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Mobilize Brasil: Objetivo Geral 

Contribuir com a melhoria da mobilidade urbana e da qualidade de vida  

nas cidades brasileiras 

  



Mobilize Brasil: Referência em Mobilidade  

 
 Objetivos Específicos  
 

1.  Prover conhecimento e conteúdo relevante, abrangente e de diversas formas  

2.  sobre mobilidade urbana sustentável com o objetivo de ser referência na temática 

Estratégias 
• Produzir materiais próprios de qualidade 

• Repercutir principais notícias e acontecimentos de mobilidade urbana   

• Publicar diferentes tipos de conteúdo   

• Difundir na mídia materiais, estudos e seções do Mobilize   

• Alcançar um número relevante e crescente de pessoas   
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Mobilize Brasil: Referência em Mobilidade  

Resultados  
• 300 notícias exclusivas para o Mobilize Brasil: destaque para entrevistas com especialistas, 

professores e gestores públicos. 

• 96 edições da newsletter semanal com Editorial assinado pelo jornalista Marcos de 

Sousa:  resumo das principais notícias da semana sobre mobilidade sustentável. 

• 2  grandes estudos próprios: Estudo Mobilize 2011 e Relatório “Calçadas do Brasil” 

• 4 blogs próprios e 73 posts: Palavra de Especialista, O direito de ir e vir por Mara Gabrilli,  

       Mobilize Europa com Du Dias e SampaPé! com Letícia Sabino.   

• 5.500 notícias: reprodução de notícias de outras mídias com divulgação de autor e fonte. 

• 125 estudos de mobilidade: trabalhos acadêmicos, estudos, teses, relatórios, etc.  

• 30 estatísticas: gráficos estatísticos extraídos de estudos de mobilidade 



Mobilize Brasil: Referência em Mobilidade  

Resultados  
• 170 galerias de fotos: imagens de mobilidade segmentada por assuntos. 

• 160 vídeos: reprodução de entrevistas, eventos, palestras, campanhas, etc.    

• 65 mapas: publicação de mapas e guias de mobilidade das principais cidades. 

• 370 eventos: informações e releases publicados na Agenda do Mobilize. 

• 140 links úteis: divulgação de sites e blogs de associações e ONG, transportes públicos, operadoras 

de transportes, aplicativos de mobilidade,  caronas, bikes courriers, etc. 

• Redes Sociais: 9.500 seguidores no facebook e 930 no twitter. Média de 5 publicações diárias no 

facebook e todas no twitter. 

• Centenas de aparições na mídia:  Rede Globo, SBT, Record, Band, Radio CBN, Jovem Pan, Jornais 

Folha, Estadão, Jornais regionais, etc. 



Mobilize Brasil: Referência em Mobilidade 



Mobilize Brasil: Fomentar o debate público 

Objetivos Específicos  
 

        Fomentar o debate público sobre a temática de mobilidade urbana sustentável  

 

Estratégias 
• Estimular a participação e a interatividade dos usuários no portal  e nas redes sociais 

• Publicar no portal artigos, estudos, comentários e contribuições dos usuários  

• Promover eventos, fóruns, workshops, palestras e encontros de discussão sobre mobilidade 

sustentável 

• Participar de eventos, redes e grupos de trabalho para fomentar a participação cidadã nos debates 

sobre mobilidade urbana 
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Mobilize Brasil: Fomentar o debate público 

Resultados  
• I Fórum Mobilize - FGV:  Os desafios da Mobilidade Sustentável - Novembro 2011  

 Debatedores: Eduardo Vasconcellos, especialista em mobilidade; Kazuo Nakano, urbanista; Renata 

 Falzoni, cicloativista.  Mediação de Thiago Guimarães.  120 participantes  e 100 participantes online  

• II Fórum Mobilize - FGV : Cidades para pessoas: uma utopia possível? – Abril 2013  

 Debatedores: Isabel Lins, secretária do Ministério das Cidades; Maurício Lopes, Promotor do 

 Ministério Público; Alexandre Delijaicov, urbanista; Natalia Garcia, Cidade para pessoas. 180 

 participantes e 300 participantes online 

• Participação do Mobilize em eventos como palestrante:  Unilever, SESC, PUC MG, ESPM, 

FMU, Cebeds, Estadão, New Cities Summit, Casa da Cidade, Banco Mundial, etc. 



Mobilize Brasil: Fomentar o debate público 

Resultados  
• Interatividade nas Redes Sociais: média de 5 publicações diárias no facebook e todas no twitter. 

Cerca de 70.000 manifestações no facebook (curtir, compartilhar, comentar etc) 

• Manifestações de usuários:  comentários dos usuários nas matérias publicadas, nos blogs e na 

seção Mobilize-se 

• Interatividade com os usuários:  através do formulário do portal e do e-mail Mobilize. Média de 

30 e-mails respondidos diariamente 

• Comunicação com a mídia: atendimento às solicitações das mídias para entrevistas e pareceres 

sobre mobilidade sustentável 

 



Mobilize Brasil: Fomentar o debate público 



Mobilize Brasil: Disseminar cultura cidadã 

Objetivos Específicos  
 

3.  Disseminar uma cultura cidadã participativa em prol da melhoria da 

qualidade de vida nas cidades 

Estratégias 
• Elaborar campanhas educativas e de mobilização sobre mobilidade urbana sustentável 

• Divulgar campanhas educativas de parceiros relacionadas à mobilidade sustentável   

• Elaborar cartilhas educativas e manuais de referência  

• Divulgar cartilhas educativas, trabalhos, estudos de parceiros e colaboradores 

• Estimular a participação dos cidadãos nas discussões sobre mobilidade na sua região 

incentivando-os a enviar informações para publicação no portal 

3. 
 



Mobilize Brasil: Disseminar cultura cidadã 

Resultados  
• Elaboração e coordenação da “Campanha Calçadas do Brasil”:  a campanha avaliou  102 

calçadas em  12 cidades; incentivou a participação cidadã através do formulário “Avalie a 

sua calçada” disponível online; divulgou leis e normas, como fiscalizar e como denunciar, 

manuais, guias e associações; publicou exemplos de melhores práticas e fez defendeu a 

posição que Calçada deve ser de responsabilidade do poder público 

• Apoio e divulgação da campanha “Mude o trânsito: vá de bike!” promovida pelo Itaú 

• Apoio e divulgação da campanha  “Zona 30: menos velocidade, mais vida” promovida 

pelo Instituto Avante Brasil  

• Apoio e divulgação do material didático “Provinha Brasil” da Editora Fabi que usou a 

campanha Calçadas do Brasil do Mobilize como referência em seu livro  

 



Mobilize Brasil: Disseminar cultura cidadã 



Mobilize Brasil: Influenciar políticas públicas 

Objetivos Específicos  
 

4.  Pressionar governos para implantarem políticas públicas efetivas de 

mobilidade urbana sustentável (Influenciar políticas públicas) 

Estratégias 
• Acompanhar e divulgar a situação e a evolução da mobilidade nas principais cidades 

brasileiras   

• Entregar estudos, levantamentos e campanhas para gestores públicos e políticos 

• Participar de audiências públicas e grupos de trabalho envolvendo governo 

4. 
 



Mobilize Brasil: Influenciar políticas públicas 

Resultados  
• Lançamento da seção  “Acompanhe a Mobilidade”: 13 indicadores de mobilidade de 15 

principais cidades brasileiras. Levantamento de dados de mobilidade, acompanhamento das principais 

obras, mapas, estudos,  projetos e notícias de mobilidade urbana das cidades avaliadas.  

 

Publicação inédita que se tornou referência no universo acadêmico e na esfera governamental 

recebendo o reconhecimento do Ministério das Cidades, através de seu representante,  Sr. Júlio Eduardo 

dos Santos, Secretário Nacional de Transporte e Mobilidade.  Na ocasião o Mobilize foi convidado 

para integrar um Grupo de Trabalho com o objetivo de criar um banco de dados de 

mobilidade no Ministério das Cidades disponível para gestores públicos.  

 



Mobilize Brasil: Influenciar políticas públicas 

Resultados  
• Eleições Municipais: Divulgação de 40 propostas de mobilidade urbana dos candidatos à 

Prefeitura de 11 cidades brasileiras 

• Relatório final da Campanha “Calçadas do Brasil”: entrega em mãos do relatório final para o 

Promotor de Justiça Maurício Lopes do Ministério Público de SP e para o Prefeito eleito  Haddad.  

Entrega do relatório final para Prefeitos e Secretários de Transporte 

• Repercussão da Campanha “Calçadas do Brasil”: no Rio a Prefeitura irá  recuperar 700 km de 

calçadas até 2016; em São Paulo as subprefeituras irão recuperar calçadas de  logradouros públicos; 

em Manaus e em Natal a população pressionou os Prefeitos por  melhorias nas calçadas. 

• Atos públicos contra o aumento das tarifas de ônibus com repercussão nacional.  



Mobilize Brasil: Influenciar políticas públicas 



Mobilize Brasil: Reconhecimento 

  
 Em dois anos no ar o Mobilize Brasil tornou-se referência em 

mobilidade urbana sustentável  
 
 Algumas ações 

• Vencedor do Prêmio Estadão PME na Categoria Empreendedor Social. 

• Visita do Secretário Nacional de Transporte e Mobilidade para parabenizar o Mobilize Brasil 

pela qualidade do trabalho reconhecendo-o como a principal fonte de referência sobre mobilidade 

urbana para o Ministério das Cidades.  

• Fonte de referência para Especialistas, Instituições e Mídias em geral.  

• Portal escolhido para a publicação de trabalhos acadêmicos, estudos, pesquisas e artigos 

opinativos de especialistas por ser considerado referência nacional. 



Mobilize Brasil: Reconhecimento  

Mobilize Brasil vencedor do Prêmio Empreendedor Social do Estadão PME – Junho/2013  



Mobilize Brasil: Mobilize na Mídia 

Destaques na Mídia 
 

• Em pouco mais de dois anos no ar o Mobilize Brasil teve centenas de aparições nas 

mídias nacionais como principais emissoras de televisão, rádios, jornais, portais de 

internet revistas especializadas e mídias internacionais.  

• O Mobilize Brasil ocupa o primeiro lugar na busca do Google desde o lançamento em 

Setembro de 2011.  

 
 
 
 



Mobilize Brasil: Mobilize na Mídia 

Rede Globo  
Jornal Nacional  
Edição de 5 Nov. 2011 

Revista Época  
São Paulo  
Edição de Nov 2011 

Folha de São Paulo  
Caderno Mercado  
Edição de 23 Out.2011 

Rádio CBN  
Personagem da semana 
Edição 24 Out. 2011 

Band 
Jornal da Band  
Edição de maio. 2012 

Rede Globo 
Jornal Nacional 
Edição de 26/4/2012 

O Estado de S Paulo  
São Paulo 
Edição de 27/4/2012 

G1 
Rio de Janeiro 
Edição 30/4/2012 

http://cbn.globoradio.globo.com/colunas/mais-sao-paulo/2011/10/24/MELHOR-INVESTIMENTO-QUE-SE-FAZ-CONTRA-A-POBREZA-E-A-EDUCACAO-INFANTIL.htm


Mobilize Brasil: Colaboradores - Blogs  

Palavra de Especialista O Direito de ir e vir, por Mara Gabrilli  

Mobilize Europa, por Du Dias  SampaPé, por Letícia Sabino 

 

• O Mobilize Brasil conta com a colaboração de inúmeros voluntários, especialistas 
instituições, ONG’s e cidadãos simpatizantes com a causa da mobilidade.  

      A todos nossos agradecimentos!!   

 
 



Mobilize Brasil: Colaboradores – Conteúdo 

 

• O Mobilize Brasil conta com a colaboração de inúmeros voluntários, especialistas 
instituições, ONG’s e cidadãos simpatizantes com a causa da mobilidade.  

      A todos nossos agradecimentos!!   

 
 



Equipe: Ricky Ribeiro, criador do Mobilize   

 

 
Luiz Henrique da Cruz Ribeiro  - Ricky Ribeiro  

 
• Graduado em Administração Pública pela Fundação Getulio Vargas (FGV-EAESP). 

Mestrado em Sustentabilidade pela Universidade Politécnica da Catalunha (UPC, 

Espanha). MBA  Executivo pela Universidade de Barcelona (UB, Espanha) 

• Fundador da Associação Abaporu, OSCIP que atua nas áreas de educação e cidadania.  

• Experiência em consultorias multinacionais (Ernst & Young e ICTS Global), trabalhando 

com sustentabilidade, gestão estratégica, planejamento urbano e de meio ambiente.  

• Diagnosticado com  ELA (Esclerose Lateral Amiotrófica), uma  doença neurológica degenerativa em 2008, aos 28 anos, Ricky 

Ribeiro decidiu dedicar sua vida ao estudo da mobilidade sustentável criando em 2011 o portal Mobilize Brasil.  

• Atualmente, com comprometimento da movimentação e da fala, trabalho de 8 a 10 horas por dia no portal Mobilize Brasil  

escrevendo com os olhos através de um leitor óptico.  

• Ele, sem mobilidade, dedica sua vida à mobilidade dos outros. Um exemplo, uma inspiração!  



Equipe Mobilize: gestão estratégica   

 

 

Cristina Ribeiro – Presidente da Associação Abaporu 
 
Gestão estratégica, administrativo e financeiro  

• Graduada em Filosofia e Letras pela USP 
• Pós-Graduação em Gestão de Projetos pela POLI –  USP 
• Experiência profissional em empresas multinacionais atuando nas áreas de Recursos 

Humanos, Administrativa, Qualidade e Inovação 

Renato Miralla  - Conselheiro do Mobilize Brasil  
 
• Graduado em Administração Pública pela FGV-EAESP e MBA  pela 

Universidade de Barcelona, Espanha. 
• Sócio Diretor da MBR Company. 

Guilherme Bueno – Conselheiro do Mobilize Brasil 
 

• Graduado em Administração Pública pela FGV-EAESP. 
• Direito pela PUC 
• Sócio Diretor da EMIT Brasil 



Equipe Mobilize: colaboradores 

 

 

Marcelo Bologna Saez  
 
• Responsável pelo ferramenta tecnológica do portal  
• Especialista em Tecnologia da Informação 

Caroline Pires Marta  
 

• Graduada em Comunicação e Multimeios pela PUC-SP 
• Responsável pelo design e ilustração do portal 

Nelson Avella  - Voluntário do Mobilize Brasil  
 

• Responsável por captação de recursos e projetos 
• Administração Pública pela  FGV – EAESP  

 



Equipe Mobilize: gestão de conteúdo 

 

 
Marcos de Sousa   
Editor do Mobilize Brasil  e representante do Mobilize Brasil na mídia e eventos  
 
• Jornalista (ECA/USP 1985), diretor da Mandarim Comunicação 
• Experiência jornalística como repórter da Folha de S.Paulo, redator do Jornal da Tarde, 

editor das revistas AU e Téchne, criador do portal Arcoweb (revista Projeto Design) e editor 
do Portal 2014 

Graziela Silva   
 
• Assessoria de Comunicação   

 

Regina Rocha  
 
• Jornalista (ECA/USP 1985) redatora da Mandarim Comunicação 
• Experiência jornalística como editora de anuários na Editora Abril, com colaboração em livros, 

revistas e portais de internet. 

Henrique Rodrigues 
 
• Estagiário de Comunicação   

 



Mobilize Brasil – Parceiros  

 
  Patrocínio  

Institucional  
Apoiadores Parceiros 



Contato 
 
Cristina Ribeiro 
cristina@mobilize.org.br 
Tel: 4153.5081  
Cel: 99911.4142 
  
 

www.mobilize.org.br 
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