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VISÃO GERAL DO PROCESSO

IDENTIFICAÇÃO 
DO PROBLEMA

EMPATIA
E IMERSÃO

DELIMITAÇÃO
DO PROBLEMA IDEAÇÃO IDENTIFICAÇÃO

DE OPORTUNIDADES

PROCESSO ITERATIVO, NÃO LINEAR E NÃO SEQUENCIAL



MATRIZ DE SELEÇÃO DO PROBLEMA
Problema Gravidade Urgência Tendência GxUxT

Violência sofrida por mulheres no sistema 
de transporte público

5 4,8 4,4 105,6

Dificuldade de inserção do jovem de baixa 

renda no mercado de trabalho
4,4 4,4 5 96,8

Alta demanda de usuários e grande déficit 

de servidores no INSS
4,2 4,4 4,6 85



DADOS PESQUISA DESK - IPG/LOC - 2019
92 milhões de brasileiras 
adultas, 40 milhões trabalham, 
8 milhões estudam, 33 milhões 
foram a bares no último mês e 
82 milhões fizeram compras em 
supermercados

Segundo dados da PNAD contínua, do IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística)

o tempo para chegar 
ao trabalho influencia 
na decisão de aceitar 
ou ficar em um 
emprego para 72% 
das mulheres



DADOS PESQUISA DESK - IPG/LOC - 2019
71% conhecem alguma 
mulher que já sofreu 
assédio em espaço público 
97% dizem já ter sido 
vítimas de assédio em 
meios de transporte.



DADOS PESQUISA DESK - IPG/LOC - 2019
transportes por aplicativo permitem às mulheres 

denunciar os abusadores mais facilmente (55%) e que é 

onde acreditam que há mais chances de os homens que 

cometem assédio serem punidos (45%) – fatores que 

podem contribuir para a maior sensação de segurança.



DADOS PESQUISA DESK - Datafolha/2017
42% das brasileiras com 16 anos ou 
mais declara já ter sido vítima de 
assédio sexual

O assédio em transporte público foi 
relatado por 22%

Mais reports por 

mulheres:

Com ensino superior

Com renda mensal 

familiar acima de 10 

salários mínimos



BENCHMARKING

Nina Mobile (Fortaleza, Brasil)

“Me Muevo Segura” (Bogotá, Colômbia)

Stopstreetharassment.org (Washington, EUA)

“Raise awareness and try to change social norms, attitudes and overall 

behavior related to violence against women and girls.”



DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA

ASSÉDIO CONTRA MULHERES USUÁRIAS DO 
SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO NO BRASIL.



HIPÓTESES LEVANTADAS
A maior parte das mulheres assediadas tem entre 17 e 40 anos e reside em cidades de médio ou grande 

porte, e estão desacompanhadas no ato do assédio.

O risco de ser assediada aflige as mulheres do momento em que saem de casa ou do trabalho e se 

deslocam até a parada ou estação, bem como durante o trajeto.

Os assediadores são motivados pela cultura machista dominante na sociedade atual, a qual define a 

mulher sozinha como vulnerável. O maior problema é a desigualdade de gênero.

O espaço urbano prioriza o fluxo de automóveis ao invés dos pedestres, criando um ambiente hostil e 

perigosos para as pessoas.

Iniciativas que visam apenas “proteger” as mulheres só reforçam o papel delas como vítimas.



ATORES ENVOLVIDOS

● Passageiras de Ônibus Municipais

● Passageiras de Trem e Metrô

● Familiares e Amigos de Passageiras

● Assediadores

● Funcionários Sistema de Transporte

● Gestores Empresas de Transporte

● Polícia Militar

● Polícia Civil

● Governo e Prefeitura

● Ministério Público

● ONGS e Sociedade Civil



PESQUISA QUANTITATIVA

81 participantes (79 mulheres e 02 homens)

71 residentes da RMR

MÉTODO: Formulário online distribuído através de redes sociais.

PERÍODO: 25 a 26 de Julho, 2019

















PERFIL DO PÚBLICO ALVO
Sexo Feminino | Entre 19 e 24 anos | Estudante
Ensino superior incompleto | Moradoras de cidades de médio ou grande porte

Utilizam principalmente ônibus e metrô em deslocamentos para faculdade, trabalho e atividades de lazer. 
Os horários de pico são os momentos nos quais os entrevistados mais utilizam o transporte público, com 
destaque para o período da manhã (05h às 09h).  

A maior parte se sente muito insegura utilizando o transporte público. Nenhuma das participantes 
relatou se sentir muito segura utilizando o serviço, mais da metade já evitou utilizá-lo por receio de 
assédio. Cerca de 75% já sofreu assédio no transporte público, e no momento do crime estavam sozinhos, 
reportando-o a outros passageiros ou não reportando a ninguém o que estava acontecendo.

A maioria dos entrevistados demonstrou interesse em continuar colaborando com esta pesquisa.



DADOS ENTREVISTAS - Pesquisa Qualitativa

Cerca de 67% das entrevistadas já sofreram ou presenciaram algum assédio no transporte público 
(ônibus ou metrô);

Utilizam o transporte público durante a semana

Se sentem mais seguras quando acompanhadas e quando o transporte público não está lotado ou vazio;

Evitam utilizar no horário da noite

Sentem que o assédio começa quando entram no coletivo devido aos olhares

Ao perceber o assédio,  questionam o assediador.

Acreditam que os principais motivadores são a permissividade masculina e a sensação de posse.

Se sentiriam mais seguras com leis mais rígidas e campanhas de conscientização.



MAPA DE JORNADA DO USUÁRIO
Antes Durante Depois

Faz Pela manhã, após se arrumar, vai aguardar 
o ônibus na parada

Embarca, observa o ambiente,  escolhe um 
lugar  e aguarda chegar em sua parada 
destino

Desembarca e se desloca ao seu destino

Pensa No horário em que o ônibus vai passar, nos 
riscos do percurso até a parada e do tempo 
em que estará aguardando

Se o local está seguro e confortável, qual o 
lugar mais viável para permanecer durante 
a viagem e quais as opções de segurança 
dispõe

Nos riscos do percurso até o destino e nas 
experiências que passou no transporte

Sente Receio de sofrer algum tipo de 
violência, esperança de que a 
jornada seja tranquila

Necessidade de se proteger 
escolhendo lugares seguros, 
mantendo distância de possíveis 
agressores e desamparo em caso 
de necessidade de proteger-se de 
assediadores

Receio de sofrer algum tipo de 
violência, esperança de que a 
jornada seja tranquila

Expe
riência

A vulnerabilidade torna a experiência 
estressante

Preocupar-se com sua própria segurança 
torna a experiência tensa

A vulnerabilidade torna a experiência 
estressante

Oportu
nidade

Utiliza aplicativo para verificar o horário 
do ônibus e solicita companhia de algum 
parente ou amigo no percurso até a parada

Posiciona-se perto de outras mulheres, 
mantém a atenção observando as pessoas 
que estão ao seu redor. Em casos adversos, 
utiliza outras alternativas de transporte

Solicita companhia de algum parente ou 
amigo no percurso até o trabalho



PERSONA #1

“Na volta pra casa, peguei o ônibus lotado e fiquei com medo dos olhares invasivos. 
Tentei me distanciar por não ter algum conhecido por perto…”

Fernanda 
33 anos
Superior incompleto
Recife - PE
Trabalha e estuda
Utiliza diariamente o Ônibus



PERSONA #2

Jéssica
20 anos
Superior incompleto
Recife - PE
Estudante
Utiliza diariamente ônibus

“Me sinto mais segura de ter a companhia de alguém conhecido,  no 
meu lado, às vezes meu marido me acompanha..”



PERSONA #3

Breno
29 anos 
Ensino médio completo
Recife - PE
Trabalha
Utiliza diariamente ônibus

“Fico preocupado nesse percurso que ela faz, apesar de sair um pouco mais 
tarde e me atrasar no trabalho, prefiro acompanhar sempre que posso…”



IDEAÇÃO

Técnica Utilizada: Brainstorming Híbrido

42 ideias geradas

Agrupamento de Ideias por Afinidade

Categorização por Etapa da Jornada:

● Antes (Prevenção e Conscientização)

● Durante (Combate)

● Depois (Apoio e Suporte)



OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS

DESCARTAR

Ônibus e vagões exclusivos para mulheres
Criação de corredores seguros pela comunidade

COMPLEXO

Criação de central de denúncias nas empresas de transpor.
Aplicativo de carona de mulheres para mulheres
Criação de botão do pânico no ônibus
Distribuição de vouchers apps de carros (parcerias)

AGIR

Criação de app denúncias

Mapa de ruas seguras na parada de ônibus

Programa de parada em qualquer lugar

PRIORIDADE

Campanha de conscientização em escolas e com usuários
Iluminação pública e monitoramento câmeras em paradas



OBRIGADO!


