedestal,
mostrando o potencial de tão simples
ferramenta. Seja movendo equipamentos,
limpando as ruas da cidade ou tornando
possíveis eventos de engajamento social, cidades podem confiar nas bicicletas
cargueiras como uma alternativa sustentável, flexível e efetiva aos automóveis.

40

41

Estudo de caso
A cidade francesa Estrasburgo é um excelente
exemplo de como o setor público pode usar
as bicicletas cargueiras. Lá, a cidade adicionou
bicicletas cargueiras à sua frota de veículos a
serem usados em tarefas diárias como limpeza das ruas, bibliotecas públicas, e pelo
departamento de segurança viária.
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16 maneiras
para tornar-se uma cidade mais

amigável às
bicicletas cargueiras

1

Tornar o incentivo ao uso da bicicleta fundamental nas
políticas de segurança no trânsito;

2

Estabelecer um limite de velocidade de 30km/h em vias
locais;

3

Fortalecer as leis de trânsito e a fiscalização;Criar uma
rede ciclável dedicada coerente

4

Fornecer uma rede conectada de infraestrutura cicloviária;

5

Fornecer estacionamentos de bicicleta seguros em todos
os lugares;

6

Aplicar uma política fiscal baseada no princípio poluidor
pagador (pedágio urbano etc);

7

Promover bicicletas cargueiras por meio de esquemas de
financiamento e aluguel;

8

Lidar com o risco dos caminhões, limitando seu acesso
aos bairros da cidade;

9

Monitorar a percepção de perigo que impede as pessoas
de pedalarem;

10 Fornecer testes gratuitos de bicicletas cargueiras ou
esquemas de aluguel de baixo custo;
11

Solicitar sugestões da equipe e do público sobre iniciativas para substituir carros, vans e caminhões leves;

12 Providenciar uma estrutura de apoio para entregas por
bicicleta;
13 Favorecer a logística por bicicleta nos procedimentos de
compra e contratação dos municípios;
14 Tornar a entrega por bicicleta a primeira, e principal,
escolha nas entregas municipais;
15 Incluir o transporte e as entregas por bicicletas como
opção preferencial nas licitações que envolvam logística;
16 Experimentar uma bicicleta cargueira!
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47

follow us on facebook
facebook.com/cyclelogistics
follow us on instagram
@CycleLogistics
follow us on twitter
@CycleLogistics
join us on linkedin
Cycle Logistics
email us at
Info@cyclelogistics.eu

