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Em 2014, as ruas de São Paulo passaram a dar espaço para as bicicletas do 
setor gourmet, conhecidas como food bikes. Diferentemente dos food trucks, 
pequenos trailers que produzem e vendem os mais diversos alimentos, as 
bikes são mais econômicas e sustentáveis, funcionando como um jeito 
inusitado e criativo de vender tanto salgados quanto doces. A variedade de 
produtos oferecidos pelas bikes não é pequena; dentre a diversidade de 
iguarias existentes há bolos, gelinhos e até mesmo brigadeiro vegetariano. 

Raquel Arruda, formada em hotelaria pelo SENAC e em gastronomia pela 
Escuela Hosteleria Hofmann, em Barcelona, é dona da Bolô Chérie, marca de 
bolos livres de glúten ou lactose. Ela possui um pequeno atelier na Vila 
Madalena e atendia apenas à encomendas mas, com o passar do tempo, foi 
convidada a participar do Butantã Food Park. Apesar de achar que os food 
parks ainda têm muito a melhorar em relação à estrutura, Raquel pensa que “é 
muito difícil abrir e manter uma loja, o custo é alto”. Ela viu uma food bike pela 
primeira vez na Alemanha e, quando decidiu fazer parte dessa modalidade de 
negócio, recente no Brasil, lembrou que “ao contrário de uma moto ou até 
mesmo do truck, a bike chama mais a atenção das pessoas”. 

No caso de dois dos criadores do Le Sacolé, Malu Risi e Vitor Mortara, a 
bicicleta sempre fez parte de suas rotinas. Junto com a prima de Vitor, Alice 
Mortara, eles vendem sabores inusitados de sacolés (os famosos gelinhos) em 
sua bike. A pequena empresa nasceu em um dia de muito calor quando Alice 
chegou estressada do trabalho e falou que queria vender sacolé. Os jovens 
acabaram concluindo que era uma boa ideia. “Foi uma brincadeira que virou 
realidade, nunca pensei em ser empreendedora”, completa Malu. Tanto ela 
quanto Vitor são contra o uso de carros e, por essa razão, em nenhum 
momento eles cogitaram usar outro meio para vender seus produtos. Para eles, 
outro fator importante em relação a bike é que, com ela, eles podem “fugir do 
trânsito de São Paulo e chegar mais rápido nos lugares”, como diz Malu. 

Outro exemplo de alguém que seguiu o ramo promissor das food bikes é o da 
proprietária do Mon Velo (“Minha Bicicleta”, na tradução para o português), 
Milena Kubota, formada em gastronomia e pós-graduada em marketing. 
Cansada da vida no mundo coorporativo, Milena cultivava a seguinte ideia: “se 
tudo der errado, vou vender doce”. Esse pensamento amadureceu e foi o 
responsável pelo surgimento da Mon Velo, bike que oferece brigadeiros, 
cookies e brownies. Milena justifica sua preferência pela bicicleta dizendo que 
“o food truck tem um custo muito alto, mas uma bike é legal, econômica e as 
pessoas gostam de ver”. E, além da utilização da bicicleta por ser um meio 



sustentável, ela também optou por embalagens 100% recicláveis para vender 
os seus produtos.  

Para Raquel, o melhor nesse trabalho é poder estar em vários lugares e ver as 
pessoas. “Mesmo repetindo os pontos, as pessoas são sempre diferentes, é 
gostoso e não é algo maçante” diz ela. Milena acredita que, com essa 
atividade, é possível levar a felicidade para as pessoas, que já convivem com a 
difícil e caótica rotina da cidade de São Paulo. “Queremos trazer uma coisa 
simples, que pode mudar o seu dia”, ela acrescenta. 

As food bikes podem ser encontradas tanto nas ciclo faixas quanto em feirinhas 
gastronômicas e em eventos diversos que ocorrem na cidade. Seus usuários, 
no entanto, reclamam da dificuldade existente em circular de bicicleta pela 
capital. “São Paulo ainda não está preparada para receber os ciclistas”, diz 
Milena, que acredita que não há respeito por parte dos motoristas e dos 
ciclistas, principalmente nas grandes avenidas.  

As bicicletas gourmet estão no início de sua trajetória na cidade e ainda 
atendem a um público pequeno e específico, mas a ideia tem tudo para crescer 
e funcionar. “Se tudo der certo, a gente quer ter mais algumas bikes para poder 
estar em mais lugares de São Paulo”, diz Milena, ambiciosa e realizada com o 
seu novo negócio.  

 

 

 


