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• 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).

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

Mobilize Brasil 



Destaques 2018 – atividades externas 
Além das centenas de publicações no portal Mobilize Brasil, a equipe participou de inúmeras entrevistas em rádio, tevê, 
veículos impressos e internet, em veículos brasileiros e alguns de outros países. Também demos suporte a pautas de 
veículos da imprensa, indicando fontes, abordagens e até mesmo locais para as gravações.

Entre as atividades externas, destacamos:
- Apoio técnico e institucional para a criação da Comissão de Mobilidade Urbana da OAB/SP (Mai 2018)
- Apoio de divulgação à campanha Mobilidade Ativa nas Eleições (Mai a Out)
- Participação do editor Marcos de Sousa como palestrante e debatedor no workshop Veículos Elétricos para Jornalistas, em 
São Paulo (Jul 2018)
- Participação do editor Marcos de Sousa como debatedor no evento C-Move Veículo Elétrico, em S. Paulo (Set 2018
- Palestra de Ricky Ribeiro, diretor do Mobilize, no Unibes Cultural durante a Virada Sustentável (Ago 2018)
- Avaliação de Caminhabilidade em São Paulo durante a Virada Sustentável (Jul 2018)
- Palestra e workshop de rua com o editor Marcos de Sousa para idosos e pessoas com deficiência na cidade de São Carlos -
SP (jun 2018)
- Palestra de Ricky Ribeiro, diretor do Mobilize, para funcionários da EY durante a Semana da Mobilidade Urbana (Set 2018)
- Palestra de Ricky Ribeiro, diretor do Mobilize, sobre mobilidade urbana e acessibilidade na Associação Brasileira de ELA 
(Set 2018)
- Palestra do editor Marcos de Sousa sobre mobilidade ativa (a pé e por bicicleta) na Universidade Federal do Paraná, com a 
participação da especialista Meli Malatesta (Ago 2018)
- Palestra do editor Marcos de Sousa na cidade de Cascavel-PR para políticos, prefeito, vereadores, agentes e técnicos de 
trânsito, além do público geral durante a Semana do Trânsito  (Set 2018)
- Workshop com  Marcos de Sousa  sobre mobilidade urbana sustentável para 430 alunos e professores do 5º ano do Colégio 
Santa Maria, em São Paulo (Out 2018)
- Workshop sobre Plano de Mobilidade Urbana para técnicos da prefeitura de Cascavel-PR (Nov 2018)
- Criação de Vídeos, Logo, Formulários de Avaliação e Hotsite da Campanha Calçadas do Brasil 2019 (Set 2018 a 2019)
- Articulação de rede de  pessoas e organizações em capitais brasileiras para desenvolver avaliações e vídeos para a 
Campanha Calçadas do Brasil (Set 2018 a 2019)
- Palestra de Ricky Ribeiro, diretor do Mobilize, no Congresso de Fisioterapia da UNIP (Dez 2018)



Destaques 2018 – Prêmio Trip Transformadores 

Ricky Ribeiro, fundador do Mobilize Brasil, foi homenageado com o Prêmio Trip
Transformadores por seu trabalho com mobilidade urbana sustentável e 
acessibilidade. A cerimônia aconteceu no Auditório do Ibirapuera em novembro. 






Destaques 2018 – Boletim Mobilize na rádio 
O Mobilize Brasil conta, desde novembro de 2017, com um boletim semanal 
sobre mobilidade urbana sustentável na Rádio Trânsito, 92.1. O Boletim Mobilize 
vai ao ar toda segunda-feira em seis diferentes horários. 



Seções 
Notícias  

11.150 publicadas 

Estudos 

350 estudos 

Estatísticas  

50 gráficos 

Fotos 

340 galerias 

Vídeos 

320 vídeos 

Mapas  

80 mapas 

Links   

300 links 

Agenda   

850 eventos 

Mobilize-se  



Conteúdo próprio  
A equipe de jornalismo do Mobilize realiza reportagens especiais, entrevistas e 
matérias, conta com 10 blogs próprios e produz uma newsletter quinzenal. 



Estudo Mobilize e Acompanhe a Mobilidade  
Como desdobramento do Estudo Mobilize 2011, foi lançada a seção Acompanhe 
a Mobilidade, contendo indicadores, dados de mobilidade e acompanhamento 
das principais obras de mobilidade em 15 capitais brasileiras.



Campanhas  

Calçadas do Brasil

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

Campanha Sinalize!  

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

Foram realizadas duas campanhas nacionais que se tornaram referência 



Fórum Mobilize e Eventos    
O Mobilize Brasil já organizou três fóruns sobre mobilidade urbana sustentável e 
participou de mais de 85 eventos de mobilidade, ministrando palestras em 
diversas cidades do Brasil. 

Participaram das ediçoes do Fórum Mobilize: Eduardo 
Vasconcellos, Renata Falzoni, Kazuo Nakano, Alexandre 
Delijaicov, Natália Garcia, Mauricio Lopes, Isabel Lins, 
Gilberto Dimenstein, Lincoln Paiva, Sérgio Myssior, 
Thiago Guimaraes, Marcos de Sousa e Du Dias. 



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 e fotografia 
Em 2013, foi realizado o I Concurso Mobilize Brasil de Ilustrações e, em 2015, 
foi realizado um concurso de fotografia sobre mobilidade urbana. 



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
• Prêmio Chico Xavier de Reconhecimento Humanitário 2016 – Vencedor

O trabalho desenvolvido pelo Mobilize Brasil já recebeu diversos prêmios 



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. 



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

Obrigado!   

mailto:cristina@mobilize.org.br
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