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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. A iniciativa também pretende facilitar a aquisição
de bicicletas de carga nas cidades europeias, por meio
de novos esquemas de financiamento e oportunidades para testes com as cargueiras.
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Sumário executivo
Este guia promove entre os revendedores de bicicletas nova inspiração e compreensão do crescente
mercado e das possibilidades das bicicletas de carga
nas cidades europeias. Com novos desenvolvimentos em oportunidades de financiamento público,
inovações em baterias, tendências de estilo de vida
e melhoria da infraestrutura para bicicletas, uma
oportunidade para as lojas de bicicletas se estabelecerem como pioneiras, atuando como agentes de
mudança em suas comunidades locais.
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O que é uma
bicicleta cargueira?
Bicicletas cargueiras são bicicletas especificamente
projetadas para transportar cargas, sejam elas 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 necessidades
comerciais bem específicas. E, embora as bicicletas
de carga sejam utilizadas há mais de um século, modelos recentes e inovações na bateria tornaram-nas
muito mais eficientes e acessíveis.
As bicicletas de carga estão disponíveis em sua forma
tradicional com acionamento por pedal bem como
modelos com assistência elétrica. Embora ambas
sejam opções viáveis, cada uma possui seus próprios
prós e contras. Simplicidade, as bicicletas tradicionais
com correntes acionados por pedais são mais leves,
mais acessíveis e mais fáceis de manter. As bicicletas de carga com assistência elétrica, por outro lado,
podem aumentar a quantidade de carga a ser transportada, além de levá-las para um público muito
mais amplo e em áreas de atuação muito maiores.
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O Mercado de
Bicicletas de Carga
Na última década, a indústria e usuários de bicicletas de carga viram um crescimento significativo,
impulsionado em grande parte pelas inovações nas
opções de assistência elétrica. Revistas, documentários, conferências internacionais e organizações
profissionais mostram a crescente popularidade
das bicicletas de carga. Essa crescente popularidade
também alimentou o crescimento da indústria, com
novos projetos inovadores vindos de países como
Dinamarca, França, Holanda, Alemanha e EUA. De
fato, mais de 40 produtores diferentes de bicicletas
de carga estão no mercado, representando marcas
estabelecidas, novas empresas iniciantes e até tradicionais fabricantes de automóveis.
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Em relação aos números, o mercado global de bicicletas elétricas de carga foi avaliado em € 352
milhões (R$ 1,5 bilhão) no final de 2018, com uma
taxa de crescimento anual de 13,3% projetada até
2026, ponto em que atinge um valor global estimado de € 960 milhões (R$ 4,3 bilhões). O mercado
europeu deverá impulsionar muito desse crescimento, que em parte já está sendo feito.1 Somente na
Alemanha, 15.000 bicicletas de carga elétricas foram
vendidas em 2016. E, embora os números de vendas
para 2018 ainda não estejam disponíveis, estima-se
que tenham sido vendidas mais que o dobro.2
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A publicação norueguesa Cargobike Magazine identifica três grandes categorias de bicicletas de carga
para consumidores finais, incluindo bicicletas de
carga curtas, de duas rodas e três rodas.
Bicicletas de Carga Curtas são ótimas para pessoas
que desejam transportar mais cargas, mas não se
sentem confortáveis ou simplesmente não querem
uma bicicleta especialmente grande. Elas também
são fáceis de manobrar e levar dentro de trens.
Alguns fabricantes de bicicletas de carga curtas incluem: Omnium e Velorbis.
As de Duas Rodas são ótimas para pessoas que procuram uma bicicleta rápida e manobrável, capaz
de transportar passageiros ou carga. Existem várias formas, algumas oferecem geometrias mais
orientadas para a velocidade, enquanto outras têm
posições mais relaxadas. Os fabricantes populares
das de duas rodas incluem: Bullitt, Omnium, Riese
& Müller, Bakfiets e Urban Arrow.
Triciclos são as minivans do mundo das bicicletas
de carga. Ótimas para transportar vários passageiros
ou cargas maiores, os triciclos proporcionam uma
viagem relativamente mais lenta e estável. Eles são
especialmente estáveis ao andar devagar e oferecem espaços mais confortáveis para passageiros. Os
fabricantes populares de três rodas incluem: Christiania Bikes, Butchers & Bicycles, Babboe, Nihola.
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Quem usa bicicletas
de carga?
Famílias
As bicicletas de carga são perfeitamente adequadas
para resolver muitas das necessidades logísticas
diárias das famílias urbanas. Em toda a Europa, as
bicicletas de carga estão substituindo automóveis
e fortalecem o conceito de vida sem carro. Com o
potencial de transportar crianças, compras, brinquedos e animais de estimação (às vezes todos de
uma vez) com sua grande capacidade de carga, as
cargueiras estão redefinindo o transporte para a família urbana moderna.
De fato, estudos mostram que 80% de todas as
viagens de logística privadas (compras, lazer etc.)
podem ser feitas de bicicleta (de carga) e isso não
inclui o transporte diário de crianças, onde a bicicleta de carga é uma ótima alternativa para o segundo
carro da família. Em Oslo, famílias organizam o
Baby Biking Meetup, onde mães e pais se reúnem
para passeios pela cidade por rotas de lazer e infraestruturas protegidas com seus filhos pequenos
como passageiros em suas bicicletas de carga.
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Iniciativas comunitárias
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. 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 usa 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.
Empresas
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. Um bom exemplo disso é a
Saudade Flores, uma loja de flores frescas com sede
em Lisboa que faz suas entregas numa bicicleta de
carga, assim como a Bike and Bloom, outra loja de
flores, essa em Copenhague que lida com entregas e
vendas usando bicicletas de carga.
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Por que agora?
Os avanços tecnológicos e as tendências globais da
vida urbana nos levaram a um ponto em que a bicicleta de carga está apta para resolver muitas das
necessidades de quem vive nas cidades. Baterias
recarregáveis acessíveis e eficientes ampliaram o
mercado de usuários potenciais de bicicletas de carga
elétricas.
Enquanto isso, uma resposta crescente das cidades
para combater o congestionamento nas ruas, reduzir as emissões e abordar os impactos das mudanças
climáticas está melhorando o acesso ao uso de bicicletas como um meio de transporte regular (ainda
que lentamente). Redes crescentes de infraestrutura
cicloviária estão ajudando a tornar comum o uso da
bicicleta como meio de transporte, facilitando a vida
sem automóveis particulares, assim como a crescente
oferta de veículos de mobilidade compartilhada, que
podem ser combinados com as bicicletas de carga.
Essa combinação agrega ao crescente potencial de
bicicletas de carga, especialmente entre famílias com
crianças pequenas, pequenas empresas e iniciativas
comunitárias.
Com esses movimentos combinados, está é uma
oportunidade para as lojas que se utilizam de bicicletas de se estabelecerem como pioneiras, agindo como
agentes de mudança em suas comunidades locais.
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Pontos de venda
Acessível
De transportar crianças pela cidade a mover móveis, a
bicicleta de carga possibilita todo um novo conjunto de
deslocamentos que, de outra maneira, seriam mais convenientemente realizados por carros particulares. Portanto,
embora sejam relativamente caras em comparação com
bicicletas convencionais, pode-se economizar em custos
iniciais e operacionais, reduzindo a dependência de um
automóvel particular, especialmente para viagens do dia
a dia dentro da cidade. Além disso, as bicicletas de carga
de qualidade tendem a manter seu valor por um período
relativamente longo, tornando a revenda uma opção confiável quando chegar a hora.
Rápida e Confiável
As bicicletas de carga se beneficiam da mesma confiabilidade que as bicicletas convencionais, confiáveis em todas
as condições climáticas e de tráfego. Com as bicicletas de
carga, as pessoas também podem acessar áreas que difíceis, ou inacessíveis, para carros, vans ou caminhões.
Além disso, os usuários de bicicletas de carga podem circular por locais sem estradas regulares, oferecem assim
uma opção quando a acessibilidade é um problema.
Confortável e Conveniente
A estabilidade de uma bicicleta de carga de três rodas
(triciclo) as torna surpreendentemente confortáveis e estáveis. Não há nem a necessidade de tirar os pés dos pedais
enquanto estiver parado no sinal vermelho! Além disso,
20
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o tamanho maior ajuda a tornar os triciclistas mais visíveis no trânsito. Uma vez no seu destino, a facilidade e a
simplicidade de estacionar uma bicicleta de carga tornam
manobrar carros uma memória distante. A conveniência
de poder transportar amigos, familiares, móveis, mantimentos e/ou equipamentos de trabalho rapidamente
torna a bicicleta de carga uma ferramenta indispensável.
As cargueiras são primeiro uma opção conveniente, mas
rapidamente se tornam uma necessidade.
Amiga do Meio Ambiente
É evidente que as bicicletas de carga são uma alternativa
incrivelmente sustentável em relação ao automóvel, van
ou caminhão privados. Para famílias jovens que procuram
deixar o carro de lado ou manter um estilo de vida sem
ele, ao mesmo tempo em que atendem as demandas familiares, a bicicleta de carga oferece a solução perfeita para
manter um estilo de vida sem carro. Para vendas entre
empresas, as bicicletas de carga se encaixam perfeitamente nas políticas de responsabilidade social corporativa
(CSR), onde as credenciais verdes são um fator de compra
importante.
Divertida
Sejam os rostos sorridentes de crianças andando na frente
de um triciclo ou amigos sendo conduzidos para casa à
noite, a simples visão de pessoas curtindo as bicicletas de
carga fazem com que elas vendam a si mesmas. Comparadas aos reboques de bicicleta tradicionais, os triciclos
com carga frontal criam mais oportunidades para interação social e diversão entre passageiro e piloto. Com elas,
o velho clichê soa verdadeiro, não é o destino, é a jornada.
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Bom saber
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Qualidade é fundamental
Como qualquer investimento com a expectativa de
que dure anos, a qualidade é fundamental. Geralmente, os fabricantes especializados em bicicletas de
carga dão especial atenção ao desenho e qualidade.
Como dica, procure por marcas que obtiveram sucesso em países com tradição em bicicletas de carga,
Holanda e Dinamarca. São mercados mais maduros
para as cargueiras e que valorizam a qualidade e a
reputação.

Requisitos de serviço
Como em qualquer bicicleta (ou veículo), as bicicletas
de carga exigem manutenção regular. Embora com
modelos mais robustos e com assistência elétrica,
atenção extra à manutenção é essencial. Os fabricantes de bicicletas de carga enfatizam repetidamente a
importância de os revendedores serem certificados
para sistemas de assistência elétrica (por exemplo,
certificação Shimano ou Bosch eBike) e com experiência em drenar sistemas de freios hidráulicos.

Apoio financeiro é possível
Um número crescente de governos europeus está
implementando subsídios para facilitar a compra de
novas bicicletas de carga por usuários e empresas privadas. No Reino Unido e na Suécia, por exemplo, os
governos nacionais anunciaram incentivos que abatem
20% e 25%, respectivamente, do preço da compra de
qualquer bicicleta de carga com assistência elétrica.3,4
Incentivos financeiros semelhantes foram implementados na Áustria, Noruega e França.

Testar é fundamental
Dado o tamanho do investimento e o impacto nas tarefas diárias, as pedaladas de teste são um aspecto
importante da experiência. Permitir que clientes em
potencial pedalem com carga “fictícia” fará com que
entendam bem o desempenho das bicicletas em diferentes situações. Para test-rides mais extensos, um
número crescente de cidades obteve sucesso na criação de “bibliotecas de bicicletas”, onde os residentes
podem testar bicicletas de todas as tipos, formas e
tamanhos, incluindo bicicletas de carga. Cooperar e/
ou apoiar tal iniciativa pode ser uma abordagem eficaz para se aproximar de clientes em potencial.
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Ameaças de roubo
As bicicletas de carga tendem a manter seu valor ao
longo da vida, mantendo um alto preço de revenda.
Por um lado, é uma ótima notícia para potenciais
compradores, pois seus investimentos retêm valor.
Por outro lado, faz das bicicletas de carga um alvo
para os ladrões. Dessa forma, clientes têm incentivos a adquirir um seguro e trancas robustas. Alguns
produtores de bicicletas de carga estão experimentando rastreamento através de GPS integrado,
embora isso ainda esteja em fase de testes.
O espaço extra vale a pena
É evidente que as bicicletas de carga, especialmente
os modelos de três e quatro rodas, ocupam espaço
extra no showroom. Mas não deixe isso te desencorajar! As bicicletas de carga são mais do que apenas
uma outra bicicleta, elas fazem parte da equação

de pressionar por cidades mais amigas da bicicleta,
mostrando o potencial da bicicleta para realizar tarefas cotidianas.
Personalize!
Devido a flexibilidade das bicicletas de carga, existem inúmeras maneiras de personalizá-las para
atender às necessidades dos clientes. De fato, surgiu
uma crescente indústria de acessórios para bicicletas de carga para atender a determinados modelos.
Quase tudo, desde capas de chuva, unidades de refrigeração, dispositivos para transporte de crianças,
unidades de geolocalização etc. são oferecidos por
fornecedores externos.
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Entre em contato com distribuidores e produtores
Um grupo crescente de empresas de bicicletas de
carga está encontrando novos mercados na Europa e
no exterior. Enquanto alguns negociam diretamente
com varejistas, outros são distribuídos por meio de
acordos com distribuidores centralizados. Depois de
explorar as possibilidades de distribuição em sua região, entre em contato com potenciais fornecedores.
Tanto a European Cycle Logistics Federation (ECLF)
quanto a Cycling Industries Europe (CIE) são ótimas
referências para aprender, ter mais informações e expandir sua rede.
Participe da conversa
A conversa sobre bicicletas de carga está ganhando
força internacional, principalmente em fóruns online.
Participar de fóruns locais existentes pode ajudar os
varejistas a entender as necessidades e preferências
locais para bicicletas de carga. Se não houver fóruns
em sua região, comece um!

O que fazer
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Participe de eventos
Eventos voltados para bicicletas de carga, internacionais ou locais, estão ganhando popularidade,
principalmente na Europa. Festivais de bicicleta de
carga na Polônia, Bélgica e Reino Unido atraem uma
ampla variedade de promotores do uso, produtores, consumidores e empresas afins. Em nível local,
promotores do uso e comunidades apaixonadas por
bicicletas de carga organizam corridas de bicicleta
de carga para pessoas de todas as habilidades. Estes
eventos svajerløb (uma tradição dinamarquesa que
remonta à década de 1930) são uma boa e divertida
maneira de mostrar o potencial das bicicletas de carga.
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