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MANUAL #3
COLETIVO DE

ENTREGA LOCAL
Este manual oferece conhecimentos e ferramentas para a 

concretização de um coletivo de entrega local. Ele é fruto da 
atuação do Instituto A Cidade Precisa de Você, em parceria 

com iniciativas e pessoas que já fazem e apoiam este trabalho, 
em especial o Coletivo VivaBike da Brasilândia, a iniciativa 

Giro Sustentável e o Instituto	Aromeiazero. O Manual é 
lançado no âmbito do projeto ECOCIDADE – A Cidade 

Precisa de Agroecologia, que busca atuar para a regeneração 
urbana a partir do fortalecimento de iniciativas que trabalham 

na circularidade do sistema alimentar — desde o plantio ao 
preparo do alimento, distribuição e logística de entrega.
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1. Introdução
O	que	é	um	coletivo	de	entrega	justa?

É um grupo de pessoas com a função de realizar entregas 
por meio de bicicletas pela cidade. Busca a valorização 
do entregador e o incentivo à mobilidade sustentável nas 
áreas urbanas. O coletivo de entrega procura sempre ter 
uma relação horizontal entre os entregadores, possibilitando 
uma alternativa mais justa de remuneração do trabalho e da 
entrega.

Quais	os	objetivos	de	um	coletivo	de	entrega	
local?

Entre os objetivos de um coletivo de entrega local, estão: 
organizar o mercado de entregas de uma forma justa — 
pensando na melhor forma de distribuição da renda entre 
seus colaboradores e na melhoria das condições de trabalho  
e proporcionar uma entrega sustentável e valorização 
da economia local — ao utilizarem as bicicletas, estão 
transportando pela cidade sem emitir poluentes e percorrem 
distâncias menores que carros e motos, incentivando a 
compra e venda de mercadorias nos bairros e entre bairros 
próximos.

Por	que	um	coletivo	de	entrega	local	é	
importante?	

A organização de um coletivo de entrega permite que os 
entregadores participem mais da logística organizacional e 
garante uma autonomia coletiva do grupo. Diferentemente 
de grandes empresas e aplicativos de entrega, o coletivo 
possibilita a participação dos entregadores nas várias etapas 
de organização, logística e distribuição. O(A) ciclista ocupa 
um cargo relevante e tem a liberdade de ajudar e contribuir 
na organização da cooperativa e na negociação com os 
clientes, entre outras funções. Essa organização horizontal 
também objetiva o repasse da maior porcentagem de lucros 
para o(a) ciclista-entregador(a), ficando uma pequena 
porcentagem para o grupo que, assim, poderá cobrir gastos 
burocráticos (emissão de notas fiscais, pagamento de contas, 
equipamentos de manutenção das bicicletas e uma reserva). 

Além disso, utilizar a bicicleta como meio de entrega de 
mercadorias pela cidade cumpre o papel de incentivar outros 
cidadãos a refletirem sobre este meio de transporte. Isto pode 
gerar cada vez mais impactos para uma cidade que preza pela 
mobilidade ativa (formas não motorizadas de locomoção) para o 
transporte, o que possibilita a visão de cidades mais sustentáveis 
e saudáveis. A bicicleta não emite poluentes e não produz mais 
ruídos na cidade.

Quando falamos em mobilidade ativa, também refletimos sobre 
a movimentação da economia local, ou seja, ter próximo ao local 
de residência os comércios e infraestruturas necessárias para se 
viver.  No conceito da “Cidade de 15 minutos”, que teve origem 
na França, as comunidades se fortalecem quando têm acesso 
aos serviços relevantes para o cotidiano – como trabalhar, ter 
aulas e atividades de lazer – numa distância equivalente a 15 
minutos a pé, de bicicleta ou de patinete.  Os moradores se 
sentem mais incluídos nos comércios e serviços de sua região, e 
obtêm melhor qualidade de vida. A ciclo-entrega contribui para 
isso.
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O	coletivo	de	entrega	é	feito	do	quê?
 
Para o coletivo de entregas acontecer, é 
necessária uma boa equipe de entregadores, 
que acredite no potencial do grupo e no ideal 
de uma vida mais sustentável. Eles devem ser 
treinados e estar cientes dos produtos que 
entregam — isto garante bons retornos dos 
clientes, possibilitando a continuidade da 
contratação.
 
Os entregadores costumam ter um período de 
horas que dedicam às entregas diariamente, o 
que garante uma renda mínima mensal, mesmo 
que o mês tenha sido pouco rentável. Isso 
garante qualidade de trabalho e de vida aos 
entregadores.

Para seu funcionamento, o coletivo precisa 
fechar parcerias de entregas, incluindo entregas 
diárias, semanais e mensais. Esses parceiros 
normalmente estão alinhados com as propostas 
do coletivo, prezam pela sustentabilidade e 
pela ciclomobilidade. Ao conseguir estabelecer 
estas parcerias, o coletivo começa a ganhar mais 
autonomia e segurança, conseguindo manter 
uma equipe e renda mais consistentes.

A respeito da precificação do trabalho, existem 
algumas possibilidades que podem ser 
implementadas:

- Por hora: normalmente é aplicado mais para 
entregas em domicílio. O cliente contrata o(a) 
entregador(a) por hora e o(a) ciclista fica 
disponível pelo período combinado.

- Por período: o(a) entregador(a) fica disponível 
por um período definido, uma média de 4 horas.

- Por entrega: para entregas específicas, calcula-
se o valor pelo km rodado, em adição ao tipo e 
peso da entrega. 

Uma referência de organização que estimula a ciclo-entrega 
é o Instituto Aromeiazero, que, durante a pandemia, realizou 
um curso on-line para entregadores com bicicletas que 
desejam entender mais sobre formas de organizar o trabalho 
e precificação. Para saber mais, acesse: aromeiazero.org.br.

https://www.aromeiazero.org.br/deliveryjusto?gclid=CjwKCAjwo8-SBhAlEiwAopc9W4BmhiKFav3Fz60C9rjTH23VPL8VN_34XZ3W_XN29K_L_HX3opR9wBoCxQkQAvD_BwE


10 11

M
A

N
UA

L 
#

3 
CO

LE
TI

VO
 D

E 
EN

TR
EG

A
 L

OC
AL

M
A

N
UA

L #
3 COLETIVO DE ENTREGA

 LOCAL

Como uma forma de não estabelecer um modelo 
empresarial diferenciado, alguns desses grupos de 
entregas se organizam em cooperativas.

A cooperativa consiste na organização de um grupo 
de pessoas em prol de contribuir com serviços 
para o exercício de alguma atividade econômica. 
Diferentemente das empresas comuns, a cooperativa 
não tem apenas o objetivo de lucro financeiro. Há, 
por trás, uma preocupação social e um mesmo ideal 
envolvido entre as pessoas que fazem parte dela. 
Há, também, diferença na gestão, onde todos os 
membros da cooperativa têm direito de participar 
dos processos que ocorrem e de opinar sobre eles. 

“Cooperativa é toda e 
qualquer associação 
autônoma de pessoas 
que se unem, 
voluntariamente, para 
satisfazer aspirações 
e necessidades 
econômicas, sociais e 
culturais comuns, por 
meio de uma empresa 
de propriedade coletiva 
e democraticamente 
gerida.” SEBRAE, 2013

Alguns passos iniciais para começar uma 
cooperativa são:

- ter um grupo de pessoas interessadas em uma 
necessidade em comum; 
- determinar quais serão os objetivos da cooperativa;
reunir uma parte das pessoas interessadas, a fim de 
se produzir o estatuto. Nele, estará descrita a base 
da empresa e as linhas gerais de seu funcionamento;
- com a proposta de estatuto e outros documentos 
necessários (descritos aqui: SEBRAE), é possível 
fundar a cooperativa. 

Com o tempo, a credibilidade da cooperativa e 
seus valores vão ganhando espaço no mercado, 
conquistando mais clientes e possibilitando o 
crescimento do negócio, aumentando os lucros. 

Referências 

Aqui, listamos algumas referências no Brasil de 
organizações que realizam e apoiam entregas por 
meio de bicicletas:

Rio de Janeiro:
O Señoritas é um coletivo de ciclo entregas criado 
e atuante na cidade de São Paulo: https://www.
instagram.com/senoritas_courier/ 
Ciclo Courier: http://ciclocourier.com.br/ 

Porto Alegre:
Pedal Express: http://www.pedalexpress.com.br/

São Paulo:
Aromeiazero: https://www.aromeiazero.org.br/ 
Giro Sustentável: https://www.instagram.com/
girosustentavelentregas/ 
Ciclolog Leste: ciclologleste@gmai.com

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/artigosCoperacao/como-criar-uma-cooperativa,f3d5438af1c92410VgnVCM100000b272010aRCRD
https://www.instagram.com/senoritas_courier/
https://www.instagram.com/senoritas_courier/
http://ciclocourier.com.br/ 
http://www.pedalexpress.com.br/ 
https://www.aromeiazero.org.br/ 
https://www.instagram.com/girosustentavelentregas/
https://www.instagram.com/girosustentavelentregas/
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3. Gestão e 
comunicação
Como a proposta do coletivo ou cooperativa é de produzir 
uma relação de maior igualdade, em comparação às 
empresas tradicionais, cada ciclista, além de suas entregas, 
possui uma função dentro do grupo. Isto garante a 
participação dos membros em várias etapas do processo 
e possibilita a integração e o protagonismo. Essas funções 
podem variar, mas algumas delas são: 

- organização de escala: a pessoa é responsável por 
formatar, organizar e informar cada ciclista sobre as 
operações de cada dia, organizando horários e entregas;
- equipe	de	comunicação	com	os	clientes:	organiza 
a logística e a burocracia com os parceiros e divulga o 
serviço a outros possíveis clientes;
- atividades: realiza atividades internas, como oficinas de 
capacitação, e eventos externos;
- relatório de entregas: elabora o relatório das entregas do 
dia para ser enviado aos clientes;

Além disso, é necessário uma pessoa na gestão financeira 
- anotando em planilhas todas as entregas, seus valores, 
e o entregador que as fez, além de emitir NFs ou recibos 
das entregas, quando necessário, e anotar os recebimentos 
e pagamentos recebidos - que normalmente é um 
profissional terceirizado. No caso de uma cooperativa 
formalizada será necessário o serviço de um contador, 
para as burocracias.
.
Como	criar	e	manter	parcerias	locais?

Para criar e manter as parcerias, é importante que esses 
parceiros também acreditem no propósito do coletivo, na 
bicicleta como meio de transporte e na ciclomobilidade 
como uma alternativa sustentável a ser incentivada. 
Com isso, ao longo do tempo e conforme os serviços 
são prestados com qualidade, o coletivo vai ganhando 
credibilidade e firmando os laços com os parceiros. 
É função também dos entregadores ajudar a firmar essas 
parcerias. Quando estão bem treinados e alinhados com 
o que o coletivo acredita, eles passam uma mensagem 
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de confiança, o que possibilita retornos 
positivos e indicações para futuros parceiros.
Todas as pessoas envolvidas no projeto são 
colaboradores que doam seu tempo para a 
realização das atividades e manutenção do 
espaço, por vezes em uma economia solidária e 
em troca do alimento.

Por	que	e	como	estimular	o	uso
das	bicicletas?	

Andar de bicicleta propicia inúmeros benefícios 
para a saúde, a economia, a cidade e para o 
meio ambiente, veja alguns deles: 

- melhora a qualidade de vida, visto que, ao se 
locomover de bicicleta, o(a) ciclista também 
estará se exercitando, ganhando mais resistência 
física e até melhorando a qualidade do seu 
sono;
- pode trazer economia para os gastos mensais. 
Com a bike, não é necessário gastar com 
combustível ou com o transporte público;
- é um meio de transporte muito eficiente para 
percorrer pequenas distâncias e percursos de 
até 5 km, pois possibilita uma chegada rápida ao 
destino;
- andar de bicicleta não polui o meio ambiente e 
não emite ruídos, por ser um meio de transporte 
não motorizado e que não usa combustíveis 
fósseis;
- as bicicletas ocupam bem menos espaço na 
cidade do que outros meios de locomoção, 
como carros e ônibus. Em um cenário ideal, 
as pistas de rolamento poderiam ocupar um 
espaço bem menor, dando lugar a ciclovias e 
calçadas, priorizando as formas ativas de se 
locomover.
Porém, por mais que haja incentivo para o 
uso de bicicletas, sabemos que no trânsito 
das cidades ainda são priorizados os veículos 

motorizados. E, por isso, andar de bicicleta 
às vezes pode ser desafiador. Por isso, veja 
algumas dicas de como começar e se planejar 
para se locomover pela cidade pedalando: 
o pedestre sempre tem prioridade. Isto vale para 
quando se está pedalando, mas, também, ao 
utilizar o carro, moto ou ônibus;

- as leis de trânsito são as mesmas para 
as bicicletas e para os carros. Por isso, é 
importante ter consciência dos seus direitos e 
deveres ao conduzir um veículo; 
- se você tem pouca experiência em andar 
de bicicleta, comece pelas ruas menos 
movimentadas, com tráfego lento e, se possível, 
pelas vias que possuem ciclovias. Aos poucos a 
experiência vai sendo adquirida e pedalar pela 
cidade ficará mais fácil;
- nas ruas que não possuem ciclovias, você 
deve usar as beiradas da pista, no mesmo 
sentido de circulação regulamentado para a via 
(ART 58, CTB);
- ao virar para outra rua ou mudar de faixa, 
tente sinalizar com as mãos para que o veículo 
que está atrás (ou frente) saber qual será seu 
próximo movimento;
ao passar perto de carros estacionados, 
cuidado com a abertura das portas dos veículos.
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Manual #1 Hortas Agroecológicas

Hortas agroecológicas dentro do contexto 
urbano trazem inúmeros benefícios 
à comunidade em seu entorno. Esse 
material aborda desde o plantio e 
compostagem, o uso e o aproveitamento 
dos recursos locais e a conclusão dos 
ciclos do alimento, até como gerir uma 
horta, disponibilizando os conhecimentos 
para se fazer um plantio no espaço 
urbano. 

Nesse material, dois grandes parceiros do 
território da Brasilândia — a Horta Saberes 
Ambientais e a Horta do Espaço Cultural 
Jardim Damasceno — são exemplos 
de como as hortas dentro da cidade 
podem fornecer alimentação saudável 
à comunidade e potencializar diferentes 
trocas entre as pessoas.

4. ECOCIDADE –
A Cidade Precisa 
de Agroecologia
É um projeto do Instituto A Cidade  Precisa de Você, 
que foca na transição agroecológica em áreas urbanas e 
vulneráveis e na criação de modelos de desenvolvimento 
local sustentável, de forma participativa, incentivando 
redes e iniciativas locais. 
 
O objetivo é fortalecer as famílias produtoras de alimentos 
saudáveis, fomentando a capacidade da comunidade para 
construir um futuro mais justo e sustentável na cidade, 
trocando saberes sobre hortas comunitárias e educativas. 
Tudo isto, por meio da soberania e justiça alimentares.
Este material faz parte de uma série de manuais 
produzidos durante este projeto, fruto da atuação do 
Instituto A Cidade Precisa de Você, em parceria com 
iniciativas e atores da Brasilândia, Zona Noroeste de São 
Paulo. 

19 A Horta Saberes Ambientais tem o objetivo 
de ser um centro de educação ambiental, que 
propaga informações sobre meio ambiente 
e sustentabilidade, e também atua em 
consonância com o POT Redenção, programa 
de complementação de renda ao trabalhador 
desempregado, mais especificamente destinado a 
pessoas com necessidades decorrentes do uso de 
crack e de outras drogas. 

A Horta do Espaço Cultural Jardim Damasceno 
integra este Espaço, e sua produção também é 
utilizada pelas próprias cozinheiras locais para a 
produção de “quentinhas” comercializadas junto à 
comunidade.
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Manual	#2	Ponto	de	Cultura	Alimentar

O Ponto de Cultura Alimentar insere-se em um 
território de cultura alimentar, que articula a 
regeneração e circularidade junto aos habitantes 
locais, atuando no fortalecimento da capacidade 
comunitária e na instalação de infraestruturas 
ecológicas. Tem como objetivo promover uma cultura 
alimentar sustentável, trabalhar para a justiça climática, 
além do desenvolvimento e apoio às práticas e 
técnicas agroecológicas. Com a contribuição do 
Espaço Cultural Jardim Damasceno, esse manual 
aborda os objetivos, os modos de fazer, organizar e 
sensibilizar um Ponto de Cultura Alimentar, com dicas 
e referências de experiências em outros territórios.

Manual #3 Coletivo de Entrega Local

Os coletivos de entrega local estimulam a geração de 
renda de uma comunidade e fortalecem a economia 
circular. Esse manual  pode ajudar na organização, 
logística e modos de articular um coletivo de 
entregas. Com contribuições da ONG Aromeiazero 
e Viva Bike/Preto Império, aborda como preparar 
bicicletas, segurança ao pedalar na cidade, logística e 
gestão financeira. 

Manual	#4	Ecossistema	Digital

O Ecossistema Digital é uma plataforma on-line de 
fomento à troca de produtos e serviços entre as 
pessoas que atuam na alimentação, considerando 
serviços e recursos. A plataforma se propõe a ajudar 
na organização logística e de agenda, além da 
própria sustentabilidade das iniciativas de hortas, 
compostagem, alimentos beneficiados, entregas, 
insumos, entre outros.

Com contribuições do Grupo Garoa e de atores 
parceiros da Brasilândia, nesse manual pode se 
encontrar ferramentas para o  fortalecimento 
de capacidades comunitárias e economia local, 
catalisando um processo de desenvolvimento 
sustentável e circular do território.

> Conheça mais do 
ECOCIDADE no Insta-
gram:
@acidadeprecisadevoce 

e/ou acessando nosso 
site: https://www.
acidadeprecisa.org/
ecocidade

5. Fontes
1. Introdução 

Cooperativa:	o	que	é	e	como	funciona?	Politize.	> Link. 
Acesso: Maio/2022.

2. Processos
 
Cooperativa de ciclistas vira opção para restaurantes 
entregarem	comida.	UOL. > Link. Acesso: Maio/2022.

Como	criar	uma	cooperativa.	SEBRAE.	> Link. Acesso: 
Maio/2022. 

3.	Gestão	e	comunicação

Publicação	Viver	de	Bike.	Aromeiazero. > Link. Acesso: 
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Esta licença permite que outros copiem, distribuam, 
exibam, executem a obra e façam trabalhos derivados 
dela, desde que seja atribuído o devido crédito e as 

novas criações sejam licenciadas sob termos idênticos. 
Todos os trabalhos novos baseados neste devem ter a 

mesma licença.

São Paulo, 2022

A Cidade Press é o selo de publicações 
do Instituto A Cidade Precisa de Você

https://www.acidadeprecisa.org/ecocidade
https://www.acidadeprecisa.org/ecocidade
https://www.acidadeprecisa.org/ecocidade
https://www.politize.com.br/cooperativa-o-que-e-como-funciona/?https://www.politize.com.br/&gclid=CjwKCAjwo8-SBhAlEiwAopc9W0W_tqRIneGAg7B7xex2bMtrEtX-DW1UJoSli0Aszg4CWGgKtpTKOxoC5V8QAvD_BwE 
https://www.uol.com.br/carros/colunas/pedala/2020/06/23/cooperativa-de-ciclistas-vira-opcao-para-restaurantes-entregarem-comida.htm
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/artigosCoperacao/como-criar-uma-cooperativa,f3d5438af1c92410VgnVCM100000b272010aRCRD
https://bit.ly/ebookvdb
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