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Semana da Mobilidade

A bicicleta e o comércio local

De onde vêm, como se deslocam e que
clientes gastam mais no comércio local?
De onde vêm e como se deslocam

Normalmente tendemos a sobrestimar a im-
portância do carro e do estacionamento au-
tomóvel para o comércio local. Os carros têm
mala e espaço para transportar um grande vo-
lume de coisas. E talvez pelo espaço que ocu-
pam, tendemos também a pensar que mais
pessoas se deslocam de carro do que real-
mente o fazem.

Dois estudos similares, um deles sobre Bristol
(Inglaterra) e um outro sobre Graz (Áustria),
analisaram qual a percepção dos comerciantes
quanto à forma de deslocação dos seus clien-
tes e comparam-na com a realidade.

A primeira conclusão é algo chocante: os co-
merciantes erraram em quase 100% quando
lhes foi perguntado que parte dos seus clientes
se deslocavam de carro para as lojas. Na per-
cepção dos comerciantes de Bristol, 41% dos
seus clientes fariam-no carro, quando na rea-
lidade são apenas 22%. Em Graz a percepção
era idêntica, os comerciantes pensavam que
58% dos clientes utilizavam o carro para se
deslocar para as lojas, sendo apenas 32% na
realidade.

Relativamente aos clientes que se deslocam
através de outros modos de transporte, a per-
cepção também estava longe da realidade. Em
Bristol pensavam que 42%, 6% e 11% dos clien-
tes se deslocavam a pé, em bicicleta e de trans-
portes públicos, respectivamente, quando na
realidade esses valores são de 55%, 10% e 13%.
Em Graz pensavam que 25%, 5% e 12% dos
clientes se deslocavam a pé, em bicicleta e de
transportes públicos, quando na realidade es-
ses valores são de 44%, 8% e 16%. Constata-
se que o número de clientes que se deslocam

a pé e em bicicleta é consideravelmente su-
perior ao que os comerciantes assumiam.

Este desfasamento relativamente à realidade
está possivelmente relacionado com uma ou-
tra percepção ainda mais errada: de onde vêm
os clientes. Os comerciantes de Bristol assu-
miam que a maioria dos seus clientes viriam
de outras zonas. Pensavam que apenas 12%
residiam dentro de um raio de 800 m e que
40% viriam de uma distância superior a 3 km.
Na realidade 42% dos clientes vivem a menos
de 800 m e 86% a menos de 3 km.

Quais gastam mais
Vários estudos têm sido levados a cabo em

diferentes partes do mundo relativamente à re-
lação entre a actual voga de transformação das
cidades em espaços mais humanos e hábitos
de consumo. Alguns desses enfatizam que
quando zonas são pedonalizadas, tornadas mais
bike-friendly e/ou reduzida a presença do auto-
móvel, o comércio local observa posteriormente
aumentos de afluência de clientes e de volume
de vendas. É natural que assim aconteça, a pé
ou em bicicleta as pessoas podem observar e
facilmente parar em lojas, e em zonas seguras
torna-se agradável percorrer as ruas.

Um estudo francês sobre modos de trans-
porte e comércio local, publicado pela Agência
do Ambiente e Gestão da Energia, da análise
de hábitos de consumo em seis cidades de
França, conclui que os ciclistas gastam mais
dinheiro por semana em lojas do que os auto-
mobilistas: 24.35€ os ciclistas e 21.65€ os au-
tomobilistas. Os ciclistas gastam menos de
cada vez, mas fazem compras mais frequen-
temente. Outros estudos de outros locais re-

velam conclusões semelhantes, os ciclistas
gastam no comércio local mais que os auto-
mobilistas.

Estes resultados são importantes para o pla-
neamento do comércio, da utilização do es-
paço público e da mobilidade de uma cidade.
A vitalidade do comércio local é favorecida por
medidas de redução do tráfego automóvel,
melhores transportes públicos e condições
mais cómodas e seguras para se andar a pé e
circular em bicicleta.

Esta é a imagem de um estilo de vida fisica-
mente activo e saudável, com ruas movimen-
tadas e contacto informal entre as pessoas. É
também a imagem que os planeadores urba-
nos, os especialistas em saúde pública e os lí-
deres da comunidade pretendem ver. |

Nas últimas décadas anos sur-
giram sobretudo dois mode-
los disruptivos que tiveram
um impacto profundo na
forma como os consumido-
res satisfazem as suas neces-

sidades: os centros comerciais e os hipermer-
cados. O comércio local, nomeadamente o de
Aveiro, fez, por reacção, um esforço assinalável
para se adequar às exigências dos consumido-
res e aos novos paradigmas de venda ao pú-
blico. Veja-se o exemplo da associação Corda. 

Por adição, o modelo de comercialização de

mercadorias ao público a partir de plataformas
on-line instalou-se como modelo de confiança
para o consumidor. Conta com sensivelmente
década e meia de existência e precisou menos
do que este período para criar e aperfeiçoar
metodologias e tecnologias para atrair clientes,
ajudar no processo de escolha e optimizar os
pagamentos. A penetração deste modelo é es-
magadora para bens de consumo (como livros
ou música por exemplo), sendo que em Portu-
gal a adopção está um pouco mais perra. Uma
bateria de novas tecnologias que estão a entrar
rapidamente no mercado (como inteligência
artificial, automatização, mobile ou funcionali-
dades de escolha de produto) irão tornar o pro-
cesso de compra on-line um modelo ainda mais
fácil e portanto mais apetecível.  

Estes desenvolvimentos são inevitáveis. Mas
se, por um lado, o número de desafios que o
comércio local enfrenta tem tendência a au-
mentar, por outro, o número de opções que
as empresas desta área têm à disposição para
se adaptar é também maior.

A informação sistematizada que nos chega
de outros países diz-nos que a bicicleta poderá
ter um impacto fundamental no desenvolvi-
mento das economias locais. As estatísticas
apontam que a percentagem média de pessoas
que utiliza a bicicleta como meio de transporte
nas cidades em Portugal é de 1.9% (cerca de
3% na região de Aveiro), enquanto a média da
Europa é de 7.64%. Este segmento de mercado
representa um volume de negócios para o co-
mércio local de cerca de 353 milhões de euros,
só em Portugal. Segundo o estudo “Às compras
de bicicleta: o melhor amigo do centro da sua
cidade” de 2016 da European Cyclists’ Federa-
tion com base desta área conduzido pelo Mi-
nistério Austríaco da Agricultura, Floresta, Am-
biente e Água, se Portugal aumentar a percen-
tagem de pessoas que utilizam a bicicleta como
meio de transporte para 5.9% o comércio local
terá um impacto positivo em cerca de 150 mi-
lhões de €.

A Deliveroo e a Foodora fazem parte de um
conjunto de empresas multinacionais (startups)

com aspirações globais e dedicam-se exclusi-
vamente a entrega de refeições e alimentos
com base num arsenal de freelancers de bici-
cleta. Escrevo sobre empresas com cerca de 5
anos de existência e com valorizações de mer-
cado acima ou próximas de 1 bilião de dólares
(unicórnios). A sua opção por uma frota mundial
de entregadores de comida em bicicleta não se
prende por questões estéticas, mas sim porque
a gestão afinada destas concluiu que esta é
mesmo a opção mais rentável em contexto ur-
bano.

O mercado evolui e a forma como necessi-
dades são satisfeitas também. A bicicleta já tem
um papel relevante e mensurável nos novos pa-
radigmas das comunidades urbanas e só cabe
aos actores envolvidos, nomeadamente em-
presários e autarquia, inovarem, adaptarem-se
e arriscar para o potenciar na cidade de Aveiro.
Nunca foi tão fácil ter acesso ao conhecimento,
boas práticas ou visitar na primeira pessoa os
melhores exemplos. Pois que se evolua. Sobre
rodas. |
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