Portal Mobilize Brasil
Relatório de Atividades 2011-2015

Mobilize Brasil
• Mobilize Brasil é o primeiro e
maior portal brasileiro de
conteúdo exclusivo sobre
Mobilidade Urbana Sustentável.

• O portal virou referência nacional
para governantes, urbanistas,
estudantes, professores, ativistas
e interessados pelo tema.
• O Mobilize Brasil é uma
organização sem fins lucrativos
qualificada como OSCIP

(Organização da Sociedade Civil
de Interesse Público).

Objetivos
Objetivo Geral
Contribuir com a melhoria da mobilidade urbana e da qualidade
de vida nas cidades brasileiras

Objetivos Específicos
•

Prover conhecimento e conteúdo relevante, abrangente e de diversas formas sobre
mobilidade urbana sustentável - ser referência na geração de conteúdo

•

Fomentar o debate público sobre a temática de mobilidade urbana sustentável

•

Disseminar uma cultura cidadã participativa em prol da melhoria da qualidade de vida
nas cidades

•

Pressionar governos para implantarem políticas públicas efetivas de mobilidade urbana
sustentável - influenciar políticas públicas

Estratégias e táticas
Objetivos Específicos Estratégia

Estimular participação e interatividade dos usuários nas
redes sociais

Elaboração semanal de ao menos duas matérias próprias (notícias, reportagens,
entrevistas etc.)
Publicação de artigos através de blogs próprios
Elaboração de estudos e pesquisas
Publicação diária de notícias atuais dos diferentes modos de transporte e de
diferentes regiões do Brasil e do mundo
Publicação periódica de estudos, estatísticas, fotos, vídeos, mapas, links e eventos
sobre o assunto
Envio periódico de releases para imprensa (assessoria de imprensa atuante)
Entrevistas de membros do Mobilize para tvs, rádios, jornais e sites
Utilização de diversos meios para disponibilizar o conteúdo (redes sociais,
newsletter)
Realização de campanhas de marketing e anúncios
Realização de ações no portal que gerem visitas (ex. concurso)
Existência do box de Comentários em varias seções
Formulação periódica de Enquetes com comentários
Disponibilização de mapas interativos, página para compartilhar situações, divulgar
ações, fórum de discussão, etc
Publicação diária de notícias no facebook e no twitter
Diferentes estímulos à participação no FB (ex. enquetes)

Organizar eventos, fóruns, workshops

Organização anual de evento com participação do público

Participar de eventos, redes e grupos

Participação em eventos e palestras
Organização de campanhas nacionais com participação do público (ex. Calçadas
do Brasil)
Divulgação de campanhas de terceiros

Produzir materiais próprios de qualidade
Prover conhecimento e
conteúdo relevante,
abrangente e de diversas
formas sobre mobilidade
urbana sustentável (Ser
referência na geração de
conteúdo)

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

Estimular participação e interatividade dos usuários no
portal
Fomentar o debate público
sobre a temática

Tática

Organizar e divulgar campanhas educativas e de
Disseminar uma cultura
mobilização sobre mobilidade urbana sustentável
cidadã participativa em prol
da melhoria da qualidade de Produzir cartilhas educativas e manuais
vida nas cidades
Estimular através do portal a participação das pessoas em Formulário Calçadas do Brasil
temas de mobilidade da sua região
Compartilhe situações
Disponibilização de informações (indicadores, obras, etc) atualizadas e confiáveis
Acompanhar e divulgar a situação e a evolução da
Pressionar governos para
de um nº crescente de cidades
mobilidade nas principais cidades brasileiras
implantarem políticas
Acompanhamento das eleições e propostas para mobilidade
públicas efetivas de
Entregar estudos, levantamentos e campanhas para
mobilidade urbana
Envio dos relatórios e estudos produzidos
gestores públicos e políticos
sustentável (Influenciar
Participar de audiências em São Paulo, município sede Mobilize
Participar de audiências públicas e grupos de trabalho
políticas públicas)
envolvendo governo
Participar do grupo de trabalho do Ministério das Cidades

Indicadores
Nº matérias próprias
Nº blogs, Nº posts
Nº estudos
Nº notícias por região e por
modo de transporte
Nº publicações de cada
Lista principais releases
Nº newsletters
Nº fãs facebook e twitter

Nº comentários
Nº enquetes
Nº manifestações
Nº publicações
Nº eventos, Nº e perfil
público
Nº eventos

Lista principais campanhas
Nº cidades, Nº avaliações
Nº cidades, Nº indicadores
Nº candidatos entrevistados
Lista das autoridades e
órgãos enviados
Nº audiências

Principais resultados
Objetivos específicos

Resultados

Prover conhecimento e
conteúdo relevante, abrangente
e de diversas formas sobre
mobilidade urbana sustentável
(Ser referência)

- 850 notícias próprias / - 8 blogs próprios, 200 posts
- 3 grandes estudos próprios: Estudo Mobilize 2011 e Relatório Calçadas do Brasil e
Relatório Campanha Sinalize
- 8.920 notícias, 230 estudos, 40 estatísticas, 260 galerias de fotos, 215 vídeos, 70 mapas e
650 eventos / - 190 newsletters enviadas / - 20.300 fãs no facebook, 1.700 no twitter
- Centenas de aparições na mídia: JN, SBT, Record, Band, Folha, CBN, UOL, IG etc.

Fomentar o debate público
sobre a temática

- Organização do Fórum Mobilize 2011, Fórum Mobilize 2013 e Fórum Mobilize 2014 na
FGV, todos com sucesso de público e transmissão online
- Organização do I Encontro Mobilize e Impact Hub de Mobilidade urbana sustentável
- Palestras sobre mobilidade urbana sustentável em diversas cidades do Brasil
- Média de 5 publicações diárias no facebook, todas no twitter
- 190.000 manifestações no facebook (curtir, compartilhar, comentar etc.)

Disseminar uma cultura cidadã
participativa em prol da
melhoria da qualidade de vida
nas cidades

- Campanha Calçadas do Brasil divulgou normas, cartilhas, como fiscalizar e defendeu que
governos assumam a responsabilidade pelas calçadas. Envolveu colaboradores 50 cidades
- Campanha Sinalize divulgou diversas informações e envolveu colaboradores em todo país
- Organização de exposição sobre mobilidade urbana sustentável
- Participação e divulgação de manifestos e campanhas de terceiros
- Ferramenta em parceria com Cidadera

Pressionar governos para
implantarem políticas públicas
efetivas de mobilidade urbana
sustentável (Influenciar políticas
públicas)

- Acompanhamento de indicadores e obras de mobilidade de 15 cidades
- Contribuição na redação do texto da Lei Brasileira de Inclusão - parte sobre calçadas
- Eleições: publicação das propostas de mobilidade urbana de 40 candidatos em 11 cidades
- Relatório Calçadas do Brasil entregue para Promotor do MP e 15 prefeitos
- Como respostas a ações do Mobilize, prefeitos de Salvador, Manaus e Rio anunciaram
programas de recuperação de calçadas. Natal e Manaus também ônibus acessíveis
- Envio para as prefeituras dos registros da ferramenta em parceria com Cidadera

Seções
Notícias

Estudos

Estatísticas

Fotos

Vídeos

230 estudos

40 gráficos

260 galerias

215 vídeos

Mapas

Links

Agenda

Mobilize-se

70 mapas

220 links

650 eventos

* Parceria com Cidadera

8.920 publicadas

Blogs
O Mobilize Brasil conta atualmente com 8 blogs próprios. Dois deles foram
lançados em 2015: Passos e espaços – crianças na cidade e Blog Cidade Ativa

Conteúdo próprio
A equipe de jornalismo do Mobilize conta com profissionais que desenvolvem
reportagens especiais, entrevistas e matérias sobre mobilidade urbana.
Em 2015 foram publicadas 281 matérias próprias.

Colaboradores voluntários
O Mobilize conta com uma rede de colaboradores voluntários em diversas
cidades do Brasil. São especialistas, professores, estudantes, jornalistas,
viajantes, portadores de necessidades especiais, ativistas e gestores públicos
que colaboram enviando artigos, estudos, fotos, vídeos e outros conteúdos
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Estudo Mobilize
Em 2011, o Mobilize realizou o primeiro diagnóstico da mobilidade urbana
sustentável em capitais brasileiras, através de indicadores, dados e obras.

Seção Acompanhe a Mobilidade
Como desdobramento do Estudo Mobilize, em 2013 foi lançada a seção
Acompanhe a Mobilidade, contendo indicadores, dados de mobilidade e
acompanhamento das principais obras de mobilidade em 15 capitais brasileiras.

Newsletter
Semanalmente é enviado um boletim para 15.000 nomes com destaques para
as principais informações sobre mobilidade urbana no Brasil e no mundo.

Campanhas
Foram realizadas duas campanhas nacionais que se tornaram referência

Calçadas do Brasil

Campanha Sinalize!

Total de avaliações: 285 em 42 cidades. Média geral: 3,4.

Total de avaliações: 420 em 30 cidades. Média geral: 3,0.

Fórum Mobilize
Evento realizado em parceria com o GV-Ces

I Fórum Mobilize

II Fórum Mobilize

III Fórum Mobilize

Eduardo Vasconcellos, Renata
Falzoni, Kazuo Nakano, Thiago
Guimaraes e Marcos de Sousa.

Alexandre Delijaicov, Natália
Garcia, Mauricio Lopes, Isabel Lins
e Marcos de Sousa.

Gilberto Dimenstein, Lincoln Paiva,
Sérgio Myssior e Marcos de Sousa.
Du Dias apresentou Sinalize.

Eventos
O Mobilize Brasil já participou de 50 eventos de mobilidade (21 só em 2015),
ministrando palestras em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória, Belo
Horizonte, Brasília, Recife, Aracaju, Santos, São José e muitas outras.

Exposição
O Mobilize Brasil conta com uma exposição itinerante sobre mobilidade urbana
sustentável. A exposição já esteve no Kabul Bar & Arte e no Impact Hub SP.

Concursos – ilustrações
Em 2013, foi realizado o I Concurso Mobilize Brasil de Ilustrações.

Concursos – fotografia
Em 2015, foi realizado um concurso de fotografia sobre mobilidade urbana.
Foram mais de 200 fotos inscritas.

Semana de Mobilidade
Na Semana de Mobilidade Urbana de 2015, o Mobilize fez um levantamento de
eventos públicos, seminários, campanhas educativos e passeios ciclísticos pelo
Brasil, além de participar de alguns destes eventos.

Prêmios
O trabalho desenvolvido pelo Mobilize Brasil já recebeu diversos prêmios
•
•
•
•

Prêmio Estadão PME 2013 – Categoria Empreendedor Social – Vencedor
Advisory Awards EY 2013 – Finalista
Prêmio Atitude Alphaville 2014 – Homenageado
Prêmio Sinal Livre 2014 - Campanha Calçadas do Brasil - Segundo lugar

Mídia
Nos últimos anos, o Mobilize Brasil deu centenas de entrevistas para a mídia e
foi presença constante em reportagens e matérias sobre mobilidade urbana.
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Equipe Mobilize: Ricky Ribeiro, criador
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) e 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
(EY 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 urbana
sustentável criando em 2011 o portal Mobilize Brasil.
Atualmente, acamado, com comprometimento do movimento e da fala, trabalha escrevendo com
os olhos através de um leitor óptico.

Equipe Mobilize: Gestão estratégica
Cristina Ribeiro – Diretora 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

Guilherme Bueno

Leonardo Barbosa

Nelson Avella

Conselheiro - Mobilize
• Graduado em
Administração Pública
pela FGV-EAESP e
MBA pela Univers. de
Barcelona, Espanha.
• Sócio Diretor da MBR

Conselheiro - Mobilize
• Graduado em
Administração Pública
pela FGV-EAESP,
Direito pela PUC-SP e
Contabilidade p/ USP
• Sócio Diretor da EMIT
Brasil

Conselheiro - Mobilize
• Graduado em
Administração Pública
pela FGV-EAESP e
MBA em Gestão
Estratégica pela FGV
• Consultor da FGV
Projetos

Diretor de Projetos Mobilize Brasil
• Está desenvolvendo
um plano de captação
de recursos e projetos
• Administração Pública
pela FGV – EAESP

Company.

Equipe Mobilize: Colaboradores
Marcos de Sousa - Editor 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
Regina Rocha – Jornalista
• Jornalista (ECA/USP 1985) redatora
da Mandarim Comunicação
• Experiência jornalística na Editora
Abril e colaboração em livros,
revistas e portais de internet.

Yuriê César – Jornalista
• Geografia na UnB e mestrado em
Engenharia Urbana na UFSCar
• Diretor financeiro da União de
Ciclistas do Brasil – UCB (gestão
2014-2017)

Eduardo Dias – Jornalista
• Responsável pela Campanha
Sinalize e Blog Mobilize Europa
• Jornalista pelo Mackenzie e PósGraduação pela ESPM

Caroline Pires Marta - Designer
• Responsável pelo design e
ilustração do portal
• Comunicação e Multimeios pela
PUC-SP

Marcelo Bologna Saez – T.I.
• Responsável pelo ferramenta
tecnológica do portal
• Especialista em Tecnologia da
Informação

Fábio Miyata
• Graduado em geografia pela
FFLCH/USP;
• Colaborador na captação de
recursos

Obrigado!

Contato
Ricky Ribeiro
ricky@mobilize.org.br
Tel: 4153.5081
Skype: rickyribeiro

www.mobilize.org.br

