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Introdução 

o Importância do uso de modos de 
transporte sustentáveis na cidade; 

 

o Desafio: vincular o desenvolvimento de 
cidades mais sustentáveis e habitáveis 
com um TUC eficiente; 

 

o A bicicleta, principalmente bicicletas 
de carga, pode contribuir para o 
transporte comercial mais eficiente e 
ambientalmente amigável 
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Objetivo 

o Este trabalho visa caracterizar as empresas 

de ciclologística que atuam em cidades 

brasileiras e identificar como a entrega 

urbana vem sendo realizada por estas 

empresas.  

 

o A caracterização das empresas é uma das 

contribuições deste artigo, cujo 

entendimento da atividade pode 

incentivar outras empresas na adoção da 

bicicleta para a entrega urbana.  
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Referencial teórico 

o A bicicleta vem sendo muito utilizada 

como alternativa em modelos logísticos na 

distribuição urbana de ultimo quilômetro 

em diversas cidades. 

 

o Este novo modelo logístico, chamado de 

ciclologística, foi definido por Schliwa et al. 

(2015), como o uso de bicicletas com 

propulsão humana ou elétrica, bicicletas 

de carga e triciclos de carga para o 

transporte de mercadorias, principalmente 

em áreas urbanas  
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Referencial teórico 

o caracterizac ̧a ̃o e identificaça ̃o dos tipos de 
empresas 

 (Maes e Vanelslander, 2012; Lenz e Riehle, 2013; Leonardi et al., 2014; Rudolph e Gruber, 
2017) 

  

o investigac ̧a ̃o de fatores de custo e ambientais  
(Schliwa et al., 2015; Koning and Conway, 2016) 

  

o potencial de mercado no setor de em relac ̧a ̃o 
ao tra ́fego 

 (Tipagornwong e Figliozzi, 2014; Choubassi et al., 2016; Heinrich et al, 2016; Conway et 
al., 2017)  

o estudos de caso e projetos pilotos especi ́ficos 
de cidades ou empresas  

(Nocerino, 2016; Gruber et al., 2013; Verlinde et al., 2014; Navarro et al., 2016; Wrighton e Reiter, 2016) 

  

o modelagem matema ́tica a partir de dados 
reais e testes pilotos  

(Fikar et al., 2018; Arvissson e Pazirandeh, 2017; Arnold et al., 2018; Conway et al., 2012; Browne et al., 2011; 
Leonardi et al., 2012, Zhang et al., 2018)  
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Referencial teórico 

o Identificou-se escassez de pesquisas sobre 
cycle logistics em pai ́ses em desenvolvimento. 

 

o carência de estudos para entender os motivos 
da utilizac ̧a ̃o, os motivadores e as barreiras, 
bem como a caracterizaça ̃o da atividade de 
entrega.  

 
o Hagen et al. (2013): Bairro de Copacabana no Rio 

de Janeiro. 372 estabelecimento usando um total 
de 732 bicicletas; 

o Aliança Bike e LabMob  (2018): distrito de Bom 
Retiro, São Paulo. 2,349 entregas por dia usando 
ambos bicicleta e triciclos; 

o Marujo et al. (2018): Rio de Janeiro. Uso de mini 
terminais urbanos e triciclos. 
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Metodologia 

o Foram identificados um total de 44 
empresas, obtendo 17 respostas 
válidas, sendo dessas 3 foram 
entrevistadas pessoalmente 

o A amostra é composta por empresas 
de dois tipos:  
o cooperativas (mais comuns no Brasil, 

serviços de courier) 

o empresas de logística convencionais 
(especializadas em entregas por bicicleta e 
em entregas do e-commerce).  

o A pesquisa foi realizada entre agosto e 
outubro de 2018; 
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Metodologia 

o Foram obtidos dados das características da 
empresa, das entregas e sobre os desafios e 
oportunidades de entrega usando a 
bicicleta. 

 

o Todos os dados foram analisados por 
estatistica descritiva utilizando software R 

 

o Dados sobre desafios e oportunidades de 
entrega usando a bicicleta foram validadas 
utilizando alpha de Crombach e ordenados 
em ordem de importância utilizando MIS; 
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Metodologia 

 

o As caracteristicas das empresa e das entregas 
foram utilizados para identificar relac ̧o ̃es 
econome ́tricas entre os fatores de operac ̧a ̃o das 
empresas de ciclologi ́stica  

 

o Análise log-linear: apropriada quando 
pretende-se determinar se existe significância 
estati ́stica entre tre ̂s ou mais varia ́veis discretas  
 

 
o Desenvolveu-se o modelo de gerac ̧a ̃o de 

servic ̧o das empresas de ciclologi ́stica utilizando 
o me ́todo dos mi ́nimos quadrados (MMQ).  
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Caracterização das empresas 

Empresa 
Início das 

operações 
Cidade (Estado) 

Tipo de 
Empresa 

Número de 
Funcionários  

Número de 
Entregadores  

1 1996 Belo Horizonte (MG) Cooperativa 2 2 

2 2009 Porto Alegre (RS) Cooperativa 9 9 

3 2010 São Paulo (SP) Convencional 50 170 

4 2011 Curitiba (PR) Convencional 20 20 

5 2012 Guarulhos (SP) Cooperativa 3 3 

6 2012 Rio de Janeiro (RJ) Cooperativa 7 6 

7 2013 São Paulo (SP) Convencional 52 174 

8 2015 Rio de Janeiro (RJ) Convencional 10 9 

9 2015 Vila Velha (ES) Cooperativa 3 2 

10 2016 Blumenau (SC) Convencional 6 6 

11 2016 Joinville (SC) Cooperativa 8 7 

12 2016 Niterói (RJ) Cooperativa 2 1 

13 2017 São Paulo (SP) Cooperativa 2 12 

14 2018 Belo Horizonte (MG) Cooperativa 16 16 

15 2018 Niterói (RJ) Cooperativa 4 4 

16 2018 Recife (PE) Cooperativa 3 11 

17 2018 São Paulo (SP) Cooperativa 1 1 



TransLog City 

o Mesmo motivador inicial: juntar a paixão 
pelo ciclismo com uma solução logística 
ecologicamente correta, prática e rápida, 
trabalhando com algo que amam.  

 

o A maioria das empresas é pequena, com 
56% delas possuindo faturamento anual de 
até R$25 mil e apenas 13% com faturamento 
acima de R$2,5 milhões. 

 

Caracterização das empresas 
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Caracterização das entregas 

o Bicicletas comuns para entregas e serviços de 
courier; 
 

o Apenas duas empresas possuem bicicletas elétricas, 
sendo essas de carga e comuns, mas em pequena 
escala; 
 

o A bicicleta de carga está presente em nove 
empresas e é usada principalmente para entregas 
de comércio eletrônico; 
 

o Os principais produtos entregues são documentos, 
alimentos, embalagens, livros e produtos de 
comércio eletrônico. 
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Caracterização das entregas 

o 26 entregas diárias para cooperativas 

o 2.000 entregas diárias para empresas 
convencionais - média de 6 entregas por 
entregador; 

o Peso médio dos produtos: entre 200g e 25 kg; 

o Distância média de entrega: de 3 a 5 km; 

o Tempo médio de entrega: 15 a 30min. 
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Caracterização das entregas 

Fotos: C.O.L.N. 
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Desafio e dificuldades das 

entregas utilizando a bicicleta  

Dificuldades enfrentadas Mínimo 1º Quartil Mediana 3º Quartil Máximo MIS 

Topografia  1 2 3 4 5 0,61 

Sindicato  1 1 1 3 5 0,55 

Aceitação da 
população  

1 1 3 4 5 0,61 

Roubo da mercadoria 1 2 2 3 5 0,52 

Acidentes no trânsito 2 3 4 4 5 0,96 

Infraestrutura cicloviária 2 4 4 5 5 1,00 

Custo da bicicleta 
adaptada 

1 1 2 3 5 0,57 

Congestionamento 1 1 1 2 4 0,00 

Questões 

Meteorológicas 
(intempéries) 

1 2 2 4 5 0,59 

Educação de outros 
motoristas 

1 4 5 5 5 0,79 
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Resumo dos dados para 

modelagem econométrica  

Variáveis 
Tipo de 

empresa 
Mínimo 

1 

quartil 
Mediana Média 

Desvio 

Padrão 

3 

quartil 
Máximo 

Entregas 

diárias 

Geral 2 15 25 259,70 678,71 50,00 2500 

Cooperativa 2 9,5 17 21,25 16,50 28,75 50 

Entregadores 

Geral 1 3 7 26,65 54,96 12,00 174 

Cooperativa 1 2 5 6,17 4,90 9,50 16 

Bicicletas 

Geral 1 2 4 12,06 20,32 11,00 83 

Cooperativa 1 1,7 3 4,92 4,48 10,00 12 

o observa-se dispersa ̃o dos dados quando se 
considera todas as empresas de ciclologi ́stica  

 

o Pergunta-pesquisa: Dados operacionais 
podem explicar a produtividade das empresas 
de ciclologi ́stica?  

 



TransLog City 

Modelo Econométrico 

Modelo 
Variável 

dependente 

Variável 

independente 
Coeficiente Estatística-z p-valor AIC 

Desvio 

Residual 

MMQ 

log(Número de 

entregas por 

dia) 

Número de 

Bicicletas 
0,008 11,24 < 0,05 

1971,4 

1878,3 com 15 

graus de 

liberdade Número de 

Entregadores 
0,04 134,38 < 0,05 

o modelo permite identificar que o nu ́mero 
de bicicletas e de entregadores 
explicam nu ́mero de entregas dia ́rias 
realizadas pelas empresas de 
ciclologi ́stica, independente do tipo da 
empresa (geral ou cooperativa)  
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Modelo de geraça ̃o de 

servic ̧os  

Modelo 
Coeficiente da variável e 

intercepto 
Teste-t p-valor ANOVA R² AIC 

MMQ 

Número de 

Bicicletas 
32,37 15,32 

<0,05 234,56 0,94 227,1 

Intercepto -130,70 -2,65 

o permite estimar o número de entregas que as 
empresas de ciclologi ́stica realizam 
diariamente. 

 

o apesar de existir uma relaça ̃o entre as 
varia ́veis número de entregadores, de 
bicicletas e de entregas dia ́rias, apenas o 
número de bicicletas pode explicar esta 
relação, que e ́ direta e positiva.  
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Análise Econômica 

Custo Cooperativas Convencionais 

Frota (unidades) 7 172 

Preço da bicicleta 1.168,75 1.750,001 

Depreciação da bicicleta 

(a.a.) 
233,752 350,002 

Manutenção da bicicleta 

(a.a.) 
843,33 2.040,00 

Seguro das mercadorias 200,003 0,404 

Hora do entregador 7,55 20,25 

Custo por entrega 17,09 22,00 

1. O custo da cargo bike pode chegar a R$ 6,000.00. 

2. Considerou-se uma depreciação anual de 2% ao ano 

(BRASIL, 2018). 

3. O seguro é calculado por ano. 

4. O seguro é calculado por pacote. 
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Análise Econômica 

Frota da empresa Iveco Daily Fiorino 

Tipo de combustível Diesel Gasolina 

Custo do combustível 

(R$/litro) 
3,704 5,00 

Consumo (km/litro) 7,9 10,0 

Distância percorrida 

(km/mês) 
2.567 2.000 

Gasto com combustível 

(R$/mês) 
1.203,57 1.000,00 

 Parâmetros: 
o Investimento: 172 bicicletas por BRL 1.750,00 cada - total de BRL 301.000,00 
o A nova frota de bicicletas faria as entregas locais que antes eram feitas usando o Iveco 

Daily ou Fiorino. 

 Limitação 
o 16 veículos realizando 256 entregas por dia. Cada entrega pesa em média 31,2 kg - total de 

7987,2 kg por mês. 
o 172 bicicletas fazendo 2000 entregas por dia. Cada entrega pesa e média de 4 kg - total de 

8000 kg por mês. 
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NPV (R$) R$ 123.360,10 

IRR a.m. 3,55% 

IRR a.a. 52,05% 

Payback 

(mês) 
15 

Análise Econômica 

IRR é positivo,  indicando que o 
investimento é rentável e com 
alta taxa de retorno anual, de 
modo que se apresenta como 

um bom investimento no curto 
prazo, o que melhora com o 
passar do tempo e se torna 

compensatório após um 
período de 15 meses.  

 ≈ 18,800 Reais/mês com 
combustível 
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Conclusão 

o A mudança cultural deve começar com o 
pedido, uma vez que não existem 
barreiras operacionais à implementação. 

 

o Políticas públicas que incentivem a 
adoção de práticas sustentáveis, redução 
de impostos para produção e importação 
de bicicletas, incentivo à indústria de 
bicicletas e a implantação de 
infraestrutura cicloviária podem ser formas 
de consolidar as pequenas empresas 
existentes e o surgimento de outras 
cidades de diferentes escalas (não 
apenas centros densificados).   
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Conclusão 

o o nu ́mero de entregas urbanas realizadas 
por empresas de ciclologi ́stica depende 
diretamente do nu ́mero de bicicletas e de 
entregadores da empresa  

 

o expansão deverá estar atrelada a 
implementacao de um plano de 
mobilidade urbana que considere a 
bicicleta como modo de entrega 

 
o associado com poli ́ticas de 

estacionamento e zonas de acesso restrito 
que dificultem o tra ̂nsito de vei ́culos de 
carga em a ́reas adensadas.  
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Conclusão 

 

o A TIR é positiva, indicando que o 

investimento é rentável e com alta 

taxa de retorno anual, de modo que 

se apresenta como um bom 

investimento no curto prazo. 
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Obrigada! 
 

Carla Nascimento 
UFMG 

carla.oln@gmail.com 


