
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16°

TÍTULO: SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA COM O USO DA BICICLETA NO TRANSPORTE DE
PEQUENO VOLUME DE CARGA NA CIDADE DE SÃO PAULO
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADASÁREA: 

SUBÁREA: ADMINISTRAÇÃOSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIEINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): JÚLIA ABRAHAOAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): ROBERTO GARDESANIORIENTADOR(ES): 



Sustentabilidade econômica com o uso da bicicleta no transporte de pequeno

volume de carga na cidade de São Paulo

INTRODUÇÃO

A questão da mobilidade urbana é um dos graves problemas que a maioria  das

grandes cidades brasileiras enfrenta devido à falta de planejamento do espaço (MAGANO

BASTOS,  2010).  O intenso  fluxo  migratório  do ambiente  rural  para  os  centros  urbanos

aumentou a população, ocupando a periferia. Segundo Salatiel (2016), os grandes centros

urbanos estão com dificuldades na mobilidade, pois há muitos carros e congestionamento,

causando prejuízo para a população estimado em R$ 4,1 bilhões por ano, considerando que

20% da população levam mais de 1 hora no deslocamento casa-trabalho nas principais

regiões  de  São  Paulo,  de  acordo  com  estudo  realizado  pelo  Instituto  de  Pesquisa

Econômica Aplicada (IPEA). 

Com isso a sustentabilidade econômica visa o desenvolvimento econômico do país

ou empresa preservando o meio ambiente, no caso da bicicleta couriers, tentando minimizar

as  poluições  causadas  por  veículos  parados  nos  trânsitos.  As  empresas  nas  quais

trabalham concomitantemente com a sustentabilidade e a lucratividade,  gera um grande

benefício para o país e para o meio ambiente,  além de reduzir  os custos e melhorar a

imagem. (FURLAN JOSÉ DAVI, 2014). 

Segundo SustainAbility, IFC, instituto Ethos, 2003:

“Ter  sustentabilidade  significa  assegurar  o  sucesso  do

negócio  em  longo  prazo  e  ao  mesmo  tempo  contribuir  para  o

desenvolvimento  econômico  e  social  da  comunidade,  um  meio

ambiente saudável e uma sociedade estável, ou seja, encontrar um

equilíbrio entre as dimensões econômicas, ambientais e sociais”

Sendo assim, as melhorias socioambientais das empresas trazem benefícios tanto

para elas como a redução de custos, mas como também proporcionar melhorias para os

trabalhadores  e  para  a  população,  pois  exercem suas  atividades  com mais  segurança,

portanto promove benefícios para o meio ambiente a médio e longo prazo, no qual não sofre

tantas  degradações,  desmatamentos,  poluições. (LEMOS,  NASCIMENTO,  1998  apud

Campos et  al, 2007). As organizações sustentáveis necessitam além de gerar resultados

econômico-financeiros, se preocupam com as ações sociais, e zelar pelo meio ambiente.

(Hart, Milstein 2004).



Os caminhões retidos nos trânsitos têm um custo maior  para as empresas,  pois

apesar de transportarem um volume de carga maior, encontram muitas dificuldades para

atingir  seus  destinos  e  consequentemente  entregam  menos  cargas  e  se  gasta  mais

combustíveis. Já no caso da bicicleta como meio de transporte e entrega de cargas com

pequeno volume, diminui  os custos das entregas,  com maior  rapidez,  além de ser  uma

alternativa sustentável para o meio ambiente. (Ecobikecourier, 2016)

As Bicicletas  Couriers podem ser  uma solução para as empresas que prezam a

sustentabilidade e a velocidade de entrega de pacotes de pequenos volumes de um ponto a

outro  em  cidades  altamente  urbanizadas,  como  a  Grande  São  Paulo,  evitando,  assim,

congestionamentos, principalmente em horários de pico. (Ecobikecourier, 2016). 

Muitas empresas já utilizam a bicicleta como meio de entregas, como é o caso do 

grupo Fleury, conforme Carlos Marinelli, presidente executivo, que desde abril está 

utilizando a bicicleta para o transporte de resultados de exames entregues a domicílios, pois

além da sustentabilidade, são 30% mais baratos comparados com os motoboys. 

Ecodeliveries trazem benefícios ao meio ambiente, aos clientes e às empresas, 

que resolveram optar pelo novo modelo. De acordo com Trentin, a empresa Ecobike Courier

já é a segunda maior em entregas sustentáveis do Brasil, a equipe Realiza 100 entregas por

dia, mais de 100 empresas por mês, atendendo todo o tipo de entregas com no máximo 

cinco quilos em um raio de 15 km de distância.

O  mesmo  espaço,  no  qual  um  automóvel  ocupa,  pode  ser  ocupado  por  até  6

bicicletas,  sendo  assim a  bicicleta  é  um transporte  que não coloca  em perigo  a  saúde

pública e os ecossistemas e que respeita as necessidades de mobilidade.(RUAVIVA, 2016)

Segundo a Revista LABVERDE n°10 – Artigo 02(2015), uma maneira muito mais

ambientalmente  aceita,  com  preços  mais  baratos  são  as  bicicletas  couriers,  pois  os

caminhões e automóveis  geram poluição tanto sonora,  quanto ambiental,  além de seus

preços e tempos no transito,  serem consideravelmente maiores.  O planejamento urbano

concedeu  ao  automóvel  uma  condição  privilegiada  no  sistema  viário,  relegando  ao

transporte público e aos modais não motorizados uma posição desfavorecida. 

Caracterizando assim, a escolha do tema como uma decorrência da atenção com

que as políticas públicas brasileiras para o trânsito começam a olhar para a bicicleta que

passa  a  ser  vista  como  um  recurso  eficiente  de  mobilidade  urbana  sustentável,  como

transportes  de  pequenas  cargas,  e  também,  agente  da  transformação  da  visão  da

sociedade,  que  passa  a  ver  a  utilização  da  bicicleta  além  das  atividades  de  lazer.

(CASTAÑON, Uno Nogueira).

Com base no que foi exposto acima este estudo pretende responder ao seguinte

questionamento:  “Quais  aspectos  de  sustentabilidade  econômica  são  identificados  na



utilização da bicicleta como meio de transporte de cargas de pequeno volume nos grandes

urbanos?”.

Para  tanto,  o  objetivo  desse  estudo  será  o  de  verificar  a  possível  existência  de

impactos  da  sustentabilidade  econômica,  gerados  pelo  uso  de  bicicletas  como  solução

alternativa de transporte de cargas de pequeno volume, diante dos problemas da mobilidade

na cidade de São Paulo. Portanto, esta pesquisa pretende investigar as diversas empresas

do setor, assim como procurar correlacionar os custos do transporte de pequenas cargas.

Pretende-se  identificar  os  parâmetros  que  influenciam  no  desempenho  das  bicicletas

couriers em analogia às motocicletas, como o custo, qualidade, confiabilidade e flexibilidade

em termos de produto, volume ou velocidade, visando maior produtividade e custos para a

empresa prestadora do serviço.

     METODOLOGIA

Segundo Gil  (2002,  p.36)  os procedimentos técnicos utilizados em uma pesquisa

são: a pesquisa bibliográfica, a pesquisa documental, e a pesquisa de campo. Este estudo

terá  como  fonte  de  pesquisa  bibliográfica  os  elementos  que  compõe  as  variáveis

econômicas e de transporte de carga. Na pesquisa documental pretende-se buscar material

sobre o uso de bicicletas nos grandes centros urbanos. E a pesquisa de campo terá como

foco as percepções de executivos e clientes,  de empresas prestadoras de serviços que

utilizam desse meio de transporte. 

Serão selecionadas um total de 5 empresas prestadoras de serviço, e questionários

enviados para  21 representantes  de empresas que utilizam esse tipo  de serviço  e  que

atuam exclusivamente no centro da cidade de São Paulo. Os questionários serão tratados

pela ferramenta Google Docs.

Os dados da pesquisa serão coletados por meio de entrevistas estruturadas, ou seja,

roteiro fechado com perguntas objetivas e diretas. Por meio da pesquisa pretende-se emitir

informações  que podem auxiliar  as  empresas que buscam sustentabilidade  através das

bicicletas couriers. (LAKATOS E MARCONI, 2010) 

      Os dados obtidos nas entrevistas com os executivos das empresas fornecedoras do

serviço de Bicicletas Couries serão tratados com base na análise de conteúdo (BARDIN,

2006).  Já  em relação  às  respostas  dos  questionários  enviados  aos  representantes  das

empresas que utilizam os serviços de entrega serão tratados pelo método da estatística

simples com o uso da escala de Lickert. (LAKATOS E MARCONI 2011)

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES



Atividades
Meses

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Referencial teórico x x           
Aprofundamento metodológico   x x         

Contato com as empresas    x x x       
       Entrevista com as empresas      x x x     

Análise dos resultados         X X   
Relatório final           x X

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALONSO, Marcela; MACHI, Carmem; RUCHTI, Valéria. A BICICLETA COMO MODAL DE 
TRANSPORTE SUSTENTÁVEL PARA A CIDADE DE SÃO PAULO: O ESTUDO DE CASO 
DA TRILHA NORTE-SUL. Revista LABVERDE n°10 – Artigo 02 (2015)

BERTOLINI, Enzo (2014). Bike entrega no celular: aplicativos de serviços de transporte 

adotam ciclistas <http://espn.uol.com.br/noticia/423842_bike-entrega-no-celular-

aplicativos-de-servicos-de-transporte-adotam-ciclistas-bike-e-legal> (Acessado: 

29/04/2016).

BARDIN, L. et al. Análise de conteúdo. 4 ed. Lisboa: Edições 70,2006

FURLAN, José Davi, 2014. Disponível em: http://www.bpmglobaltrends.com.br/o-conceito-

de-sustentabilidade-economica/ (Acessado em: 29/04/2016)

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4.ed. São Paulo: Editorial Atlas 

S.A., 2002.

HAUGHTON, G.; HUNTER C. (1994), Sustainable Cities. ISBN 1-85302-234-9

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia do Trabalho Científico: 

procedimentos básicos, pesquisa bibliográfica, projeto e relatório, publicações e trabalhos 

científicos. 7. Ed. São Paulo: Atlas, 2010.

LEMOS, Nascimento. 1998 apud Campos et al, 2007 

<http://www.logisticadescomplicada.com/formulacao-de-estrategias-para-a-

sustentabilidade-dos-transportes/> (acessado em 29/04/2016)



MOBILIDADE E QUALIDADE DE VIDA (2016)<http://www.ruaviva.org.br/mobilidade-

sustentavel.html>(Acessado em:29/04/2016)

NOGUEIRA, Uno Castañon. A BICICLETA COMO VEÍCULO DE MOBILIDADE URBANA 
SUSTENTÁVEL.  Disponível em: 
<http://www.viannajr.edu.br/files/uploads/20140313_164605.pdf> (Acessado em: 
28/04/2016)

SALATIEL, Renato José. Mobilidade urbana: Como solucionar o problema do trânsito nas metrópoles; 
Disponível em:< http://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atualidades/mobilidade-
urbana-como-solucionar-o-problema-do-transito-nas-metropoles.html.> (Acessado em: 
27/04/2016)

SOUZA, Luciana Cardoso; GOMES, Edvânia Torres Aguair. O USO DA BICICLETA COMO 

MEIO DE TRANSPORTE: MOBILIDADE URBANA NA CIDADE DO RECIFE < 

http://www.editoraletra1.com/anais-congeo/arquivos/978-85-63800-17-6-p384-395.pdf> 

(Acessado 29/04/2016)

KEINERT, Tania Margarete Mezzono,  ORGANIZAÇÕES SUSTENTÁVEIS: Utopias e Inovações. Ed 1 2007 


