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Resumo executivo

Este estudo se desenvolve no âmbito do Programa de Smart Mobility para
a Região Metropolitana de São Paulo, cujo financiamento e promoção vêm do
esforço conjunto do UK Prosperity Program e do Banco Mundial.
A mobilidade urbana é um aspecto essencial para a vitalidade e a sustentabilidade das cidades pois é por meio dela que a população tem acesso a direitos
e serviços como educação, saúde, lazer, entre outros. Há de se considerar
também que as dificuldades enfrentadas variam segundo as características
dos grupos sociais a que pertencem. É importante, por exemplo, analisar as
diferenças de acesso entre as linhas de gênero, áreas centrais e periféricas e
bairros de alta e baixa renda. Neste documento o enfoque se dá sobre a mobilidade das mulheres: como compreender e atender às especificidades da mobilidade delas é fundamental para potencializar sua participação no mercado
de trabalho e promover maior inclusão social.
O principal objetivo do estudo foi compreender como os principais atores
do setor de transporte veem as dimensões estratégicas, corporativas e operacionais da mobilidade urbana e as questões de gênero, e o que fizeram, até
o momento, para abordar sua interseção. Para tanto, o estudo entrevistou
grupos de atores que, em diferentes níveis, lidam com questões de gênero e
transporte no Município de São Paulo, incluindo profissionais do setor público,
operadoras de transporte privadas (por exemplo, start-ups e empresas de caronas baseadas em aplicativos), atores da sociedade civil, o sistema judiciário
e a polícia.
Uma vez selecionados, esses atores foram convidados para entrevistas
semiestruturadas, que foram gravadas, transcritas e tabuladas para análise.
Foram coletados dados e estatísticas secundários sobre diferentes tópicos, incluindo padrões de mobilidade, a estrutura organizacional interna, campanhas
de combate ao assédio e ocorrências de casos de assédio/abuso sexual nos
sistemas de transportes. A análise foca nas percepções dos atores entrevistados sobre três dimensões: (1) estratégica, (2) operacional e (3) corporativa.
O estudo também considera a influência transversal da sociedade civil.
Sobre a visão estratégica para a formulação de políticas públicas, projetos e
planejamentos, o estudo revela que o conceito de “cliente de gênero neutro”
ainda é muito difundido no setor de transportes paulistano, tendendo a negligenciar as especificidades de diferentes grupos sociais, como as mulheres.
Dessa forma, os dispositivos de equidade na Constituição brasileira podem
ser vistos como inspiração para reformas que considerem tais especificidades.

Na linha de interseção entre gênero e transporte, a questão que atrai mais
atenção é o problema de assédio e de abuso sexual. Este estudo apresenta que
há um consenso entre os atores entrevistados de que o problema está sendo
tratado de forma adequada. Campanhas públicas (2015–18) e uma lei recente
que qualifica o assédio e o abuso sexual como crimes são citados como prova
do recente progresso da nação no tratamento deste assunto crítico. No entanto, os sistemas de resposta às vítimas ainda são ineficientes e insuficientemente integrados, cada um envolvendo uma variedade de canais e protocolos. Neste relatório estão apresentados diversos apêndices, e, dentre eles,
o apêndice F descreve ferramentas tecnológicas que estão sendo usadas para
combater o assédio e o abuso sexual no sistema de transporte de São Paulo.
Do ponto de vista corporativo, ainda existem defasagens entre o número
de homens e mulheres contratados no setor de transportes. A maioria das
empresas de transporte é dominada por homens, principalmente nas áreas
de projeto, estratégia e operação. Assim sendo, algumas das entrevistadas
expressaram preocupação com o fato de que quanto menos as mulheres se
veem representadas em um determinado campo, menor será a probabilidade
de que se interessem pelo ingresso profissional nesta área.
Por fim, o relatório conclui com recomendações gerais nas três dimensões
de análise e resume os dados, outras informações coletadas e as melhores
práticas identificadas. Essas recomendações buscam fomentar o desenvolvimento de um Plano de Ação de Gênero para as partes envolvidas no setor de
transporte no município de São Paulo, evitando sobreposições de responsabilidades-chave para áreas de ação futura.
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Estudo de linha de base sobre gênero e transporte em São Paulo, Brasil

1 » Introdução

São Paulo é a maior cidade da América Latina, com cerca de 12,2 milhões de habitantes1 e está inserida na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) que conta com 39
municípios, mais de 8 mil quilômetros quadrados e população que ultrapassa os 21 milhões
de pessoas. Isso se traduz em grande quantidade de viagens diárias, contabilizando cerca
de 44 milhões, o que impacta não apenas a vida da população diretamente envolvida, mas
também sobre boa parte dos outros municípios do país e da América Latina, para os quais
São Paulo é modelo de inovação e desenvolvimento.
Além do evidente desafio de escala que traz complexidade a qualquer iniciativa que vise melhorar a mobilidade urbana, São Paulo conta também com profundas desigualdades socioespaciais2 . Então, embora os problemas de mobilidade e acessibilidade afetem toda uma população,
os motivos pelos quais as pessoas se movem na cidade, os modos que utilizam e as dificuldades
que enfrentam variam segundo as características dos grupos sociais – se moram em regiões
mais centrais ou periféricas, se têm maior ou menor renda, se são homens ou mulheres.
Tendo em vista este contexto, o trabalho aqui apresentado se desenvolve no âmbito do
Programa de Smart Mobility para a RMSP, cujo financiamento e promoção vêm do esforço
conjunto do UK Prosperity Fund e do Banco Mundial. O objetivo do programa é promover o
uso de tecnologia para mobilidade na cidade de São Paulo em dois eixos: (i) implementação de
pilotos inovadores em mobilidade inteligente para testar e promover tecnologias disruptivas nos
transportes; (ii) estabelecer as bases para governança e capacitação para o uso de tecnologia
nos transportes e planejamento urbano. Esses dois eixos serão refletidos em três conjuntos: (a)
apoio a atividades que permitirão a introdução de novas tecnologias em relação a modelos e
práticas atuais no setor de transporte urbano; (b) inclusão de ações nas quais novas tecnologias
possam modificar e aprimorar o monitoramento, o gerenciamento e o planejamento do transporte urbano; e (c) estímulo a atividades de mudança de comportamento.
Este estudo pertence à primeira fase do programa, centrado em uma análise de pré-viabilidade que visa subsidiar a preparação das atividades da fase posterior, fortalecendo a
capacidade local e as práticas de governança e aquisição de forma a promover um ambiente
propício para receber as tecnologias mais apropriadas. Assim sendo, o conteúdo foca nas
mudanças de comportamento, e mais especificamente, como o uso de novas tecnologias
e políticas de incentivo podem potencialmente criar um ambiente de transporte coletivo
mais inclusivo e seguro para as mulheres.

1 IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), “Estimativas da População,” 2018, https://www.ibge.
gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html?=&t=resultados.
2 Flávio Jose Magalhaes Villaça, “São Paulo: Urban Segregation and Inequality,” Advanced Studies 25, no.
71 (2011): 37–58.
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1 » Introdução

1.1 » Mulheres, mobilidade e o setor de transportes
Ainda que o sistema de mobilidade seja frequentemente visto como uma política pública
cujos planejamento e implementação são neutros do ponto de vista de gênero, a literatura
mostra evidências crescentes de que mulheres e homens têm diferentes expectativas, necessidades e limitações de mobilidade3,4, 5. Desconsiderar essas diferenças no planejamento, no
projeto ou na operação faz com que as demandas de grande parte dos(as) usuários(as) dos
sistemas de transporte não sejam adequadamente atendidas, agravando sua ineficácia, ineficiência e insustentabilidade e agravando o quadro de desigualdade social.
Para melhorar esse quadro é preciso considerar as diferentes necessidades de mobilidade
das mulheres, das quais destacam-se (i) padrões de viagem6, (ii) restrições de segurança7, (iii)
participação no setor de operação de transportes8,9 e (iv) acesso ao transporte10.
Dizer que existem padrões de viagens diferentes significa reconhecer que há especificidades
em termos de modos, motivos, tempos, distâncias e encadeamento de viagens. As atividades relativas ao cuidado com a casa e com a família geralmente atribuídas às mulheres11 geram uma demanda por deslocamentos específicos, por exemplo, de viagens mais complexas e/ou mais encadeadas12, também com maior participação nos períodos fora do pico e origens/destinos que não
seguem unicamente os padrões bairro-centro típico das viagens de trabalho na RMSP. Embora o
levantamento de dados para planejamento de transportes devesse registrar esses tipos de deslocamentos, grande parte da informação sobre viagens curtas e encadeadas frequentemente são
desconsideradas13. Uma análise nos Estados Unidos14 apontou que há uma correlação negativa

3 Susan Hanson, “Gender and Mobility: New Approaches for Informing Sustainability,” Gender, Place &
Culture: A Journal of Feminist Geography 17, no. 1 (2010): 5–23.
4 Sandra Rosenbloom, “The Need for Study of Women’s Travel Issues,” Transportation 7 (1978): 347–50.
5 Nancy McGuckin and Elaine Murakami, “Examining Trip-Chaining Behavior: Comparison of Travel by
Men and Women,” Transportation Research Record 1693, no. 1 (1999): 79–85.
6 Haydée Svab, “Evolução dos padrões de deslocamento na região metropolitana de São Paulo: a
necessidade de uma análise de gênero,” 2016, https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3138/tde30092016-142308/pt-br.php.
7 Governo da Cidade do México, “Plan Estratégico de Género y Movilidad de Ciudad de México,” 2019,
https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/estrategia-de-genero-140319.pdf.
8 TUMI (Transformative Urban Mobility Initiative), “Sustainable Mobility for a Better Future,” https://www.
transformative-mobility.org/.
9 Women Mobilize Women Initiative, “We Empower Women in Transport,” https://womenmobilize.org/.
10 ITF (International Transport Forum), “Women’s Safety and Security: A Public Transport Priority,”
OECD Publishing, Paris, 2018
11 Inés Sánchez de Madariaga, Transporte metropolitano y grupos sociales: propuestas para una mejor
planificación, Report for CEDEX (Madrid: CEDEX), 127
12 Joachim Scheiner, “Gendered Key Events in the Life Course: Effects on Changes in Travel Mode Choice
over Time,” Journal of Transport Geography 37 (May 2014): 47–60.
13 A atual metodologia da maior parte das pesquisas origem destino do mundo sub-representam as
viagens a pé. Especificamente em São Paulo, as viagens a pé com menos de 500 metros que não sejam
identificadas por motivo trabalho ou escola são desconsideradas. Assim como as viagens de acesso às
estações de trem e metrô e pontos e terminais de ônibus com distâncias inferiores a 500 metros.
14 Dan Black, Natalia Kolesnikova, and Lowell J. Taylor, “Why Do So Few Women Work in New York
(And So Many in Minneapolis)? Labor Supply of Married Women across US Cities,” FRB of St. Louis
Working Paper 2007-043H, Federal Reserve Bank, St. Louis, MO, 2012.
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entre o tempo de deslocamento e a participação da mulher no mercado de trabalho. Em áreas
metropolitanas, um aumento de 1 minuto no tempo de viagem está associado a um declínio de
cerca de 0,3 ponto percentual na participação de mulheres casadas na força de trabalho. Enfim,
compreender e atender às especificidades da mobilidade das mulheres é fundamental para potencializar sua participação laboral e promover maior inclusão social.
Uma das grandes restrições à mobilidade das mulheres relaciona-se com sua percepção de
segurança. A partir de suas percepções, estas usuárias podem alterar seu comportamento, mudando sua rota, seus horários ou ainda seu modo de transporte para a minimizar os riscos. Em
casos mais extremos, a pessoa pode deixar de ir a determinado lugar por achar o deslocamento
perigoso, ainda que isso tenha consequências econômico-financeiras negativas em sua vida15.
A segurança física, pessoal e patrimonial são vividas de forma diferente nos espaços públicos, segundo o gênero da pessoa. As mulheres estão expostas a maiores riscos nestes espaços, incluindo ao utilizar os sistemas de transporte urbano. De acordo com um relatório da
Thomson Reuters Foundation16, seis em cada dez mulheres nas principais cidades da América
Latina relatam que foram fisicamente assediadas enquanto usavam sistemas de transporte.
Então, é necessário medidas que ofereçam a todo tipo de usuária opções seguras de transporte coletivo desde sua origem até seu destino. Em outras palavras, as restrições de mobilidade só serão sanadas se tais medidas também incluírem a redução de riscos considerando
os trechos de caminhada e acesso aos pontos de ônibus e estações de metrô e trem.
Assim como nas engenharias, o setor de transportes é majoritariamente masculino. No Reino
Unido, por exemplo, embora as mulheres representem 47% da força de trabalho, não passam
de 20% dos empregados no setor de transportes17. Entretanto, nos Estados Unidos, mulheres
ocupam apenas 15% das vagas relacionadas a transporte e somente 4,6% dos postos de trabalho
como motoristas de caminhão18. Finalmente, na América Latina, as taxas de força de trabalho feminina no setor de transportes variam entre 5,1% (Bolívia) e 17,5% (Colômbia)19.

Um estudo de 201320 realizado nos Estados Unidos, abarcando 1800 profissionais,
15 Lara Gomez, Report: Gender Analysis of Two Components of the World Bank Transport Projects in
Lima (Peru: Bikepaths and Busways, 2000).
16 Thomson Reuters Foundation, “Exclusive-Poll: Latin American Cities Have Most Dangerous Transport
for Women, NYC Best,” 2014, https://www.reuters.com/article/women-poll-idUKL6N0S32MQ20141029.
17 European Commission, “United Kingdom Indicators,” https://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/
scoreboard/countries/united-kingdom/people_en.
18 Magdalena Olczak-Rancitelli, “Women in Transport,” 2015, http://oecdinsights.org/2015/06/12/
women-in-transport/.
19 CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), “Género y transporte: experiencias y visiones de
política pública en América Latina,” 2017, https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43125/1/S1700969_es.pdf.
20 Sylvia Ann Hewlett, Melinda Marshall, and Laura Sherbin, “How Diversity Can Drive Innovation,”
Harvard Business Review, December 2013, https://hbr.org/2013/12/how-diversity-can-drive-innovation.
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40 estudos de caso, e vários grupos focais e entrevistas apontou que, em comparação
com homens brancos heterossexuais, mulheres tinham 20% menos chance de terem
suas ideias aprovadas, negros tinham 24% menos chance e pessoas LGBTQIA+21 , 21%.
Mais mulheres no setor, portanto, significará maior diversidade de talentos e, consequentemente, maior potencial de inovação. Tendo isso em vista, a União Europeia, onde a
parcela feminina representa apenas 22% dos postos de trabalho ligados aos transportes,
lançou em 2017 a iniciativa Women in Transport - EU Platform for Change, que visa promover oportunidades iguais para mulheres e homens no setor de transportes22 . A nível
latino-americano, a iniciativa Mujeres en Movimiento também vem atuando não apenas
pela incorporação de mulheres às áreas ligadas ao transporte e no desenvolvimento de
lideranças, mas também no desenho de diretrizes para implementação de políticas públicas de mobilidade e transporte com foco em gênero na Argentina, na Costa Rica, no
Chile, no Equador, na Espanha, na Colômbia e no México.23

1.2 » Contexto local
Uma análise dos diferentes padrões de mobilidade de homens e mulheres na RMSP24
identificou que nas últimas duas décadas as mulheres usaram os modos coletivos (ônibus e
trilhos) mais do que os homens. Além disso, as mulheres caminham mais, embora nem todas
as viagens a pé sejam registradas nos dados coletados25. Portanto, é importante que o ambiente construído seja seguro e receptivo para as mulheres.
Com foco nas mulheres e nas práticas do ciclismo no município, outro estudo26 revelou
que usuárias que não usam bicicleta, mas têm contato com ciclistas, tendem a se sentir mais
confortáveis usando este modo caso houvesse mais infraestrutura para esse fim, como ciclovias e ciclofaixas.
A maioria dos estudos sobre a interface entre as mulheres e o transporte aborda o assédio e o abuso sexual. Na pesquisa realizada em 2016 pelo Fórum Brasileiro de Segurança

21 Lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, travestis, queers, intersexuais, assexuais e demais expressões
de gênero e sexualidade.
22 European Commission, “Women in Transport—EU Platform for Change,” https://ec.europa.eu/
transport/themes/social/women-transport-eu-platform-change_en.
23 Mujeres en Movimiento, “Declaración del compromiso ‘Mujeres en Movimiento’,” https://
mujeresenmovimiento.net/declaracion-del-compromiso-mujeres-en-movimiento/.
24 Haydée Svab, “Evolução dos padrões de mobilidade na Região Metropolitana de São Paulo: a necessidade
de uma análise de gênero,” 2016, https://teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3138/tde-30092016-142308/
publico/HaydeeSvabCorr16.pdf.
25 Foram usadas as pesquisas OD de São Paulo de 1977, 1987, 1997, e 2007. As viagens a pé com menos de
500m que não sejam identificadas por motivo trabalho ou escola são desconsideradas. Assim como as viagens
de acesso às estações de trem e metrô e pontos e terminais de ônibus com distâncias inferiores a 500m.
26 Marina Kohler Harkot, “A bicicleta e as mulheres: Mobilidade ativa, gênero e desigualdades socioterritoriais
em São Paulo,” 2018, https://teses.usp.br/teses/disponiveis/16/16139/tde-17092018-153511/pt-br.php.
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Pública (FBSP) e pelo Instituto Datafolha27, cerca de 11% das brasileiras maiores de 16 anos
afirmaram ter sido assediadas fisicamente no transporte público e 29% relataram ter sofrido
assédio nas ruas. A pesquisa também detectou um alto nível de subnotificação, dado que 52%
dos casos de violência (de todos os tipos) contra mulheres não foram registrados.

“O assédio físico no transporte público foi relatado
por 10,4% das mulheres, o que significa que pelo
menos 5,2 milhões de brasileiras com mais de 16
anos passaram por essa situação nos 12 meses que
antecederam a pesquisa” 27
A pesquisa conduzida pelo Instituto Datafolha também apontou que 42% das mulheres brasileiras acima de 16 anos relataram terem sido vítimas de assédio sexual,
sendo estes mais frequentes nas ruas ou no transporte público.
Já em 2019, de acordo com estudo do Instituto Locomotiva e do Instituto Patrícia
Galvão em todas as regiões brasileiras, 97% das brasileiras com mais de 18 anos afirmaram
já ter passado por situações de assédio sexual no transporte público, por aplicativo ou em
táxis.28 O mesmo estudo indica também que 46% delas não se sentem confiantes para
usar meios de transporte sem sofrer assédio. A pesquisa também revelou que as mulheres
se sentem significantemente mais confortáveis em denunciar o assédio quando usam o
transporte por aplicativo (55%), contra 21% no transporte coletivo e 6% no táxi. Quarenta e cinco porcento das entrevistadas acreditam que no transporte por aplicativo há
mais chances de os homens serem punidos por assédios/abusos cometidos, contra 27% no
transporte coletivo, 6% nos táxis e 22% em nenhum dos meios de transporte.
A pesquisa também destacou que o transporte sobre trilhos (metrô, trem e monotrilho) é percebido como o que mais oferece segurança para as passageiras, provavelmente
porque os sistemas sobre trilhos são fechados e gozam de maior controle de acesso e
menos pontos de embarque/desembarque em comparação com a rede de ônibus.
Apesar das diferenças metodológicas entre as pesquisas, percebe-se que nos últimos
anos o percentual de mulheres que identificam ter sofrido alguma situação de assédio
nos transportes aumentou (Figura 1.1). Este fator pode ser explicado pela diminuição da
subnotificação, já que o assunto tem se tornado cada vez mais debatido, sendo objeto de
campanhas de combate ao assédio/abuso sexual e de conscientização das vítimas sobre
como denunciar e buscar ajuda.29

27 Datafolha, “Assédio Sexual no Brasil,” 2017, http://media.folha.uol.com.br/datafolha/2018/01/11/
bfed1c72cc0eff5f76027203648546c5bbe9923c.pdf.
28 Instituto Locomotiva e Instituto Patrícia Galvão, “Segurança das mulheres no transporte,” 2019, https://
assets-dossies-ipg-v2.nyc3.digitaloceanspaces.com/sites/5/2019/06/IPG_Locomotiva_2019_Segurani_das_
mulheres_no_transporte.pdf.
29 Exemplos de campanhas: “Juntos Podemos Parar o Abuso Sexual nos Transportes” (2017) em São
Paulo/SP e “Respeito Coletivo” (2019) em Fortaleza/CE.
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Figura – 1.1
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Fonte: Instituto Patrícia Galvão e Instituto Locomotiva, 2019.

Uma das ações fundamentais para aumentar a conscientização sobre as particularidades de gênero transversalmente em planejamento, projeto e operação de transportes
é ampliar a participação de mulheres no setor. Em São Paulo, o diagnóstico da participação da força de trabalho das mulheres no setor de transportes30não difere do cenário
global. A proporção de mulheres em cargos de decisão nas principais empresas de transporte urbano não supera os 22%, enquanto esta marca cai para 8% se olharmos apenas
os cargos de diretoria.

30 De acordo com os dados fornecidos pelo Metrô-SP, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos
(CPTM), Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU), São Paulo Transportes
(SPTrans), e Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).
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1.3 » Objetivos do estudo e metodologia
O estudo visa compreender melhor como os atores no setor de transportes de São
Paulo veem as dimensões estratégicas, corporativas e operacionais da mobilidade urbana e
as questões de gênero, além de avaliar como a interseção dessas questões é abordada. Para
tanto, foram pesquisados grupos que, em diferentes níveis, lidam com questões de gênero
e transporte no município de São Paulo, incluindo profissionais do setor público, operadoras de transporte privadas (por exemplo, startups e empresas de caronas baseadas em
aplicativos), atores da sociedade civil, o judiciário e a polícia. As conclusões do estudo, tanto
de entrevistas em profundidade com os atores quanto de pesquisa documental abrangente
(ver Apêndice A para detalhes), podem ser usadas no desenvolvimento de um Plano de
Ação de Gênero para os atores no setor de transporte no município de São Paulo, buscando evitar sobreposições nas principais responsabilidades para engajamentos futuros.

31 CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), “Organograma da CET,” acessado em 2 de maio de
2019, http://www.cetsp.com.br/media/536273/organogramaCET.pdf; CPTM (Companhia Paulista de Trens
Metropolitanos), “Organograma da CPTM,” acessado em 5 de junho de 2019, http://www.cptm.sp.gov.
br/Transparencia/Documents/organograma.pdf; EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbano),
“Organograma da EMTU,” acessado em 2 de maio de 2019, http://www.emtu.sp.gov.br/emtu/institucional/
organograma.fss; Metrô-SP, “Organograma do Metrô-SP”, acessado em 5 de fevereiro de 2019, https://
transparencia.metrosp.com.br/dataset/organograma; SPTrans, “Organograma da SPTrans,” acessado em 17
de junho de 2019, http://200.99.150.163/infoinstitucional/arquivos/Organograma.pdf.
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1.4 » Mapeamento dos stakeholders
Procurou-se reunir organizações e indivíduos com papel relevante na mobilidade
urbana e nas questões de gênero no município de São Paulo. A lista de organizações
contatadas no decorrer da pesquisa apresentou:
• Entidades do setor público em nível municipal e estadual. Entre eles estão,
no nível municipal, a Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte da Prefeitura de
São Paulo (SMT), a São Paulo Transportes (SPTrans) e a Companhia de Engenharia de
Tráfego (CET); e na esfera estadual, a Secretaria dos Transportes Metropolitanos do
Estado de São Paulo (STM), a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM),
o Metrô-SP, a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU),
o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) e a polícia civil;
• Entidades do setor privado tais como operadores de ônibus e empresas desenvolvedoras de aplicados de carona, de aluguel de bicicletas e de patinetes;
• Atores da sociedade civil em nível nacional, como o Instituto Brasileiro de
Defesa do Consumidor (IDEC) e Associação Nacional de Transporte Público (ANTP);
e internacional, tais como Vital Strategies, World Resources Institute (WRI), e Instituto de
Políticas de Transporte e Desenvolvimento Brasileiro (ITDP), incluindo organizações
não governamentais (ONGs) e ativistas de transporte não motorizados.
A Figura 1.3 mapeia as interseções e relações entre o stakeholders, sendo que os detalhes estão listados no Apêndice B, organizados por categoria.
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As entrevistas foram primeiramente transcritas e tabuladas a fim de fornecer uma
base para a análise, e então foram organizadas por categoria: setor público, setor privado
ou sociedade civil. Os questionários das entrevistas (ver Apêndice C) procuraram avaliar
a importância relativa dos aspectos estratégicos, corporativos e operacionais do setor
de transporte entre os atores públicos e privados. As entrevistas com atores da sociedade civil foram analisadas separadamente, principalmente porque sua coordenação
demandou menos tempo e esforço.
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2 » O Sistema de
transporte de São Paulo
através das lentes de gênero

Na maioria das vezes, quando os tópicos de intersecção de gênero e transporte são discutidos,
o foco recai sobre as questões que envolvem ocorrências de assédio sexual nas redes de transporte
urbano. Graças à pressão da sociedade civil e à atenção da mídia, diretamente ligada às mudanças na
sociedade, este problema e seus efeitos nocivos e de longo alcance na vida das mulheres estão recebendo maior atenção em todo o mundo. Assim sendo, é importante estender essa consciência elevada
a outros indicadores e objetivos relacionados à discussão de gênero, relevantes para o planejamento e
projeto de redes de mobilidade urbana.

2.1 » Proteções legais
Do ponto de vista do Judiciário, a lei federal mais específica sobre gênero que existe
no Brasil é a Lei Maria da Penha, 32 , na qual um ato de violência só se enquadra se o autor
tiver uma relação doméstica/familiar com a vítima, não importando o local da ocorrência.
O TJSP apontou que alguns tipos de ilícitos penais são previstos no código penal, mas não
estão relacionados exatamente à mobilidade, são crimes tipificados de uma forma geral que
podem acontecer em meios de transporte e com qualquer pessoa como vítima. Já a Lei
Maria da Penha, diferentemente, ela é específica de proteção da mulher.

32 A Lei nº 11.340 de 07/08/2006, também conhecida como “Lei Maria da Penha” cria mecanismos para
coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição
Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da
Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a
criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de Processo Penal,
o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras providências.
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2.2 » Padrões de mobilidade
No município de São Paulo, o índice de mobilidade (quantidade de viagens/habitante) das
mulheres é menor do que o dos homens (Tabela 2.1). Ademais, elas usam mais o transporte coletivo que individual do que eles e, ainda, elas também andam mais
a pé. Logo, intervenções e projetos que historicamente favoreceram o transporte individual
em detrimento do coletivo, e o motorizado em prejuízo do não motorizado, possivelmente
tornaram a mobilidade das mulheres mais difícil no meio urbano.

Tabela – 2.1
Índice de
mobilidade, por
sexo, no município
de São Paulo, em
1997, 2007 e 2017

Sexo

1997

2007

2017

Masculino

2,09

2,20

2,23

Feminino

1,78

1,96

2,03

Fonte: Pesquisas OD 1997, OD 2007 e OD 2017 do Metrô-SP.
Nota: o índice de mobilidade é a razão entre o número total de viagens realizadas em um dia típico e o
número de habitantes de uma determinada área.

Entretanto, mulheres apresentaram a tendência de se locomoverem mais ao longo dos
anos (Figura 2.1). Nas duas últimas décadas, o índice de mobilidade de mulheres que usam
os modos de transporte coletivo (ônibus e trilhos) aumentou, enquanto o índice das usuárias
dos modos individuais (carros, motocicletas, taxi e opções de carona) manteve-se estável.
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A partir dos dados da Pesquisa OD 2017, observa-se que, embora o total de viagens diárias seja praticamente o mesmo para pessoas de ambos os sexos, mulheres são maioria
no transporte não-motorizado e homens, no motorizado (Figura 2.2). Em valores relativos (Figura 2.3), a maioria das viagens realizadas por mulheres (75%) se deu através
dos modos coletivos ou a pé. Por outro lado, os deslocamentos feitos por homens podem
ser distribuídos quase que homogeneamente entre os modos coletivos, individuais e a pé.
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Olhando com um pouco mais de granularidade a divisão de viagens por modo, na
Figura 2.4 nota-se que a caminhada é responsável pela maioria das viagens, seguida
pelos ônibus (em grande parte devido à maior extensão territorial das linhas oferecidas). Quanto aos meios de transporte individuais, os homens dirigem mais do que
as mulheres: para os automóveis, duas vezes mais do que as mulheres e 13 vezes mais
para a motocicleta. Por outro lado, as mulheres usam táxis e aplicativos de carona pelo
menos 1,5 vezes mais que os homens. Isso indica que as viagens da maioria das mulheres, feitas em carros, dependem de outras pessoas as levando a algum lugar.
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Para o setor de transporte não motorizado, homens usam bicicleta como sua opção
principal cerca de 9 vezes mais do que as mulheres.
De acordo com a Pesquisa OD 2017 para o município de São Paulo, desagregada por
sexo (Figura 2.5), as viagens com motivo trabalho são a principal razão para
que homens usem redes de transporte urbano (representando cerca de 50%
das viagens diárias), seguidas por viagens para equipamentos educacionais (29% do total de
viagens diárias). Para as mulheres, as porcentagens do total de deslocamentos com motivo
trabalho (40%) e motivo educação (35%) apresentam níveis mais equilibrados.
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Desagregar essas viagens pelo fato de terem sido feitas para si ou para acompanhar outra pessoa (servir passageiro) mostra claramente um padrão de “mobilidade de cuidado”: mais de um terço das viagens de mulheres a um equipamento educacional, por exemplo, eram para acompanhar outra pessoa.
As mulheres são as principais responsáveis pelas atividades de cuidado, incluindo o
acompanhamento das crianças à escola (especialmente para aquelas muito pequenas).
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Quanto às viagens para o trabalho, a maioria dos homens usa carros (32%) (principalmente dirigindo), seguido por caminhadas (23%) e ônibus (21%). Para as mulheres, os ônibus são o meio de transporte mais usado (31%), seguido por caminhadas
(26%) e viagens de carro (20%). Assim, para as mulheres chegarem ao trabalho, elas têm maior necessidade de um serviço de ônibus confiável
e calçadas seguras mais do que os homens (Figura 2.7). Para ter acesso
às unidades de saúde, os modos de transporte mais usados pelos homens são carros
(39%), ônibus (26%) e metrô (17%); enquanto para as mulheres os preferidos são
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ônibus (35%), carros (26%) e metrô (19%). Vale ressaltar que as melhores unidades de
saúde de São Paulo estão concentradas em áreas bem servidas pela rede metroviária.
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Nota: A categoria “ônibus” inclui ônibus fretados e escolares, bem como ônibus públicos; “Carro” inclui o uso de
carros tanto como motorista quanto como passageiro; “Outro” inclui motocicletas, táxis, caronas e bicicletas.

A caminhada é o principal modo para homens e mulheres com renda familiar de até
quatro salários-mínimos33, sendo mais adotado pelas mulheres do que pelos homens
(Figura 2.8). Para pessoas com renda familiar total acima de quatro salários-mínimos, o
modo preferido é o carro para ambos os sexos, embora os homens tendam a usar o carro
com mais frequência do que as mulheres. Há uma clara preferência pelo uso do carro para
ambos nos casos em que a renda familiar permita que assim seja, isto é, à medida que a
renda aumenta, aumenta também a preferência por viagens de carro, principalmente entre
os homens. Para os homens nas faixas de renda 1 e 2, o carro é o terceiro modo mais
usado, e para aqueles na faixa 3, o carro é a preferência principal. Este modo de transporte
aparece no topo dos meios mais usados para mulheres apenas na faixa de renda 3.

33 O salário-mínimo no Brasil em abril de 2018 era de R$954.
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automôvel

ônibus

metrô/trem/monotrilho

Fonte: Pesquisa OD 2017 do Metrô-SP.
Nota: A categoria “ônibus” inclui ônibus fretados e escolares, bem como ônibus públicos; “Carro” inclui o uso de
carros tanto como motorista quanto como passageiro; “Outro” inclui motocicletas, táxis, caronas e bicicletas.

Uma compreensão mais detalhada da mobilidade das mulheres requer ir além dos indicadores quantitativos clássicos de mobilidade urbana, a fim de identificar as percepções
das mulheres sobre fatores-chave como a segurança. As escolhas de rota e modo podem
depender das percepções de segurança das mulheres34,35 , e, apesar de não identificadas
nas pesquisas OD, elas podem ser elucidadas em entrevistas qualitativas e discussões
conduzidas com os grupos estudados.

34 Gill Valentine, “The Geography of Women’s Fear,” Area 21, no. 4 (1989): 385–90, http://www.jstor.org/
stable/20000063.
35 Koskela Hille, “‘Gendered Exclusions’: Women’s Fear of Violence and Changing Relations to Space,” Geografiska
Annaler: Series B, Human Geography 81, no. 2 (1999): 111–24, DOI: 10.1111/j.0435-3684.1999.00052.x.
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3.1 » Decisores políticos
No setor público, no nível de secretarias (estadual e municipal) de transportes, as entrevistas apontaram que embora haja uma conscientização de que as políticas públicas podem
fazer mais na interseção entre questões de gênero e transportes, as instituições não têm
adotado uma abordagem de gênero desde a concepção de políticas e projetos. A justificativa
para esse não olhar, em geral, calca-se no pressuposto de que se fosse feita tal abordagem,
isso implicaria em um tratamento diferente de homens e mulheres pelo poder público – o
que seria, na visão de muitos entrevistados, promover a desigualdade. É possível perceber
que, na busca pela inclusão e pela justiça social, o Estado se predispõe a oferecer tratamento
igualitário, ou seja, os órgãos do poder público devem oferecer as mesmas condições de
serviço a todas as pessoas independentemente de seu gênero ou sua sexualidade.

“[A abordagem de gênero] partiria do pressuposto
de que homens e mulheres estão sendo tratados
diferentemente na sociedade, em geral, não só na
questão de mobilidade e transportes.”
– Representante da secretaria

igualdade

equidade
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“ Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade,
à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição;”36
Segundo esta filosofia, na busca para a igualdade, a promoção de oportunidades iguais
pode dispensar qualquer consideração de diferenças dentro dos contextos socioeconômicos e culturais nos quais os indivíduos nascem, incluindo as esferas que abarquem gênero.
Quando questionados sobre a abordagem de gênero adotada em políticas e projetos
públicos existentes, todos os entrevistados do setor público, o que engloba os formuladores de políticas e representantes de empresas de transporte público, trataram o assédio
sexual no transporte público, à exceção de um deles. No nível estadual houve mais ênfase
nos aspectos de treinamento para atendimento do público, seja no trato para a diversidade,
seja no sentido de acolher adequadamente vítimas de assédio sexual.
Entretanto, a SMT destinou sua atenção aos passos complementares em curso que
visam expandir e aprofundar questões de gênero para além das campanhas contra o assédio, bem como a introdução das modalidades de Bilhete Único Gestante37, Mãe Paulistana38 , o “desembarque especial para mulheres”39 e projetos voltados à segurança viária
como o Rota Escolar Segura40 e o Territórios Educadores41 . Embora os dois últimos projetos sejam voltados para crianças, é esperado que impactem adicionalmente a mobilidade
das mulheres, muito mais pela constatação estatística de que quem mais conduz crianças
para a escola são mulheres do que os homens.

36 Senado Federal, Constituição da República Federativa do Brasil, 1988. http://legis.senado.leg.br/
norma/579494/publicacao/16434817.
37 O embarque e desembarque podem ser feitos pela porta da frente do veículo, mediante o pagamento
da tarifa e a apresentação do Bilhete Único Especial - Gestante, sem isenção da tarifa, emitido pela SPTrans
(http://bilheteunico.sptrans.com.br/comoObterGestante.aspx).
38 Gestantes que usam o transporte do Município de São Paulo (ônibus, microônibus, Metrô e CPTM) se
beneficiam da gratuidade quando vai a consultas e exames na rede municipal de saúde (http://bilheteunico.
sptrans.com.br/maePaulistana.aspx).
39 Lei 16.490 de 15/07/2016 - autoriza o desembarque de mulheres e idosos fora do ponto de ônibus após às 22h. (http://
dobuscadireta.imprensaoficial.com.br/default.aspx?DataPublicacao=20160716&Caderno=DOC&NumeroPagina=1).
40 Trata a mobilidade de áreas escolares, onde a maior parte dos estudantes faz o trajeto casa-escola
a pé. É um projeto em fase piloto, presente em poucos pontos da cidade, voltado para crianças mais
velhas que vão sozinhas para a escola (https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/
noticias/?p=256551).
41 Projeto piloto voltado para crianças na Primeira Infância (nos 10 distritos de maior vulnerabilidade), que
visa conciliar estratégias de segurança viária e o desenvolvimento pleno da primeira infância (https://www.
prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/noticias/?p=267081).
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3.2 » Companhias de transporte do setor público
Representantes de empresas de transporte do setor público admitiram a necessidade de
estabelecer uma abordagem de gênero nas políticas e projetos públicos. Todos os entrevistados reconheceram várias causas subjacentes de preocupação, incluindo o seguinte:
• Os 50% de mulheres usuárias do transporte não podem ser ignoradas
indefinidamente;
• É também impossível seguir ignorando a demanda da sociedade civil relacionada a
ações que englobem as necessidades específicas de mulheres nas redes de transporte;
• Mulheres são particularmente vulneráveis a violências de todos os tipos, inclusos
quando estão nos sistemas de transporte.
A empresa que regulamenta as operações de ônibus municipais indicou as seguintes medidas sensíveis ao gênero sendo tomadas por operadores de ônibus privados:
• Treinamento de motoristas em como se comunicar com os passageiros;
• Instalação de câmeras nos ônibus para aumentar a segurança dos passageiros (iniciativa ainda não concluída);
• Uma orientação de que mulheres e idosos podem desembarcar fora dos pontos
de ônibus entre 22h e 5h;
• Operações de pré-embarque em terminais;
• Bancos dianteiros reservados para idosos, pessoas com deficiência, mulheres grávidas ou mulheres com crianças.
A empresa pública que é responsável pela rede viária da cidade não opera e nem fiscaliza nenhum sistema de transporte público. Assim, seu desafio principal é regular os
transportes individuais (motorizados e não motorizados) e manter o sistema viário operável. Cabe considerar que, embora mais de um terço dos deslocamentos no município de
São Paulo sejam feitos a pé, a empresa não é responsável pelas calçadas, mas sim a Secretaria Municipal das Subprefeituras42 . Se por um lado, o assédio nas ruas é visto pela empresa como um problema de segurança pública que não lhe diz respeito, por outro lado, a
segurança de pedestres é uma preocupação constante. No final de 2018 foi instituído um
grupo de trabalho que tem por objetivo elaborar o Guia de Obras Viárias43 e que envolve
diversas secretarias. Nas reuniões, os temas gênero e terceira idade (i.e., acima dos 50
anos) já foram pautas para que constem no capítulo de governança.
Cabe notar que, ao serem perguntadas sobre abordagem de gênero nas entrevistas, as

42 A legislação brasileira delega a responsabilidade sobre as calçadas ao proprietário do lote. Essa abordagem
é criticada por desconsiderar as calçadas como parte do sistema de mobilidade e, portanto, merecedora de
delegação de recursos públicos, que no caso de São Paulo é a Secretaria Municipal de Subprefeituras.
43 Norma técnica que estabelece parâmetros para o desenvolvimento de projetos viários e implantação
de obras viárias.
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pessoas expressaram basicamente uma visão binária e cisnormativa44 de gênero
(feminino e masculino/mulheres e homens). Em raros momentos e com estímulo das entrevistadoras para considerarem pessoas transgênero, houve alguma ponderação sobre
esse grupo social. As únicas medidas adotadas que olham para especificidades45 dessa população são: (i) direito de ser chamado pelo nome social e (ii) direito de usar o banheiro
segundo a identificação da própria pessoa. Por outro lado, chegou a ser apontado por um
dos atores que a população LGBTQI+46 não possui especificidades em sua mobilidade sem
que fossem apontados dados ou evidências que sustentassem tal afirmação. Fica assim o
indicativo de que cabe investigação futura sobre as especificidades, necessidades e o comportamento da população LGBTQI+ em relação à mobilidade urbana.
Ao longo das entrevistas, as companhias representantes do setor público de transportes listaram os principais desafios encontrados na adoção de abordagens baseadas em
gênero nas redes de transporte, que variam desde aspectos sociais gerais até dificuldades
contratuais. Todos os exemplos estão apresentados na Caixa 3.1.

44 Cisnormatividade é um conceito que decorre da ideia de cisgeneridade, ou seja, uma pessoa cisgênero
se identifica com o gênero que lhe foi designado ao nascer. Por exemplo, alguém que se identifica como
uma mulher, e que lhe foi atribuída a identidade “feminina” ao nascer, é uma mulher cisgênero. O termo
cisgênero é o oposto de transgênero. Uma pessoa transgênero não se identifica com a atribuição recebida
ao nascer. Dado que pessoas cisgênero são consideradas pela sociedade como “padrão” e/ou “normal”, a
abordagem usual é se identificar com o gênero que lhe foi designado ao nascer.
45 Em 2018 houve um caso de um homem trans que queria ser chamado pelo nome social e o funcionário de
uma empresa pública insistia em chamar a pessoa pelo nome civil. Isso resultou em reclamação que obrigou
a empresa a responder à Secretaria de Justiça e Cidadania, sendo a empresa orientada a fazer uma série de
palestras de sensibilização com a equipe da operação, o que abrangeu todos os supervisores de segurança.
As lições aprendidas a partir deste caso foram absorvidas também por outras empresas públicas do sistema.
46 Lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, travestis, queers, intersexuais, assexuais e demais expressões
de gênero e sexualidade.
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Caixa 3.1 Dificuldades enfrentadas pelos operadores de transporte público

Entrevistas com as partes envolvidas no setor de transporte público destacaram várias
dificuldades importantes na adoção de uma abordagem de gênero para operação e planejamento. Foram levantadas questões importantes, por exemplo, “Como formular uma
política pública baseada em evidências?” e “Como induzir uma mudança generalizada de
comportamento?”. Assim, os principais desafios podem ser resumidos da seguinte forma:
•
•

•

•
•

•

•

Desafios da política pública e características culturais da sociedade no
geral, como o machismo;
Não existem diretrizes estabelecendo uma abordagem de gênero em nível
de governo, sendo que as empresas públicas não sabem como inserir tal abordagem desde a fase do planejamento. Com isso, dificilmente tais diretrizes
serão colocadas nos contratos ou internalizadas como cultura das empresas;
Contratos de longo prazo e pouco flexíveis fazem com que seja inviável
demandar de concessionárias ou permissionárias a implementação de algumas medidas com abordagem de gênero;
Dificuldades de tempo de implementação e de escala são desafios inerentes ao tamanho e complexidade da RMSP;
A priorização da experiência do usuário está ausente nas fases de planejamento, projeto e operação, tornando difícil abarcar a dimensão
humana do atendimento e do relacionamento com as pessoas para quem
se oferece o serviço de transporte, questão causada, também, pela “eficiência” mensurada apenas através dos custos operacionais e de tempo;
A cultura técnica das companhias de transporte foi resumida por um
dos entrevistados: “algumas empresas de transporte nem se veem como
prestadoras de serviços, (...) se veem como empresas de engenharia”;
No caso de algumas empresas responsáveis por desenhar o sistema
viário tanto para carros como para bicicletas, e também as travessias de
pedestres, ainda hoje o objetivo ainda é majoritariamente voltado para
melhorar a fluidez do tráfego.

3.3 » Operadores do setor privado
Com foco nas operações, a visão estratégica das empresas privadas na perspectiva de
gênero tem se voltado para a publicidade. É notável que há uma diferença de abordagem
entre as empresas entrevistadas concessionárias/permissionárias e as startups, especialmente
em relação à autonomia na capacidade de tomada de decisão e implementação de projetos.
Enquanto as empresas concessionárias estão presas aos termos de contrato de longa
duração e diretrizes oriundas de uma estrutura estatal e hierárquica muito mais ampla, as
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startups têm maior flexibilidade e agilidade, mesmo em casos nos quais o Estado passou a
regulamentar suas atividades.
De modo geral, em decorrência da estrutura na qual estão inseridas, concessionárias/
permissionárias geralmente não têm uma visão estratégica direcionada
a abordagem de gênero, além de a operação das concessionárias/permissionárias
de ônibus decorrer, em muito, de políticas e medidas implementadas a partir do órgão
regulamentador ou, ainda, de leis advindas do poder legislativo – e as concessionárias
são obrigadas a cumpri-las. A visão estratégica relacionada a gênero é mais evidente na
comunicação e nas peças publicitárias que buscam dialogar com público amplo, trazendo
representação de mulheres, homens, crianças e pessoas negras.

“E o adesivo que tem na lateral do ônibus lá, transporte é um direito do cidadão e dever do Estado,
nós temos que transportar independente de qual
seja o gênero, qual seja a raça – é transporte, acessível a todos.”
– Representante de operadora de ônibus

Em relação às startups47, é perceptível que têm autonomia para olhar para seu mercado
e tomar decisões estratégicas, de modo a atraí-lo para seus serviços. Por exemplo, uma das
empresas, responsável pelo aluguel de patinetes, nota que a maior parte de seus clientes
são homens e, por isso, vem pensando em estratégias para atrair mais mulheres por meio
de campanhas publicitárias, enfatizando tanto a segurança física quanto questões ligadas à
segurança pública em seus serviços.

47 Foram realizadas entrevistas com a GROW, 99 e LadyDriver – mas apenas a entrevista da GROW será
analisada, uma vez que foi a única que assinou o Termo de Consentimento da entrevista e, portanto, a única
que permitiu que as informações compartilhadas fossem utilizadas neste trabalho.
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4 » Dimensão corporativa

As reflexões dos atores sobre a dimensão corporativa do transporte se concentraram em
dois elementos: (1) disparidade de gênero na força de trabalho e (2) os mecanismos internos
adotados para lidar com o assédio e o abuso sexual, incluindo treinamento destinado a mitigar
sua ocorrência no trabalho.

4.1 » Disparidade de gênero na força de trabalho
Setor público
Na política de contratação no setor público, o princípio da meritocracia impera.
Teoricamente, todos os indivíduos são promovidos com base na qualidade de seu desempenho, sendo que todos possuem as mesmas probabilidades de serem promovidos. A
regra geral dita que não há qualquer tipo de filtro que impeça qualquer pessoa de ocupar
uma vaga, e cotas para mulheres são inexistentes. Sobre adoção de nome social e reserva
de vagas (para pessoas negras e pessoas com deficiência), entes públicos seguem estritamente o que a lei determina. 48

“A gente tem empregado que fez a opção por troca de
gênero (...) que já vinha fazendo o tratamento e a empresa acolheu, deu todo o acompanhamento interno
social necessário, inclusive com troca de nome.”
– Representante da CET

A maior parte dos funcionários(as) entra via concurso público, que tem a
missão de garantir os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e

48 A Lei 12.990 / 14 reserva 20% das vagas anunciadas em concurso público para candidatos afrodescendentes.
A Lei 8.213 / 91 determina que empresas com mais de 100 funcionários reservem de 2% a 5% de seus cargos
para pessoas com deficiência. O Decreto 8.727 / 16 reconhece o uso de nomes sociais nas empresas públicas.
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eficiência. Também existem os funcionários comissionados49, mais frequentes proporcionalmente em cargos de decisão, posições em que a presença de mulheres é ainda mais rara
em comparação com o restante do corpo de funcionários de órgãos e empresas públicas.
Embora o ingresso no setor público seja realizado majoritariamente por concurso, cujos
requisitos focam-se apenas nas habilidades para o exercício das funções, a participação
de mulheres no setor público de transportes é relativamente pequena, sendo
que nas empresas a proporção dificilmente passa de 35%. Ao olhar atentamente a divisão
sexual do trabalho nas áreas das companhias, percebe-se que os setores de planejamento
e de assuntos corporativos (administrativo, recursos humanos e jurídico) contam com mais
mulheres do que a média, mas raramente superando 50% do total. Ao passo que são mais
masculinas que a média as áreas de engenharia e operacional ocupadas predominantemente por homens, colaborando para a distorção quantitativa de gênero constatada. Algumas entrevistadas expressaram preocupação em relação a esta questão e a descreveram como um problema de bola de neve: quanto menor sua representação, menor o
interesse das mulheres por essas áreas, o que é um reflexo de um desinteresse generalizado
pelos cursos voltados para ciências, tecnologia, engenharia e matemática.

“A gente não tem como garantir, como é concurso
público, né, o ingresso de um determinado gênero,
(...) isso é aberto pra qualquer gênero.”
– Representante da CET

“A mulher vê (...) o agente de trânsito, ela o associa
com a figura do marronzinho. Então ela já pensa ‘Ah é
uma função masculina, não vou me candidatar.’”
– Representante da CET

“Mas a questão [da estrutura] do transporte é
[que é] muito masculina, né? Tem muito engenheiro [e] as faculdades de engenharia são muito
masculinas.”
– Representante da Secretaria

49 Os cargos de provimento em comissão (cujo provimento dispensa concurso público) são aqueles
vocacionados para serem ocupados em caráter transitório por pessoa de confiança da autoridade competente
para preenchê-los, a qual também pode exonerar ad nutum, isto é, livremente, quem os esteja titularizando.
(Mello, Celso Antônio Bandeira. Curso de Direito Administrativo. 14ª ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 269)
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Ao considerar níveis hierárquicos superiores que, ainda que contem com funcionários
de carreira, são ocupados majoritariamente por pessoas que contam com indicação política (interna ou externa), nota-se um viés a favor dos homens. A Tabela 4.1 mostra que,
em nível de diretoria, as mulheres não perfazem 10% dos cargos de diretoria, sendo que
pela primeira vez na história da CET há uma diretora mulher, segundo as entrevistadas.
Considerando os demais cargos de decisão (Tabela 4.2), essa proporção se amplia um
pouco, mas dificilmente ultrapassa os 20%.

Empresa

Mulher

Homem

Total

Fem. (%)

Masc. (%)

Metrô

0

6

6

0,0

100,0

CPTM

0

5

5

0,0

100,0

EMTU

1

2

3

33,3

66,7

SPTrans

0

5

5

0,0

100,0

CET

1

5

6

16,7

83,3

Total

2

23

25

8,0

92,0

Tabela – 4.1
Divisão homem/
mulher nas
empresas públicas
de transporte
(diretoria)

Fonte: Compilação própria, baseada nos dados providos pelas entidades listadas no ano de 2019.

Empresa

Mulher

Homem

Total

Fem. (%)

Masc. (%)

Metrô

63

238

301

20,9

79,1

CPTM

14

92

106

13,2

86,8

EMTU

14

35

49

28,6

71,4

SPTrans

17

50

67

25,4

74,6

CET

39

128

167

23,4

76,6

Total

147

543

690

21,3

78,7

Fonte: Compilação própria, baseada nos dados providos pelas entidades listadas no ano de 2019

As empresas ferroviárias empregam menos mulheres em cargos gerenciais do que as
empresas reguladoras/fiscalizadoras de ônibus. Embora um entrevistado tenha argumentado
que “as mulheres aqui não são apenas secretárias”, a maioria dos entrevistados admitiu que
mesmo as mulheres em cargos de gestão eram mais propensas a papéis de apoio ou de consulta. Detalhes sobre a diferença de gênero entre homens e mulheres em funções de tomada
de decisão podem ser encontrados no Apêndice D.
Por fim, nenhuma das empresas informou que sua equipe ou seu departamento de recursos humanos tenha recebido qualquer tipo de treinamento sobre contratação e inclusão

Tabela – 4.2
Divisão homem/
mulher nas
empresas públicas
de transporte
(demais cargos)
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com perspectiva de gênero. No entanto, todas afirmaram seguir seus próprios códigos de
conduta e integridade desenvolvidos ao abrigo da Lei das Estatais de 2016.50 Todas entregaram aos seus funcionários cópias do Código de Ética e Integridade e forneceram formação
on-line interna sobre o assunto para garantir o cumprimento e a concordância com os padrões de conduta exigidos pelo código.

Setor Privado
Nenhuma das empresas privadas de ônibus (concessionárias) disponibiliza anúncios empregatícios voltados para mulheres. Entretanto, todas afirmam que cumprem a legislação
referente à contratação de pessoas com deficiência, por exemplo. Também afirmam realizar cursos de capacitação e campanhas para impulsionar a inclusão efetiva de pessoas com
deficiência e debater questões mais amplas de diversidade.
Dentro desta pesquisa foi identificada uma empresa que possuía três sócias e que revelou que não encontrou problemas de contratação ou promoção. Além disso, mencionou
a realização de cursos de treinamento sobre “igualdade de cargos e salários” e a ausência
de discriminação entre homens ou mulheres ao contratar funcionários.
Outro operador de ônibus afirmou que sua principal preocupação era contratar
pessoas para trabalhos operacionais, “de rua”. Os trabalhos de escritório são anunciados
através do LinkedIn, enquanto as vagas nos galpões de manutenção e no nível da rua envolvem recrutamento por líderes comunitários e organizações sociais parceiras. Assim, a
empresa consegue recrutar pessoas em situações de vulnerabilidade, como refugiados e
egressos do sistema carcerário (predominantemente masculino).
As mesmas táticas foram tomadas por um operador privado de aluguel de patinetes,
que procurava recrutar mais mulheres para empregos normalmente considerados como
campo de monopólio dos homens (por exemplo, mecânicos). No entanto, esta empresa
encontrou dificuldades em rastrear líderes comunitários mulheres. Um entrevistado observou que, uma vez que a maioria dos líderes comunitários são homens, eles recomendam
apenas outros homens para empregos “de rua”, promovendo assim a disparidade de gênero.
Esta mesma instituição continua a trabalhar em estratégias para atrair mais mulheres para
participar de suas equipes “de rua”. Enquanto isso, as mulheres predominam em empregos
de escritório em áreas como recursos humanos e marketing. Existe uma possibilidade de
realocação desta equipe feminina em outras áreas, dada a fusão de empresas que ocorria
na época em que a entrevista foi conduzida.
No geral, há muito mais motoristas homens (em torno de 95%), bem como fiscais (uma
das empresas apontou ter apenas três fiscais mulheres, entre os 60 funcionários) e equipe
da manutenção. Havia apenas uma exceção entre as empresas entrevistadas, na qual a
quantidade observada de fiscais homens e mulheres era semelhante, uma vez que a empresa contabiliza sua quantidade de fiscais junto ao pessoal empregado na administração

50 Lei 13.303 de 06/30/2016 fornece o status legal de uma empresa pública ou de economia mista e suas
subsidiárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e obriga o desenvolvimento do Código
de Conduta e Integridade (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13303.htm).
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dos terminais de ônibus. É, inclusive, no setor administrativo que as três empresas concessionárias têm mais mulheres empregadas que homens, reforçando o fenômeno que é conhecido em outras áreas do mercado de trabalho.
Algumas das empresas de ônibus movem-se em direção aos primeiros passos para a reparação do desequilíbrio de gênero, seja através de aulas de condução para motoristas de
ônibus, seja por medidas para ajudar os trabalhadores na obtenção de licenças de motoristas
no nível operacional. No entanto, essas alternativas ainda não produziram resultados significativos, dado que a maioria das mulheres empregadas não ocupam esses cargos mencionados,
mas sim as posições de cobradoras (coletores de bilhetes). Soma-se ainda o fato de que, até
o presente momento, as empresas não abriram oportunidades de postulação ampla para os
cargos de motorista de ônibus para aumentar a participação feminina nesta área.
Independentemente da evidência de que os motoristas homens são, em geral, maioria,
uma empresa afirmou que duas de suas linhas eram operadas somente por motoristas mulheres. A empresa selecionou as mulheres para a operação dessas rotas mais curtas pois
grande parte dos passageiros atendidos pelos microônibus eram pessoas de idade mais
avançada e/ou com deficiência. A partir da visão do operador, as mulheres eram mais capacitadas para relacionarem-se com esse tipo de clientela.

“Foi uma opção, porque, (...) como a mulher tem
mais tino, a gente optou por colocar mulheres para
trabalhar nessas duas linhas.”
– Operador de Ônibus

4.2 » M
 ecanismos de resolução de casos internos de
assédio/abuso sexual
Setor Público
Atualmente, é unanimidade a ideia de que assédio moral e sexual não são comportamentos desejados ou aceitáveis nos órgãos públicos. Todavia, nem todos acham que isso
seja um problema interno à sua instituição. De fato, a maioria das instituições alegam não
ter conhecimento ou não ter acesso a dados internos. Apenas um entrevistado (de sete)
afirmou ter registrado 29 casos de assédio moral desde 2012, enquanto os outros indicaram que nunca tiveram nenhum caso de assédio sexual. Quando reconhecem a existência da ocorrência de assédio, revelam que o moral é mais frequente do que o sexual, e
têm a percepção de que casos de assédio sexual teriam diminuído nos últimos anos.
Dentro das companhias, o assédio tende a ser um problema mais sentido por mulheres
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do que por homens. Algumas das entrevistadas indicam que há uma falta de percepção de
quais são os limites em termos de assédio. Não só confinado ao sexual, mas também em
termos de assédio moral que passa pela condição feminina – como mansplaining51 , manterrupting52 – e a falta de confiança na capacidade técnica de mulheres. Para esclarecer tais
limites, as empresas contam com cartilhas como a sobre Assédio Moral e Sexual, publicada
pelo Ministério do Trabalho e Emprego, disponibilizando-a aos(às) funcionários(as).

“A empresa dispõe de um conjunto de ações que têm por
objetivo orientar os empregados quanto ao Assédio Moral
e Sexual, com vistas a minimizar conflitos nas relações profissionais e melhoria do ambiente de trabalho.”
– Código de Ética da CET

Em alguns órgãos, os empregados sabem que há assédio (moral e sexual), mas ficam
quietos ou consideram os acontecimentos como fofoca, pois casos que chegam como denúncia ao Comitê de Ética são muito raros. Possíveis motivos para isso são: a falta de transparência sobre o que acontece com os processos de denúncia levados adiante e a falta de
confiança nos mecanismos de denúncia.
As empresas públicas indicam haver mecanismo de denúncia de casos de assédio sexual,
cujo material informativo é disponibilizado nas intranets das empresas, além de ser objeto
de treinamentos promovidos pelos departamentos de recursos humanos. Contudo, ficou
claro com as entrevistas que os mecanismos possuem a tendência de ser conhecidos apenas
por aqueles que estão mais próximos da gerência de recursos humanos. Foi igualmente
esclarecido a partir das evidências que os empregados de outros departamentos ou áreas,
tais como as técnicas, nem sempre estão a par de como ou a quem uma denúncia deve
ser feita. Foi apresentada uma multiplicidade de formas de denunciar, tendo sido indicados:
Canal de denúncias;
Departamento de Recursos Humanos da empresa;
Ouvidoria da empresa;
Ouvidoria Geral do Estado (no caso de órgãos estaduais);
Procuradoria Geral do Estado de São Paulo (no caso de órgãos estaduais);
Órgãos que representam os empregados (Conselho de Representação de Empregados, a Diretoria de Representação etc.), e
• Chefia do(a) próprio(a) empregado(a) que encaminha ao departamento de recursos humanos.
•
•
•
•
•
•

51 Mansplaining é um termo que surge da junção das palavras inglesas man (homem) e explain (explicar)
usado para descrever quando um homem tenta explicar algo para uma mulher, assumindo que ela não
entenda sobre o assunto mesmo que ela tenha qualificação condizente.
52 Quando um homem interrompe uma mulher de forma desnecessária, em geral com certa frequência,
conscientemente ou não.
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“SSeção II - Canal de Denúncias
Art.35 - A EMTU/SP manterá um Canal de Denúncias e, por intermédio dele, receberá denúncias
(...)
Art.37 - A denúncia poderá ser feita pessoalmente,
via correio, por e-mail, pela internet (site) ou por telefone (...)”

– Código de Conduta e Integridade da EMTU

Em relação ao processo comum padrão de denúncia, o ideal é que o recebimento da
denúncia seja feito pelo Canal de Denúncias que recebe e encaminha o caso ao Comitê
de Ética, para investigação e avaliação. Qualquer pessoa, empregado ou não, pode fazer
essa denúncia por meio de site, telefone, carta ou presencialmente. Após essa avaliação
do Comitê de Ética, a denúncia pode virar uma sindicância (processo administrativo).
A depender do resultado da sindicância, é possível que quem praticou o assédio sofra
sanções disciplinares, podendo chegar à demissão. Esse é o processo padrão aplicável a
todos(as) funcionários(as), principalmente os(as) concursados(as). Nos casos de cargos de
comissionados, o relato foi de que este processo não se aplica e, não havendo protocolo,
os(as) funcionários(as) comissionados(as) precisam falar diretamente com quem as contratou e, em casos de assédio, essa situação pode expô-las.
Caso uma denúncia de assédio siga outra porta de entrada que não o canal de denúncia,
o processo pode se desenrolar de formas variadas, a depender da empresa. Por exemplo,
um dos procedimentos identificados é que, uma vez feita a denúncia, o setor de recursos humanos convoca uma conversa, fala sobre os papéis, direitos e deveres de cada um, avisa que
há sinais de assédio moral, realinhando a questão com o gestor. Neste caso, parte-se da premissa de que uma punição não precisa ser aplicada imediatamente.
Independentemente da porta de entrada da denúncia, o(a) denunciante pode permanecer anônimo(a). Em alguns órgãos, nos casos em que haja o envolvimento de diversas
pessoas, pedem a anuência de quem fez a denúncia para convocar as partes envolvidas
para a escuta. Em outros órgãos há indícios de que a confidencialidade é falha, mesmo
que o anonimato seja teoricamente assegurado.

“Através dos meios de contato disponíveis, o manifestante poderá se identificar ou efetuar relato anônimo. O
sigilo e a confidencialidade são garantidos.”
– Princípios de Conduta na CPTM
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O treinamento em inclusão e diversidade é oferecido nas empresas públicas. Em nível
estadual, são oferecidos treinamentos sobre igualdade de oportunidades e comportamento de trabalho apropriado (com participação voluntária). Algumas empresas executam
treinamentos obrigatórios e palestras de conscientização para os funcionários até o nível
de supervisão, sendo que aqueles(as) em nível de gestão podem escolher se participam ou
não. Cursos para agentes de segurança são executados anualmente para cobrir assuntos
sobre como enfrentar o assédio sexual e direitos humanos. Os cursos de gestão de pessoas
incluem módulos de diversidade e inclusão destinados a “promoção de respeito e equidade
com pessoas de grupos minoritários de diversas interfaces (metroviários, usuários e contratadas)”. Atenção também foi atraída para a existência de um curso de intranet vinculado
à área de gestão de recursos humanos. Contudo, não foram apresentadas linhas sobre diversidade ou desconstrução de estereótipos.

“Todo santo dia eu tô aprendendo, eu resolvi
aprender, acho que é isso mesmo, tem que empoderar a mulherada mesmo, faz diferença no mercado
de trabalho, faria muita diferença no metrô se tivesse
mais gestoras mulheres.”
No nível municipal, a Prefeitura fornece treinamento não obrigatório, além de outros
cursos53. Uma das empresas entrevistadas revelou que oferecia um treinamento sobre assédio moral e sexual desde 2014, e chamou a atenção para o manual do Ministério do Trabalho sobre o assunto (disponível na intranet). Também em 2014, os advogados de Sejur e os
promotores do Ministério Público haviam ministrado uma série de palestras. Outra iniciativa
educacional também é realizada desde 2012, cobrindo palestras sobre relações interpessoais e assédio moral e sexual. Estas últimas disciplinas foram eventualmente incorporadas
em cursos de treinamento de gerenciamento de líderes de equipe. Vale a pena notar que,
embora a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC) seja responsável
por examinar as políticas públicas relacionadas ao gênero em áreas fora da administração pública, esta optou por combinar suas forças em 2019 com a Secretaria de Gestão, objetivando
dar mais atenção às questões envolvendo gênero dentro das agências públicas.

Setor Privado
A ocorrência de casos de assédio moral e sexual é vista como algo grave também entre
os operadores do setor privado, embora não identifiquem como sendo um problema
recorrente ou mesmo que exista dentro das empresas que representam. Nenhum dos
53 Um dos cursos gratuitos oferecidos é “Assédio Sexual na Administração Pública – Combatendo e
Prevenindo”. Sua carga horária total é de quatro horas administradas pela Escola Municipal de Administração
Pública de São Paulo (https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/gestao/emasp/cursos/index.
php?p=270705).
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participantes estava preparado para apresentar estatísticas referentes aos casos ocorridos,
sob alegação que são dados internos.
Quando perguntadas se existiam denúncias feitas por passageiras sobre situações de
assédio por parte de pessoal da operação (como motoristas e/ou cobradores), duas das
empresas apontaram nunca ter havido ocorrências desse tipo, ao mesmo passo em que
outra apontou que os procedimentos para denúncia, em casos como esse, são os mesmos
adotados nos casos de assédio no transporte. Neste contexto, apesar da existência de
cursos organizados para orientar o corpo de funcionários no processo de convivência com
usuários(as), de inclusão de minorias e de questões relacionadas à diversidade entre os empregados no nível operacional, estes treinamentos não eram exclusivamente focados em
uma abordagem de gênero.
As quatro operadoras entrevistadas têm canais para que as denúncias relativas à assédio moral e sexual no ambiente de trabalho sejam registradas. Foram identificados alguns
modelos para tais canais, onde todos eles garantem a confidencialidade/anonimidade dos
envolvidos na denúncia. As opções englobam:
• Ouvidoria interna;
• Denúncia direta ao setor de recursos humanos, através de caixa de sugestões
existente nas garagens;
• Contato com funcionário específico de recursos humanos, designado para lidar
com casos de assédio no ambiente corporativo, através de mensagem enviada em
aplicativo tanto pelo celular corporativo quanto pelo pessoal;
• Denúncia realizada diretamente ao gestor da área, caso o(a) funcionário(a) se sinta
confortável, e
• Contato com empresa externa contratada exclusivamente para esse fim.
Uma vez feita a denúncia, são realizadas a investigação e a apuração do caso, envolvendo escutas de todas as partes envolvidas. A depender da gravidade do caso, foi
apontado que o assunto pode ser tratado direto no nível de gerência ou diretoria. A demissão por justa causa é uma alternativa que foi levantada em duas das quatro empresas
entrevistadas, enquanto é possível que nas companhias restantes tal alternativa não
tenha sido elencada por nunca terem lidado com denúncias e/ou casos dessa natureza.
Os canais de denúncia e procedimentos necessários para instauração de investigação
são amplamente divulgados nas quatro empresas. A divulgação é feita tanto por quadros
de aviso e pelo próprio Manual de Conduta da empresa, quanto por envio de folheto
para a casa dos funcionários, juntamente à cesta básica, servindo como estratégia informativa para todas as famílias sobre a existência do canal, bem como de estímulo às denúncias, principalmente àqueles(as) que enfrentem alguma situação similar e que ainda
não tenham denunciado, por exemplo.
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5 » Dimensão
Operacional

A dimensão operacional do setor de transporte envolve não apenas como as estratégias
são implementadas nas operações do sistema, mas também a interface entre o passageiro e o
provedor do serviço. No entanto, assim como na dimensão estratégica, a maioria dos entrevistados se concentrou nas questões de assédio. Para os fins deste estudo, as discussões aqui
envolvidas foram categorizadas nos seguintes tópicos: (1) as várias campanhas e leis implementadas para mitigar o assédio, (2) os cursos de treinamento e protocolos adotados pelos
operadores de transporte, (3) as dificuldades que encontraram no combate ao abuso sexual
em suas operações do dia a dia, e (4) as estatísticas fornecidas. A análise também sugere
quem está na “vanguarda” da entrega ideal de serviço ao cliente.

5.1 » Campanhas e leis
A cultura do momento tem um papel importante na interpretação da lei e de que
forma ela será aplicada, dado que a sociedade também critica tomadas de decisão com base
em leis anacrônicas, por exemplo. Segundo o TJSP, a sociedade exerce influência na compreensão do direito e na própria interpretação das leis. Afinal, os tomadores de decisão do
Poder Judiciário também estão inseridos nessa cultura. É importante ainda ressaltar
que a sociedade civil também tem incidência na propositura de leis pelo
Legislativo e aprovação ou veto pelo Executivo. Exemplos dessas interações e
pressões são a campanha e as leis que coíbem o abuso e assédio sexual nos transportes.
A primeira campanha de combate ao assédio nos transportes em São Paulo começa,
na realidade, por conta de outra medida que foi debate da sociedade paulistana em 2013:
a adoção do “vagão rosa”. O projeto de lei estadual PL 175/2013 54 dispunha “sobre a
obrigatoriedade em manter-se no mínimo um vagão em cada composição de trem ou
metrô para uso exclusivo de mulheres, em todo o Estado”. Essa propositura nasceu
como uma resposta para lidar com os casos de abuso e assédio sexual nos transportes.
Porém, ao longo de sua tramitação e conforme foi sendo conhecido pela sociedade no
geral, o projeto enfrentou resistência, especialmente de alguns grupos de mulheres.
54 PL175/2013 de 28/03/2013 está disponível em https://www.al.sp.gov.br/propositura/?id=1123031
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Em julho de 2014, o Conselho Estadual da Condição Feminina 55 se reúne com instituições, entidades e movimentos da sociedade civil para recomendar o veto da lei a ser
encaminhada ao governador do Estado de São Paulo. Mas além disso, esse mesmo abaixo
assinado (disponível no Anexo C) fez recomendações como:
• Ações permanentes de prevenção, não restritas ao transporte público, tais como:
campanhas publicitárias, educacionais, capacitação de funcionários (Metrô-SP, CPTM
e Polícias Civil e Militar), e
• Fortalecer e facilitar a denúncia, consolidando os mecanismos já existentes, buscando inovações e melhorando o atendimento presencial às mulheres.
A essa manifestação somaram-se muitas outras recomendações56 , apontando que a
medida de reservar um vagão em metrôs e trens para as mulheres não resolveria o problema, embora tivesse sido adotada por outras cidades e contasse com parte de apoio das
usuárias. O governador vetou o projeto de lei e propostas da sociedade civil e do próprio
setor público foram desenhadas no sentido de superar a ideia de separar homens e mulheres durante seus trajetos dentro dos transportes de massa. Por exemplo, o Metrô-SP,
em parceria com a ONG feminista Think Olga e com a Defensoria Pública de São Paulo57,
organizou a primeira campanha de combate ao assédio “Você Não Está Sozinha”, lançada
em 2015. Essa campanha contou com peças publicitárias e organização de um protocolo
interno para registro de denúncias, como também implicou no treinamento de funcionários ligados ao atendimento ao usuário para apoiar os seguranças responsáveis pelo
atendimento às vítimas. O efeito dessa campanha foi percebido como positivo pelo Metrô-SP, ainda que isso tenha significado o aumento das denúncias, demonstrando a ciência
do Metrô em relação à subnotificação desse tipo de ocorrência.
Uma das queixas que aparecia em decorrência do tratamento dos casos de assédio no
Metrô-SP era em relação à recepção na delegacia e o que se seguiria em termos de processo judicial. Ou seja: não bastava que o operador de transporte desse atenção ao assunto porque existem interfaces em outros órgãos, empresas, secretarias, ou mesmo poderes que serão demandados. Assim, estas reclamações também podem ser vistas como
outra consequência positiva da primeira campanha. Em 2016, o TJSP coordenou uma campanha mais abrangente: envolvendo também autoridades de segurança pública, mais meios
de transporte e atingindo uma parcela maior da população. Fizeram parte desta nova
55 O Conselho Estadual da Condição Feminina foi instituído pela Lei 5.447, de 19/12/1986 e é composto
de 32 (trinta e dois) membros, designados pelo Governador do Estado, sendo: 21 mulheres representativas
da sociedade civil; 10 mulheres representantes da área social das Secretarias de Estado; e 1 representante
do Fundo Social de Solidariedade do Estado.
56 Vagões só para mulheres já foram testados em SP, sem sucesso – disponível em: http://agenciabrasil.ebc.
com.br/geral/noticia/2014-04/4-vagoes-destinados-so-para-mulheres-ja-foi-testado-em-sp-sem-sucesso
; Mulheres fazem ato contra projeto que cria “vagão rosa” no metrô e CPTM – disponível em: https://
fotografia.folha.uol.com.br/galerias/27454-protesto-contra-o-vagao-rosa ;
Fomos ao Primeiro Ato Contra o “Vagão Rosa” em São Paulo – disponível em: https://www.vice.com/
pt_br/article/ezgagw/fomos-ao-primeiro-ato-contra-o-vagao-rosa-em-so-paulo
57 Em nov/2014 Think Olga (iniciativa Chega de Fiu Fiu) e DPE-SP lançaram folder sobre assédio sexual e
realizaram seminário sobre o tema com o objetivo acabar com o assédio sexual contra mulheres em locais
públicos. (https://www.anadep.org.br/wtk/pagina/materia?id=21355).
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campanha: TJSP, Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Transportes Metropolitanos, Metrô-SP, ViaQuatro, ViaMobilidade, CPTM, EFCJ, EMTU, Secretaria de Segurança
Pública, Prefeitura de São Paulo, Secretaria de Mobilidade e Transportes, SPTrans, Polícia
Militar, Polícia Civil, Polícia Científica, Ministério Público do Estado de São Paulo, Defensoria
Pública do Estado de São Paulo, OAB-SP e ANPTrilhos. Vale esclarecer que o TJSP apenas
coordenou a campanha de marketing, não tendo havido atuação do poder judiciário na determinação dos fluxos de atendimento, de coleta de provas, de oitiva da vítima etc.
Com o mote “Juntos Podemos Parar o Abuso Sexual”, a campanha ganhou as ruas em
2017, com as empresas fiscalizadoras e operadoras já providas de uma categorização específica para os registros de casos de abuso/assédio sexual em seus registros internos, e
já tendo treinado as pessoas que fazem parte da operação cotidiana dos transportes na
cidade. Mudanças relevantes no atendimento foram articuladas como, por exemplo, uma
vítima de abuso/assédio sexual poder ser encaminhada à Delegacia de Defesa da Mulher
(DDM58), à Delegacia de Polícia do Metropolitano (DELPOM59), ou à delegacia de sua
escolha, sendo que antes da campanha apenas a DELPOM (que conta com apenas uma
unidade, na Barra Funda) poderia recebê-las.
Entretanto, ainda seguiam as reclamações relativas à impunidade dos agressores, dado que
muitas vezes saíam livres da delegacia, inclusive mais rapidamente do que as vítimas, mediante
pagamento de valor irrisório, mesmo para os casos em que fossem pegos em flagrante.
Assim, em setembro de 2018, é promulgada a Lei de Crime de Importunação Sexual60
que tornou crime a importunação sexual. O que era uma pena de prisão simples, que
nem autorizava o juiz a manter uma pessoa presa, passou legalmente a prever uma pena
de reclusão de 1 a 5 anos, a partir da qual o juiz pode aplicar regime fechado e manter o
agressor detido. Segundo os operadores sobre trilhos, após a aprovação desta lei, entre 80
e 90% dos casos passaram a ser tipificados desta forma. Com a lei, houve nova edição da
campanha publicitária e, no mesmo ano, passou a circular com a chamada “Juntos Vamos
Parar o Abuso Sexual: Nova Lei de Crime de Importunação Sexual”.

58 Esta delegacia é especializada no atendimento de mulheres vítimas de assédio moral e físico e também
de violência sexual.
59 Sua responsabilidade é registrar e investigar crimes cometidos no sistema de Metrô de São Paulo
(Decreto Estadual 33,829/1991).
60 Agora, com a Lei nº 13.718 de 24/09/2018, quem pratica casos enquadrados como importunação sexual
comete infração penal de médio potencial ofensivo, isto é, a sua pena de reclusão é de 1 a 5 anos, o que
impede o arbitramento de fiança em sede policial, mas admite a suspensão condicional do processo após
oferecimento da denúncia pelo Ministério Público. Outra mudança é que agora a ação penal será pública
e incondicionada para todos os casos (antes, a regra geral era que fosse condicionada à representação da
vítima e incondicionada nos casos de vulnerabilidade). É crime comum, ou seja, pode ser praticado por
qualquer pessoa, seja do mesmo sexo/gênero ou não.

« 59

60 »

Figura – 5.1
Linha do tempo
das campanhas
de combate ao

5 » Dimensão Operacional

“Você não está
sozinha”
Metrô-SP. Think
Olga, e Defensoria
Pública

“Juntos
podemos parar
o abuso sexual”
Coordenado
pelo TJSP

Juntos podemos
parar o abuso
sexual: Nova
Lei de crime de
importunação
Sexual
Coordenado
pelo TJSP

2015

2017

2018

abuso/assédio
sexual nos
transportes

O objetivo principal das campanhas foi deixar as vítimas confortáveis e confiantes o
suficiente para denunciar os casos de assédio e abuso sexual. O público-alvo primário
abrangeu as vítimas e, em menor grau, os demais usuários que também podem denunciar
alguma ocorrência que venham a presenciar. Ao cabo, as mensagens também dialogam com
potenciais agressores, que ao perceberem que podem ser denunciados (pela vítima ou por
testemunhas), bem como punidos, se sintam inibidos a cometer abuso ou assédio. Segundo
a Polícia Civil, sempre que há uma campanha para reforçar que tal ato/feito é crime, os resultados imediatos são o aumento na procura da polícia para denúncia do crime pela população, e consequente elevação do número de inquéritos. Com as campanhas e a mudança
na lei, percebe-se que a sensação de impunibilidade diminuiu.
Nota-se que a demanda da sociedade civil, ainda que não tenha sido unânime, ao se articular com o poder público surtiu efeito positivo. Além disso, esforços localizados também
surtiram bons resultados, como foi o caso do Metrô-SP. Apesar de terem encontrado limitações na atuação, as medidas deram visibilidade à questão, e vários outros atores que
compunham a interface do problema (e da solução) acabaram por se mobilizar conjuntamente. Por fim, é perceptível que as campanhas são fundamentais para construir uma
agenda pública sobre o tema, bem como para viabilizar a articulação política em diversas
esferas de governo, e que extrapola o poder executivo.

5.2 » Registro e protocolo de atendimento
Não existe nenhuma forma única de registro e nem protocolo padronizado
entre as empresas de transporte. Cada empresa orienta os seus trabalhadores a agir da
forma que consideram adequada às suas características e há esforço de convergência dos protocolos adotados, com protagonismo do setor público. Podemos citar, como exemplo, as regras
de registro e atendimento a vítimas adotadas pelas concessionárias/permissionárias, submetidas
às diretrizes dadas pelas empresas públicas que as fiscalizam. Já as startups não demonstram
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entrosamento nesse sentido, talvez por não terem empresas específicas que as regulem por
meio de contratos, estando submetidas apenas à legislação geral.
Todas as empresas públicas indicaram que sua operação registra devidamente as ocorrências de abuso/assédio sexual. No caso do Metrô-SP e da CPTM,
ambas empresas públicas que, além de planejarem, também são responsáveis pela operação
das linhas sobre trilhos (mesmo que parcialmente), têm protocolos semelhantes de registro e
de atendimento às vítimas (Figura 5.2). Nestes casos, ao ser feita a qualificação, já se registra e
se tipifica a ocorrência. Quanto ao atendimento da vítima, há sempre o cuidado de mantê-la
separada de seu agressor. Também há a compreensão por parte das empresas de que o protocolo, se bem aplicado, faz a diferença na consecução da queixa posteriormente.

“Das 128 que nos procuraram, 2 dispensaram o encaminhamento para a delegacia. Uma delas nós
tínhamos vítima, testemunha e autor, e o marido
apareceu na estação e não autorizou que a mulher
fosse conduzida ao DP. Então ela não foi pela
vontade do marido”
– Representante da CPTM, sobre as ocorrências de abuso/assédio sexual em 2018

Figura – 5.2
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Uma dúvida comum e frequente diz respeito a qual delegacia um caso de assédio nos
transportes públicos deve ser encaminhado. Apesar de nos protocolos dos sistemas sobre
trilhos ser dada à vítima a opção entre DELPOM e DDM, a DDM não tem atribuição
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exclusiva, mas sim atribuição concorrente, o que significa que qualquer outra delegacia
pode atender os casos que são atendidos pela DDM. O diferencial desta delegacia é que
a vítima é preferencialmente atendida por uma mulher, além de estas delegacias apresentarem convênio com os equipamentos das prefeituras, encaminhando as vítimas diretamente a hospitais, atendimento psicológico ou ao serviço que melhor lhe atenda no momento. Como exemplo de boa prática de atendimento integrado, São Paulo tem o projeto
“Bem Me Quer”, no Hospital Perola Byington, que consiste em um posto do IML (Instituto
Médico Legal) dentro do hospital. Assim, a mulher que foi vítima de violência realizará o
exame de corpo de delito e terá toda a assistência necessária em um mesmo lugar, sem
demandar mais deslocamentos e desgastes.
A EMTU e a SPTrans são responsáveis pelo planejamento e pela gestão do sistema
de ônibus intermunicipal e municipal, mas não por sua operação, que é realizada por
operadoras privadas contratadas através de licitação 61 . Por conseguinte, o registro é
feito pelas operadoras de transporte que repassam a informação às entidades responsáveis. Nos ônibus municipais, quando há uma ocorrência, o motorista deve entrar em
contato com a central da sua empresa operadora, que registra o caso e o repassa para
a central da SPTrans, responsável por reunir as estatísticas. Em situações mais graves,
a SPTrans solicita que a empresa acompanhe o desenvolvimento do caso. Para agilizar
a comunicação no cotidiano, foi criado um grupo de WhatsApp chamado “Central de
Operações”, no qual são compartilhadas as informações.
Quanto ao protocolo de atendimento das vítimas, EMTU e SPTrans compartilham as
mesmas linhas gerais (Figura 5.3 e Figura 5.4), o que era de se esperar, dado que foi desenvolvido
conjuntamente a partir da campanha do TJSP contra o assédio sexual no transporte.

Figura – 5.3
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61 A concessão e a permissão serão sempre precedidas de licitação. Segundo a lei 8.987, a concessão de serviço
público é “a delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade de
concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por
sua conta e risco e por prazo determinado”. Já a permissão de serviço público é a “delegação a título precário,
mediante licitação, da prestação de serviços públicos, feita pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica que
demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco”.
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Figura – 5.4
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Foram realizadas duas entrevistas com equipes diferentes da SPTrans em dias distintos: uma
com a equipe de recursos humanos, composta por mulheres; e outra com a área operacional,
composta por homens. Cabe ressaltar as diferenças sutis nos relatos de protocolo de atendimento da SPTrans à vítima. A equipe de recursos humanos, responsável por treinar e dar diretrizes sobre o protocolo de atendimento às vítimas para as empresas operadoras, ao retratar o
protocolo indicado na Figura 7, apontou orientações atitudinais, como exemplos:
• Ao identificar o agressor, o motorista deve adverti-lo de forma enérgica;
• É importante verificar a condição da vítima e demonstrar que você está disposto a ajudá-la;
• Uma vez que a vítima esteja na delegacia, a orientação é para que seja mantida longe do
agressor, e acompanhada por alguém que sempre se voluntaria para ficar com ela.
Ao contrário do que acontece nas ocorrências na rede de ônibus, e apesar de instruída pela SPTrans a tomar as medidas apropriadas nesse contexto, a CET (regulamentadora viária/rodoviária) não faz seus próprios registros de casos de abuso/assédio
sexual. A companhia afirma que casos de assédio (na rua) não lhes são pertinentes, pois
cabe à ela apenas fiscalizar o cumprimento ou não das leis de trânsito.
Nenhuma das empresas entrevistadas apresenta mecanismo de aferição
ou indicador para detectar falhas na aplicação do protocolo de atendimento.
As empresas dos sistemas de trilhos indicaram que, caso haja alguma falha ou mal atendimento, é comum captar isso pelos canais de reclamação oficiais e pelas redes sociais. O
Metrô-SP não forneceu estatísticas precisas sobre o número de casos de reclamações,
e a CPTM indicou em entrevista que apenas uma pessoa reclamou pelas redes sociais.
Finalmente, a EMTU e a SPTrans não souberam informar estimativa ou proporção que
indicasse o cumprimento ou não do protocolo estabelecido.
Nenhuma das empresas faz o acompanhamento dos casos após o registro
na delegacia, nem do agressor, nem da vítima. Em relação ao agressor, é unânime a
clareza de que essa responsabilidade não compete ao setor de transportes e sim à segurança pública e/ou ao poder judiciário. Em relação às vítimas, apenas o Metrô-SP relata

acolhimento da
vítima informado
pela SPTrans
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já ter buscado parcerias para acompanhar essas vítimas (Secretarias Municipal de Saúde
e de Assistência Social), mas encontrou dificuldade em fazer esse acompanhamento e
estabelecer protocolos conjuntos.
Até 2018, havia um convênio entre o TJSP e o projeto “Tempo de Despertar”, um
programa que atua com grupos reflexivos para homens autores de violência contra mulheres. Então, quando algum homem era preso em flagrante, ele era encaminhado para
esse grupo reflexivo.
Uma parte do processo de denúncia que não recebe tanta visibilidade e
que é pouco abordada nas campanhas é o que se passa a partir do encaminhamento dos casos à Polícia. Em relação à temática de mobilidade e gênero, nos
casos em que o autor é desconhecido, uma vez que a vítima opte por prestar queixa na
delegacia, a Polícia Civil abre o inquérito policial e procede com a investigação (detalhes
do fluxo na Figura 5.5); se o autor da violência é conhecido, o processo é simplificado.
Após a conclusão da investigação, a Polícia Civil entrega o processo ao Ministério Público
(MP) que avalia o resultado da investigação. Se o MP entender que faltam elementos investigativos, é possível a devolução à Polícia Civil para complementação da investigação.
A acusação contra o suspeito fica por conta do MP, que precisa de “indícios de autoria
e materialidade” para levá-la à frente. E como os crimes de dignidade sexual são todos
ação penal pública, o titular é sempre o MP62 . Caso haja o entendimento da existência
de mérito e elementos suficientes, a denúncia segue para o juiz criminal. Isto significa que
a decisão do seguimento ou do arquivamento da investigação são feitas pelo Poder Judiciário – é o juiz quem decide se há indícios suficientes de crime/culpa para prosseguir ou
não com a ação penal. A partir do momento em que se instaura a ação penal, o suspeito
já passa a ser considerado réu.

62 Isso significa que não pode ser aberta uma ação penal privada relativa a crimes contra dignidade sexual;
apenas o Ministério Público o faz.
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Figura – 5.5
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Se autor for identificado, Polícia Civil indica suspeito e encaminha processo ao Ministério Público

Vale ressaltar que ao longo de todo o processo de denúncia, somente no âmbito da
justiça, e caso seja feita requisição pelo juiz, é que a questão de sigilo e privacidade da vítima
é explicitamente considerada. A confidencialidade e preservação de privacidade e anonimidade da vítima são aspectos importantes a serem considerados nos desenhos de protocolos de atendimento, dado que a ausência de confiabilidade nas instituições e o receio
de exposição influenciam diretamente na tomada de iniciativa de denúncia, aumentando de
maneira substancial a subnotificação dos casos de assédio sexual.

desconhecida
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5.3 » Implementação de estratégias e protocolos rotineiros
Setor Público
Uma das principais dificuldades enfrentadas pelos operadores do setor público é a relação entre gerir um serviço de transporte/mobilidade e, ao mesmo tempo, lidar com os
comportamentos dos clientes que não são de sua responsabilidade. Um problema específico surge com os casos de assédio sexual em que os agressores precisam ser abordados,
e as vítimas atendidas. Para a Secretaria de Transportes Metropolitanos, por exemplo,
são mantidos programas de treinamento de trabalhadores do setor de transportes para
prestar assistência às vítimas de assédio e para lidar com questões de segurança pública,
que na realidade extrapolam suas funções.
As várias declarações dos entrevistados indicaram que as autoridades locais começaram a prestar atenção ao oferecimento do serviço dos ônibus, na ponta, e à necessidade
de proteger os passageiros de crimes como o assédio sexual. No entanto, há relutância em
introduzir novas políticas e diretrizes pelas autoridades, pois a adoção de políticas sociais
afirmativas pode ser interpretada como uma forma fraudulenta de beneficiar grupos específicos da sociedade e o próprio governo.
Enquanto isso, as empresas ferroviárias parecem estar fazendo o maior progresso no tratamento de questões de assédio, especialmente em suas operações diárias63. Resolver esses
problemas é provavelmente mais fácil, dado que o metrô é um sistema fechado, com controle de acesso de entrada/saída da catraca, sistemas internos de câmeras e equipes de segurança dedicadas ao patrulhamento de estações e trens. O atendimento a vítimas de assédio,
a busca e a identificação de infratores são ações consideradas mais simples do que lidar com
casos que ocorrem em instalações de transporte mais abertas e vulneráveis. Enquanto isso,
as empresas de ônibus argumentam que a segurança dos passageiros depende dos serviços
de segurança comuns, como a guarda civil metropolitana e as polícias militar e civil.
Durante a entrevista, uma empresa pública comentou que estava realizando uma campanha de combate ao assédio e oferecendo treinamento em direitos humanos a seus funcionários, com foco nos clientes “mais vulneráveis” (mulheres, idosos, crianças etc.).
As empresas públicas apontaram, complementarmente, as seguintes dificuldades enfrentadas na implementação dos projetos com abordagem de gênero no cotidiano da operação:
• Grande quantidade de contratos, operadores (no caso de concessões e permissões
de ônibus) e funcionários que são parte do sistema de oferta de transportes;
• Quantidade e diversidade de pessoas atendidas pelos sistemas de transporte coletivo;
• Falta de conscientização da população em relação ao comportamento adequado
nos transportes públicos;
• Dificuldades no encaminhamento dos casos de assédio/abuso para delegacias da
Polícia Civil, tanto do ponto de vista das vítimas quanto dos empregados (em abril
63 Áreas responsáveis pela operação do sistema de transportes, pela prestação diária de serviços de
mobilidade e transporte, desde a manutenção ao utilizador.
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de 2019, sete DDMs funcionavam 24h/dia64), e
• Falha na ampliação da definição do termo “gênero” para além das fronteiras estabelecidas pelo binário e cisgênero (homem/mulher).

Setor Privado
As operadoras apontaram que participam de grupos de trabalho e processos de elaboração
de medidas e treinamentos para lidar com assédio e abuso sexual, que são implementados de
forma homogênea e uniforme pelos órgãos responsáveis pela regulamentação e fiscalização
(SPTrans, STM e EMTU). Como as concessionárias/permissionárias também administram terminais de ônibus, tal estratégia se mostra importante, já que são elas que vivem o dia a dia da
operação. Esse é caso do protocolo de uso de banheiros nos terminais por pessoas transsexuais, que foi elaborado em grupo de trabalho com a STM e a Secretaria de Segurança Pública
do Estado de São Paulo (SSP). Ainda, foi apontado que a SPTrans padronizou os treinamentos
para os motoristas dos ônibus, e que foram discutidos com as empresas operadoras e a secretaria (SMT) – tanto que o canal de diálogo com a secretaria é aberto e fácil. Esse foi o caso, por
exemplo, do treinamento relativo ao protocolo de atendimento às vítimas de assédio sexual
nos coletivos, e do treinamento para implementação da Lei 16.490/2016, que permite o desembarque de mulheres e idosos fora do ponto de ônibus após às 22h.
Em geral, os operadores de transporte privado enfrentam muitos dos problemas observados nas empresas e secretarias de transporte público, os quais são agravados pela autonomia limitada e os termos contratuais estritos a que estão sujeitos. No entanto, as entrevistas com esse grupo revelaram a percepção de que seus procedimentos operacionais
já incluíam todos os gêneros, sendo todos os passageiros tratados com cortesia e respeito.
Ao mesmo passo, as empresas concessionárias de ônibus enfatizaram nas entrevistas
que os cursos e protocolos de treinamento adequados são bem aceitos pelos funcionários.
As principais dificuldades enfrentadas no dia a dia operacional diziam respeito à relutância
das vítimas de assédio em relatar queixas imediatamente aos motoristas de ônibus ou cobradores. Isso foi considerado pelos entrevistados como um obstáculo para melhorar o
atendimento ao cliente: os casos precisavam ser levados ao conhecimento dos motoristas
e demais funcionários para que melhorias operacionais pudessem ser instituídas. A maior
parte da responsabilidade pela implementação do protocolo e registro de reclamações é
das próprias empresas de ônibus. No entanto, elas afirmam que seu envolvimento termina
quando as vítimas e os agressores são removidos para uma delegacia de polícia. Enquanto
isso, entrevistados representando empresas de ônibus “permissionárias” alegaram que não
estavam dispostos a assumir a responsabilidade pela identificação de infratores habituais ou
por implementar estratégias para lidar com eles, sendo que seu trabalho se resumia a fornecer um serviço de transporte nos termos de seus contratos.
A empresa GROW possui um canal de aplicativos para permitir aos usuários relatar

64 Em 05/12/2018, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprovou um projeto de lei que obriga
o funcionamento de todas as DDMs 24h/dia, inclusive em fins de semana e feriados. Existem 16 DDMs na
RMSP, das quais nove ficam no município de São Paulo.
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problemas, incluindo assédio, ao usarem patinetes e bicicletas. A maioria dos relatos faz
alusão ao furto dos patinetes nas regiões das avenidas Faria Lima e Paulista, sendo que as
mulheres, em particular, são consideradas alvos fáceis. Foram pensadas formas de abordar
essa questão, por exemplo, por meio do planejamento de trabalhar com grupos e indivíduos conhecidos como responsáveis pelos crimes, a fim de persuadi-los, através do diálogo e da conscientização, a repensarem seus respectivos comportamentos.

5.4 » Statistics
As estatísticas sobre casos de abuso/assédio sexual são realizadas por todas as empresas públicas, mas com metodologias distintas. Um alerta a ser feito para a correta interpretação dos
dados é que os registros internos (denúncias) não necessariamente são tipificados como crime na
delegacia. Ou ainda, se as vítimas escolherem não prestar queixa, a ocorrência não é registrada.
Portanto, há diferenças entre os números de denúncias indicados pelas empresas e as estatísticas
apontadas pela Secretaria de Segurança Pública. Nenhuma das empresas públicas divulga ativamente suas estatísticas relativas a essas ocorrências, incluindo a categoria de abuso/assédio sexual.
Entretanto, tais informações podem ser solicitadas via Lei de Acesso à Informação Pública (LAI).
No Metrô-SP, pelo menos desde 2012 são reunidas as denúncias que chegam tanto via SMS Denúncia (existente desde janeiro de 2011) quanto pelo Metrô Conecta (existente desde junho de 2017).
Tais denúncias recebem a denominação de “conotação sexual” e incluem: abusos, assédio sexual, estupro e importunação sexual. As estatísticas entregues pelo Metrô-SP podem ser vistas na Tabela 5.1
e são utilizadas internamente e principalmente para traçar estratégias de segurança.

Tabela – 5.1
Denúncias de
abuso / assédio
sexual em metrôs

Ano Denúncias de Abuso via SMS / Metrô Conecta
2012 8
2013

10

2014 61
2015

165

2016

195

2017 310
2018

227

Fonte: Metrô-SP — Departamento do Relacionamento com Usuário.

Nota-se que existe um pico de denúncias em 2017, com redução no ano seguinte.
Segundo o Metrô-SP, “em 2018 caiu o número de denúncias, mas tivemos a lei eleitoral
que impediu durante dois meses a veiculação de qualquer campanha. E aí foi interessante
para observarmos o efeito [da campanha]”. Essa é uma explicação possível e provável,
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dado que em 2018 foram inauguradas 13 estações de metrô, houve consequente aumento do número de passageiros, e uma queda no número de denúncias. Na mesma
linha de percepção, a DDM aponta que a quantidade de ocorrências é impactada pela
presença massiva de campanhas de conscientização sobre o assunto. Ao acompanhar os
resultados de 2019 e 2020, será possível avaliar se a queda de 2018 deveu-se ao recrudescimento da campanha ou se trata-se de uma tendência de redução ou estabilização.
Na CPTM, os registros de ocorrência de “motivação sexual” abarcam atentado violento ao pudor, ato obsceno, estupro, importunação ofensiva ao pudor, importunação
sexual, violação sexual mediante fraude. Além disso, a companhia faz agregações e análises por local (linha, estação), por tempo (ano, mês, dia da semana, horário) e por perfil
(do agressor e da vítima). Foram solicitados os dados relativos às denúncias desde 2015,
mas a operadora não forneceu tais informações. De qualquer forma, a partir da entrevista, foi possível registrar os dados agregados de 2017 e 2018 (Tabela 5.2) e alguns destaques em relação a 2018, a saber:
• Mais ocorrências registradas no horário de pico;
• Mais ocorrências na Linha 11 (Luz-Guaianases), tida como a mais carregada do sistema, principalmente nas estações Luz, Tatuapé, Brás, Itaquera, Barra Funda, Guaianases e Pinheiros;
• Os dias de quinta-feira e sexta-feira concentram a maior quantidade de ocorrências (embora
o carregamento de passageiros seja muito parecido entre todos os dias da semana);
• Idade da vítima: mínimo de cinco anos, máximo de 50 anos e média de 25 anos;
• Idade do agressor: mínimo de 19 anos, máximo de 78 anos, média de 41 anos.

Ano

Denúncias de Crimes Sexuais – Atendidos pela Equipe de Segurança e
abusoa encaminhados ao Distrito Policialb

2016

– 86

2017

123 126

2018

128 123

a

Dados obtidos em entrevista com CPTM.

b

Dados obtidos a partir da solicitação de informação feita via e-SIC, protocolo nº 362851911438.

Nota: Aqui não são analisadas e nem contabilizadas ocorrências que não sejam de motivo sexual e que
tenham homens como vítimas.

Para registrar casos de abuso/assédio sexual, a EMTU usa a nomenclatura “atentado
violento ao pudor”. A justificativa para estar em “outros” é porque “a quantidade de ocorrências é muito pequena”. A Tabela 5.3 apresenta as denúncias registradas de assédio
sexual e correlatos, onde pode ser notada que houve redução de denúncias em 2018.
Em entrevista, foi alertado que se ao ser feita uma solicitação de estatísticas via
LAI, a informação não estaria automaticamente disponível e teria que ser processada

Tabela – 5.2
Denúncias de
abuso/assédio
sexual na CPTM
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manualmente. Assim, é possível perceber a necessidade de melhoria da gestão de informação, seja no sentido de classificar os dados de maneira bem estruturada (não em
campo aberto) e sem agregação (separadamente), com o intuito de haver uma plataforma consistente e de fácil consulta para o corpo técnico e tomadores de decisão.

Tabela – 5.3
Denúncias de
abuso/assédio
sexual em ônibus
intermunicipais

Ano Denúncias de abuso
2012 6
2013

1

2014 4
2015

2

2016

8

2017 14
2018

6

Fonte: Dados obtidos a partir da solicitação de informação feita via e-SIC, protocolo nº 365201911439.
Nota: Os números fornecidos na entrevista e os fornecidos via LAI não coincidem. Optou-se por fazer
referência neste relatório aos dados obtidos via LAI em caso de discrepância.

No âmbito municipal, a SPTrans registra as ocorrências de abuso/assédio sexual em seu
Centro de Operações (COP). Tais informações são acessadas pela equipe de planejamento
para averiguação de tendências e reorientação das empresas operadoras nos treinamentos
feitos com seus funcionários. O registro das ocorrências contém data, hora, linha, local e para
qual DP o caso foi encaminhado. Estes são usados para desenhar estratégias de segurança,
muitas vezes em conjunto com a Polícia. A partir da Tabela 5.4, pode-se observar que nos
ônibus municipais também houve uma pequena redução de denúncias em 2018.

Tabela – 5.4
Denúncias de
abuso/assédio
sexual em ônibus

Ano Denúncias de abuso
Nov e Dec/2016 6
2017 73
2018

70

municipais
Fonte: Dados obtidos a partir da solicitação de informação obtida via e-SIC, protocolo nº40283.
Nota: Houve conflito de informações entre os números solicitados na entrevista (enviada por e-mail) e os
disponibilizados via LAI para 2017 e 2018.

Em resposta ao requerimento de dados antes dos meses de novembro/dezembro
de 2016 (Tabela 5.4), a companhia afirmou que “o assunto ‘assédio sexual’ foi criado
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em 2016 em nosso sistema, em apoio a uma campanha contra o assédio sexual no
transporte público, da qual participaram SPTrans, Metrô e CPTM e, por isso, os dados
estão disponíveis somente a partir dessa data”. Aqui, além de ser necessária uma possível
melhoria da gestão da informação, fica demonstrada a importância de haver uma
categorização exclusiva para que seja possível mapear a ocorrência de abusos/assédios
sexuais, passíveis ainda atualmente de serem subnotificados.
No âmbito do judiciário, o TJSP tem acesso ao número de denúncias que entraram
por assédio e por importunação através do sistema do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ). Porém, há poucos casos registrados porque a Lei de Importunação Sexual é
muito recente (de 2018), sendo que, anteriormente a esse período, a «classe da ação»
(maneira como a ação é cadastrada) não existia. Dado este fator, é possível que os casos
de importunação sexual tenham sido registrados sob outras classes. Por orientação do
TJSP para qualquer pessoa ter acesso a esses dados, é preciso solicitá-los à SSP/SP.
A base de ocorrências65 da SSP/SP, obtida via LAI66 , foi agrupada à quantidade de
ocorrências nos biênios 2013/2014 (imediatamente anterior à primeira campanha do
Metrô-SP “Você Não Está Sozinha”), 2015/2016 (após a campanha do Metrô-SP e antes
da campanha conjunta das empresas de transportes “Juntos Podemos Parar o Abuso
Sexual”), e 2017/2018 (após a campanha conjunta das empresas de transportes). A Tabela
5.5 apresenta uma perceptível tendência geral de crescimento das denúncias: 40% no
aumento de denúncias do biênio 2013/2014 para 2015/2016, e 43% no período seguinte.

Modo
Biênio

Passageiros transportados
(em milhões)

Ocorrências criminais
registradas
Ônibus Metroviário

Total

Ônibus Metroviário

Total

2013/14

62

52

126

5.844,49

4.230,00

10.074,49

2015/16

83

88

176

5.811,05

4.273,30

10.084,35

2017/18

128

108

251

5.663,18

4.345,10

10.008,28

Tabela – 5.5
Quantidade de
ocorrências de
crimes sexuais
no município de
São Paulo

Fonte: Elaborada a partir de dados da SSP/SP (ocorrências criminais), da SPTrans, do Metrô-SP, da ViaQuatro e
da CPTM (passageiros transportados).

Esse comportamento não ocorre de forma semelhante nos sistemas sobre trilhos e
sobre pneus. No sistema metroferroviário, apesar do crescimento estável de aproximadamente 1% entre os biênios analisados, o aumento percentual do biênio 2013/14 para
2015/16 foi maior (69%) do que em 2017/18 (23%). Uma explicação possível é que a
campanha de conscientização começou pelo Metrô-SP em 2015, resultando, portanto,
maior impacto nesse período. Por outro lado, os sistemas de ônibus vêm apresentando
65 Como é facultado ao cidadão o registro da ocorrência em qualquer Delegacia de Polícia do Estado,
sendo sabido que cerca de 60% das ocorrências são registradas fora de sua circunscrição, ou seja, local de
ocorrência. Assim, para a análise dos dados obtêm-se resultados diferentes sobre delegacia de registro e
delegacia de circunscrição – no presente caso foram usadas as delegacias de circunscrição.
66 Pedido de acesso à informação, protocolo nº SIC 35103197073.

72 »

5 » Dimensão Operacional

crescimento percentual no número de denúncias, totalizando 34% de 2013/14 a 2015/16,
e 54% de 2015/16 a 2017/18. Há um consenso entre os operadores do setor público de
transporte, a sociedade civil organizada, a polícia e o judiciário de que campanhas de conscientização são fundamentais para combater a subnotificação, o que é aparentemente demonstrado com os dados disponibilizados, mesmo que parcialmente.
Para além do aumento do número absoluto de ocorrências, ao observar o mapa total de
ocorrências de cada biênio (Figura 5.6), constata-se que estas se distribuem de forma razoável
no espaço, apresentando uma certa concentração na região central, onde encontram-se mais
empregos e infraestrutura de transporte mais desenvolvida.

Figura – 5.6

2013/2014
126 ocorrências

2015/2016
176 ocorrências

2017/2018
250 ocorrências

Mapa do total de
ocorrências de
crimes sexuais no
município de São
Paulo

OCORRÊNCIAS
5 10 15 20

Esri, Here, Garmin, INCREMENT P, ©OpenStreetMap contributors, and the GIS user community
Fonte: Elaborado a partir dos dados da SSP/SP.

Pode-se citar, para este panorama, a experiência com o botão N!na, de Fortaleza,
que em quatro meses de funcionamento (de 06/03/2019 a 26/06/2019) recebeu 930 denúncias de assédio em ônibus, pontos e terminais de ônibus67, sendo:
•
•
•
•

56% dos casos ocorridos no interior dos veículos;
54% relatados por quem sofreu assédio;
100% das vítimas eram mulheres, e
maior incidência entre 12h e 21h.

De todos os casos notificados ao N!na, apenas 8% tiveram o cadastro concluído no
aplicativo e chegaram ao conhecimento da Polícia Civil do Ceará. Esta baixa taxa reforça o
fenômeno da subnotificação, o qual é demasiado comum neste tipo de denúncia e que não
pode ser esquecido nos procedimentos de análise das estatísticas oficiais.

67 Botão N!na registrou 930 denúncias de assédio a mulheres em ônibus de Fortaleza em menos de quatro
meses – Fonte: https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2019/07/16/botao-nina-registra-930-denuncias-deassedio-a-mulheres-em-onibus-de-fortaleza-em-menos-de-4-meses.ghtml
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As organizações da sociedade civil entrevistadas foram escolhidas a partir da sua atuação
no campo da mobilidade urbana e/ou da defesa de direitos das mulheres. De modo geral,
as entrevistas mostram que o debate acerca das questões de gênero está mais avançado na
sociedade civil do que entre os operadores e o setor público, especialmente em relação à necessidade de inclusão de questões de gênero desde o planejamento das políticas públicas, considerando os padrões de mobilidade diferenciados que as mulheres têm. Entretanto, ficou claro
que nem todas as organizações da sociedade civil entrevistadas abordam a questão de gênero
em seus trabalhos.
Foi observado que as organizações (como ONGs) com acesso limitado a recursos e
financiamento de projetos e com modo de operar próximo ao trabalho de base ativista
possuem, no geral, uma leitura mais aprofundada acerca das complexidades envolvidas
na abordagem de gênero em políticas de mobilidade urbana. Essas organizações argumentam que a prática tradicional do planejamento de transportes não é capaz de pensar
em políticas que sejam inclusivas em termos de gênero porque sequer compreendem
que as barreiras à mobilidade das mulheres são diferentes.
Apesar do conhecimento de que o planejamento participativo é considerado o melhor
método para incluir questões de gênero no planejamento de transportes, estas organizações criticam os métodos tradicionais adotados pelos órgãos públicos. Elas entendem
que audiências públicas são difíceis de serem organizadas, e que a submissão de proposições em plataformas on-line é muitas vezes problemática, já que requerem leitura e
análise antecipada de leis e documentos em linguagem complexa, muitas vezes jurídica,
de difícil compreensão da população. Resumindo, nas ONGs com essas características,
parece haver uma compreensão mais avançada sobre as várias camadas de exclusão, articulando frequentemente outros assuntos para além do gênero, incluindo questões de
raça e classe social no planejamento de políticas de transporte e mobilidade.
As entrevistas mostraram que a diferente abordagem dessas ONGs – muito provavelmente por haver uma diversidade maior entre os associados – pode ter uma forte
relação com a visão mais abrangente não só de questões de gênero, mas também discussões raciais e de classe, entre outros. Com isso, estas organizações conseguem desenvolver trabalhos que experimentam com metodologias e abordagens não tradicionais, para pensar e propor políticas de mobilidade urbana e transporte mais inclusivas.
Exemplos a serem citados são projetos como o “Feminismo Sobre Duas Rodas”, liderado pelo Grupo de Trabalho de Gênero da Ciclocidade (GT Gênero) e o “Mulheres
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Caminhantes”, idealizado pelo Sampapé em conjunto com a Rede MAS. Ambos os projetos buscaram explorar questões de gênero no uso da bicicleta e no andar a pé pela
cidade, respectivamente, a partir de oficinas de sensibilização, rodas de conversa e auditoria cidadã. Ou seja, uma abordagem mais focada na(o) usuária(o), desenvolvida a partir
das suas experiências e perspectivas, especialmente no uso dos modos ativos, como a
pé e bicicleta.
Já as organizações com maior capacidade operacional e de recursos – que atuam
aportando sugestões, elaborando projetos conjuntamente e até prestando serviços de
consultoria para o poder público – têm uma maneira diferente de perceber as questões
de gênero no campo da mobilidade. A compreensão da necessidade de incorporar essa
abordagem desde a fase do planejamento e a adoção efetiva de parâmetros e diretrizes
se dá em diferentes níveis, a depender da organização, e aparece de forma não homogênea. Dessa forma, é possível notar que o ITDP, que se dedicou a elaborar um projeto
sobre a mobilidade das mulheres na Região Metropolitana do Recife, avançou muito na
compreensão dos fatores que influenciam as escolhas modais femininas, por exemplo.
Isso resultou na inclusão de indicadores com uma perspectiva de gênero em todos os
projetos da organização. Além disso, esse trabalho conseguiu influenciar as discussões
acerca da revisão do Plano Diretor de Recife, inserindo gênero de maneira transversal
no processo como uma iniciativa da própria Prefeitura do Recife.
O Programa Iniciativa Bloomberg para Segurança Global no Trânsito, em conjunto
com a Prefeitura de São Paulo, vem conseguindo trabalhar em dois projetos. O primeiro
diz respeito ao Programa Rota Escolar Segura e Território Educador da CET, em que são
desenvolvidas estratégias e projetos urbanísticos para melhorar a mobilidade de crianças
e o acesso à escola, aumentando a segurança no trajeto. Apesar de não apresentar uma
abordagem específica de gênero, é um projeto que impacta diretamente na mobilidade
das mulheres, já que as viagens de cuidado recaem primariamente sobre as mães, que
acompanham as crianças à escola. A segunda iniciativa refere-se ao apoio à Prefeitura de
São Paulo na realização de oficinas participativas para elaboração de planos e projetos,
como a revisão do Plano Cicloviário, trazendo propostas para as etapas participativas de
projeto que têm mais foco no usuário e no seu ponto de vista.
Entretanto, como já apontado anteriormente, a maneira como as organizações percebem as questões enfrentadas por mulheres no transporte ainda varia muito, com diferentes níveis de compreensão do problema por parte das organizações, sendo que
algumas poucas ainda restringem sua percepção ao assédio. Simultaneamente, não são
todas as organizações que, mesmo percebendo haver questões específicas que merecem
atenção, conseguem incorporar ao seu trabalho uma abordagem de gênero, ou ainda que
saibam como incorporá-la. Essa foi, inclusive, uma das principais dificuldades elencadas
nas entrevistas: de que maneira passar do diagnóstico à implementação de políticas que
enfrentem os problemas, com uma perspectiva futura de mudança da prática do planejamento de redes de mobilidade que seja efetivamente incorporada pelo poder público e
tomadores de decisão? A sociedade civil também traz a compreensão de que apenas ter
mulheres nas áreas técnicas também não é suficiente para que as necessidades de viagem
das mulheres sejam incorporadas aos projetos.
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“Essa é uma perspectiva legal porque acho que
existe uma luta um pouco estabelecida de que são
mulheres em posição de poder, e acho que a gente
procura bater muito na tecla de que não é só isso,
porque se essas mulheres em posição de poder não
atuarem na lógica de acesso ao usuário, ter uma
forma mais coletiva e mais aberta de planejar, mais
participativa, não tem uma mudança efetiva.”
– Representante do Sampapé

Por fim, o papel da sociedade civil neste campo encontra-se na capacidade de pressionar e influenciar o poder público na incorporação de pautas que ainda não fazem
parte da agenda, tal como a necessidade de uma abordagem de gênero nas políticas de
mobilidade e transporte. Um exemplo disso é a primeira campanha de combate ao assédio realizada pelo Metrô-SP, em 2014. O movimento, apresentado com maiores detalhes no capítulo 5, foi fruto de tensionamentos promovidos pela sociedade civil e de
repetidos casos de abuso sexual no transporte que chegaram à mídia.
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recomendações

De modo geral, este estudo de base identifica tendências e padrões já conhecidos nas
três dimensões do setor de transporte: estratégico, operacional e corporativo. A atenção dos
operadores de transporte está focada nos usuários “gerais” e há pouco planejamento de sistemas e redes que lidam com os padrões de mobilidade específicos de diferentes grupos da
sociedade, especialmente mulheres. Embora os padrões de mobilidade diferenciados tenham
sido estudados durante décadas, houve pouca ou nenhuma incorporação dos resultados no
planejamento do dia a dia dos projetos. Por outro lado, é comum que as mulheres se beneficiem de políticas voltadas principalmente à proteção da criança, como é o caso de iniciativas
como o Bilhete Único Mãe Paulistana ou o Programa Rota Escolar Segura.
Dentro dessa dimensão estratégica, é importante que o gênero seja um elemento
transversal do planejamento e da elaboração de políticas e projetos, e que múltiplos
atores (governamentais e não governamentais) sejam envolvidos. A fim de incorporar
a perspectiva de gênero nas fases de planejamento e projeto, baseando-se em informações e metodologias centradas no usuário68 , as recomendações aqui listadas podem
ser levadas em consideração, tendo sido organizadas a partir das diferentes categorias de
partes envolvidas que foram identificadas neste estudo.

Planejadores e reguladores do setor público:
• Ampliar treinamentos de planejamento e de projeto sobre mobilidade e gênero
para equipes administrativas;
• Elaborar, usar e enriquecer bases de dados abertos, que reúnam múltiplas fontes
e que sejam suficientemente compatíveis para guiar a formulação de políticas públicas baseadas em evidências (como o exemplo provido pelo MobiliDados, do
ITDP, melhor caracterizado no Apêndice F), e
• Adotar metodologias participativas que promovam de forma saudável o diálogo
entre sociedade civil, poder público e setor técnico. Como exemplo, destacam-se
as oficinas de segurança viária que alimentaram o Plano de Segurança Viária no
Município de São Paulo (Prefeitura de São Paulo e Iniciativa Bloomberg), que ainda
têm um caráter piloto e cujo principal desafio é a escalabilidade.
68 Também conhecido como “user-centered-design”
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Sociedade civil:
• Envolver-se em todas as etapas existentes, munindo-se de estratégias que vão desde a
colaboração ao exercício de pressão sobre as autoridades, e
• Promover campanhas, políticas públicas e esforços para incorporar novas práticas e
protocolos nos serviços de atendimento ao cliente rotineiro.
Parte dos problemas identificados por este trabalho na operação deve-se a um viés
advindo das fases de planejamento e projeto como, por exemplo, a rede não ser adequada às necessidades das mulheres (cobertura e rotas das linhas, estrutura das estações/terminais, tipo de veículo etc.); ou ainda as barreiras tarifárias que elas enfrentam,
num mercado de trabalho que reconhecidamente remunera menos as mulheres por
postos e desempenhos semelhantes.
Ainda dentro da dimensão operacional, o problema que mais recebe atenção é a
ocorrência de assédio/abuso sexual nos transportes. É consenso entre todos os atores
que isso é um problema e que merece atenção e tratamento, entretanto, ainda há aprimoramentos a serem feitos. As recomendações para melhorias futuras a serem implementadas estão organizadas a seguir, divididas por categoria.

Operadores do setor público:
• Adotar uma abordagem institucional pública mais ágil, transparente e menos burocrática
que possa encurtar o tempo de implementação e mitigar os riscos de escala.

Operadores de transporte:
• Manter treinamentos periódicos (anuais) com equipe de operação para a lida com
casos de assédio/denúncia, tendo como foco a humanização na recepção de vítimas.
Por exemplo, na CPTM todos os agentes de segurança são submetidos a treinamentos
anuais de reciclagem abordando combate ao assédio e também direitos humanos.

Todos os atores (stakeholders):
• Periodicamente, promover novas campanhas de conscientização sobre o que é assédio sexual, a importância de denunciar e como fazê-lo, pois com o tempo as peças
visuais perdem atratividade na paisagem cotidiana. Exemplo de sequência de campanhas de conscientização bem-sucedidas são as do Metrô-SP, que desde 2015 ou
promoveu ou se engajou nas três grandes campanhas de combate ao assédio;
• Também é importante que se desenvolvam campanhas cujo público-alvo seja composto por potenciais abusadores, focando em uma estratégia de conscientização e
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educação para promover mudança cultural – ou seja, que os corpos das mulheres
devem ser respeitados, e que o assédio é uma forma de violência;
• Adotar campanhas e estratégias de comunicação que objetivem sensibilizar o público em geral, de forma que quem esteja ao redor da vítima no caso de assédio
sexual reaja (gravando, chamando atenção, acionando ajuda etc.);
• Unificar os canais de denúncia de assédio, o que tornaria mais fácil para a vítima
fazer a denúncia, já que saberia simples e rapidamente para qual número ligar ou
enviar mensagem, e muito melhoraria a gestão da informação pelo poder público.
Não foi mapeada nenhuma iniciativa bem-sucedida nesse sentido. O mais próximo
disso no combate à violência contra a mulher é o 180 (nacional), e no atendimento
de ocorrências municipais é o 156 (que recebe todo tipo de ocorrência), e
• Buscar também uma unificação do protocolo de atendimento a casos de assédio,
dentro do setor de transportes, com a preocupação de garantir acolhimento e
preservação da privacidade da vítima.
Também merecem ser consideradas as estruturas das próprias organizações responsáveis pelo planejamento, gestão e operação do sistema de transportes: é predominantemente masculina nas áreas diretamente relacionadas com a concepção, as
estratégias e o cotidiano da operação e da oferta de serviços a usuários. A presença
masculina é ainda maior em cargos de decisão e gerenciais. Há um equilíbrio (ou
até maioria) de mulheres nas áreas tradicionalmente femininas do mercado de trabalho, como as de recursos humanos, marketing ou áreas administrativas, que pouco
estão inseridas na formulação de políticas de transporte e mobilidade e/ou a sua implementação. Assim, mesmo que o aumento do número de mulheres trabalhando
nesses campos não acarrete necessariamente abordagens de gênero mais consistentes e aderentes à realidade e às necessidades de viagem das mulheres, o setor
de transportes poderia ter uma maior pluralidade de profissionais. Para estimular a
diversidade no setor, recomenda-se:
• Buscar ativamente talentos femininos para compor o quadro das empresas com
ênfase nas áreas técnicas e de operação em que o desbalanceamento é maior. Um
exemplo de busca ativa na área técnica ocorre no ITDP, que empreende esforços
para compor seu quadro com diversidade de gênero, raça e origem.
Na dimensão corporativa, além da divisão sexual do trabalho constatada, observa-se
também que o assédio sexual dentro das organizações ocorre e é visto unanimemente como
um problema a ser combatido. Porém, nem sempre os mecanismos de combate e denúncia
do assédio sexual no trabalho são efetivos. Para otimizar esse quadro, recomenda-se:
• Elaborar e divulgar amplamente um protocolo claro para que as pessoas façam reclamações sobre ocorrências de assédio no local de trabalho e garanta a confidencialidade/anonimato do reclamante e de demais envolvidos.
Por fim, como o transporte público é uma das áreas que mais impacta no cotidiano

« 81

82 »

7 » Conclusões e recomendações

da sociedade, entender as diferenças entre os gêneros pode tornar a cidade mais resiliente e sustentável. Porém, os interlocutores de órgãos públicos apontam que estabelecer uma política com essa sensibilidade pode expô-los a críticas que vão desde a acusação de segregação até a de protecionismo. Logo, como recomendação geral sugere-se
que sejam feitos estudos periódicos para (1) compreender como estão a percepção e a
opinião dos usuários dos transportes; (2) gerar dados e séries históricas que detectem
tendências e mudanças de comportamento e percepção, e (3) preparar a comunicação
do setor público para lidar com possíveis críticas.
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Apêndice A »
Metodologia

O estudo foi feito da seguinte forma. O primeiro passo foi a identificação de atores
(stakeholders) atualmente ou anteriormente engajados nas questões de mobilidade urbana
e/ou gênero na cidade de São Paulo ou na Região Metropolitana de São Paulo. Esses foram
então convidados a participar de entrevistas semiestruturadas. O convite foi estendido
a agências e departamentos governamentais, operadoras de transporte público, organizações da sociedade civil, empresas de carona com base em aplicativos, setor judiciário e
polícia civil (a tabela A.1 apresenta uma lista das partes interessadas convidadas para a entrevista, e aqueles que foram realmente entrevistados).
Os dados secundários da pesquisa de origem/destino (OD) de 2017 foram revisados para
uma análise quantitativa dos padrões de mobilidade das mulheres no município de São Paulo. A
pesquisa OD é organizada pelo Metrô-SP desde 1967 e coleta dados a cada 10 anos na Região
Metropolitana de São Paulo. Este estudo teve como foco a estatística descritiva para identificar
as diferenças entre mulheres e homens quanto ao índice de mobilidade, compartilhamento de
modo e finalidade das viagens.
No tocante da estrutura organizacional interna das instituições entrevistadas, dados também
foram coletados, quando disponíveis, tais como número de funcionários de cada gênero desenvolvendo funções específicas; estatísticas de casos de assédio moral e sexual internos, e documentos internos como Código de Ética/Código de Conduta/Política de Diversidade. Outros
materiais relacionados à temática da pesquisa/entrevistas também foram coletados.
Finalmente, estatísticas e outros materiais (quando disponíveis) relacionados a campanhas
sobre gênero e mobilidade também foram coletados junto com as estatísticas sobre a ocorrência

« 85

86 »

8 » Apêndices

de casos de assédio/abuso sexual nos modos de transporte públicos (solicitadas das empresas
públicas via Lei de Acesso à Informação69,70).

A.1 » Desenho da coleta de dados qualitativos
Como o trabalho realizado tem um forte caráter exploratório, optou-se pela realização
de entrevistas semiestruturadas71 O objetivo das entrevistas foi garantir que fossem coletadas
informações comuns a todas as instituições entrevistadas, mas que permitissem abertura
para que as entrevistadas trouxessem material específico à atuação de cada uma delas.
Trinta e sete organizações relacionadas à mobilidade urbana ou a questões de gênero no
Município de São Paulo foram contatadas para a entrevista (Tabela A.1). Apenas 10 não responderam e uma foi entrevistada, mas não entregou o termo de consentimento assinado.

Tabela – A.1
Organizações

Setor

segundo sua

Natureza da
organização

Organizações contatadas para entrevista

Órgãos ligados ao setor
de transportes

Secretaria de Transportes Metropolitano (STM)
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM)
Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô-SP)
Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU)
Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes (SMT)
São Paulo Transportes (SPTrans)
Companhia de Engenharia de Tráfego (CET)

Órgãos ligados aos
direitos humanos

Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC)*

Órgãos ligados à
segurança pública

Polícia Civil

Órgãos ligados à justiça

Tribunal de Justiça de São Paulo

Setor Público

natureza

69 Lei nº 12.527/2011 de 16/05/2012 – http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm
70 Foi solicitada via LAI “a quantidade de denúncias de assédio/abuso sexual registradas entre 2012 e 2018,
mês a mês, com localização e horários das denúncias” das empresas CPTM (protocolo nº 362851911438),
Metrô-SP (protocolo nº 507541912509), EMTU (protocolo nº 365201911439), SPTrans (protocolo nº
40283). Foi também solicitada à Secretaria Estadual da Segurança Pública (protocolo nº 35103197073) “a
quantidade de ocorrências de cinco tipos de crimes sexuais (estupro, estupro de vulnerável, assédio sexual,
ato obsceno e violação sexual mediante fraude) registradas entre 2008 e 2018, em transportes públicos no
estado de São Paulo (mês a mês), com os horários dos crimes”.
71 Marina de Andrade Marconi and Eva Maria Lakatos, Research Techniques: Research Planning and
Execution, Sampling and Research Techniques, Preparation, Analysis and Interpretation of Data, 3rd ed.
(São Paulo: ATLAS, 1996).
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Sociedade
Civil

Setor Privado

Setor

Natureza da
organização

Organizações contatadas para entrevista

Empresas
operadoras de ônibus

METRA, MobiBrasil, Viação Gato Preto, Consórcio
Internorte*, Consórcio Intervias*, Consórcio Anhanguera*, Consórcio Unileste*, Gatusa*, Santa Brígida*,
Sambaíba*

Empresas de
app de carros

Uber*, Easy Táxi / Cabify*, Lady Driver**, 99**

Empresas de app de
bicicletas e patinetes

GROW [fusão de Grin e Yellow], TemBici*

Várias

Cidade a Pé, SampaPé, Ciclocidade, WRI, ITDP, Think
Olga, Vital Strategies – Iniciativa Bloomberg, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC),
Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP),
AzMina – App PenhaS, N!na – App Meu Ônibus

*Organizações contatadas, mas que não responderam ou recusaram conceder entrevista.
** Organizações que chegaram a dar entrevista, mas não entregaram o Termo de Consentimento assinado e, portanto, não tiveram suas entrevistas incorporadas ao trabalho.

Oito questionários diferentes foram elaborados para uso com os diferentes tipos
de organizações (Apêndice C). Os questionários compartilhavam uma base comum, e
foram adaptados para cada tipo de situação ou atividade da instituição. O objetivo de ter
diferentes questionários foi obter uma compreensão do peso atribuído à abordagem de
gênero em cinco pontos diferentes da entrevista:
1. Dados básicos sobre a instituição / organização respondente;
2. Abordagem de gênero na fase de planejamento / desenvolvimento de projetos
(dimensão estratégica), com o objetivo de analisar como as questões de
gênero fazem parte (ou não) do cotidiano dos entrevistados, especialmente em
áreas de planejamento e estratégicas, como a concepção e desenho de políticas
públicas, programas, medidas e produtos;
3. Abordagem de gênero na fase de operação/implementação do projeto (dimensão operacional), para explorar como os projetos e políticas com uma
abordagem de gênero são implementados nas operações cotidianas do sistema de
mobilidade. Esta dimensão envolve o contato direto entre a rede de transporte e
os clientes, e é onde podem ser levantadas questões sobre se as abordagens de
gênero satisfazem os requisitos do cliente (e como);
4. Barreiras e restrições existentes e as próximas etapas planejadas para a abordagem da organização às questões de gênero, e
5. Políticas de inclusão de gênero nos mecanismos de recrutamento da organização
(dimensão corporativa), para analisar as principais funções profissionais de
homens e mulheres; contratação e preconceito de teto de vidro relacionado ao
gênero do trabalhador; mecanismos de inclusão; comportamentos esperados no
local de trabalho; mecanismos para coibir o bullying e o assédio sexual no trabalho;
cuidar de vítimas de assédio; e formas de punir os infratores.
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Apesar do caráter interdisciplinar do questionário, a maioria das entrevistas foi realizada
com profissionais de alto escalão e apenas três foram com equipe mista (RH e técnica). As
entrevistas foram presenciais e realizadas no primeiro semestre de 2019. O método de pesquisa escolhido (entrevistas semiestruturadas) deu espaço para que as instituições respondentes e entrevistadores se distanciassem do questionário para explorar questões surgidas
durante a entrevista, mas não incluídas no roteiro preparado.

A.2 » Análise qualitativa
As entrevistas foram gravadas e transcritas. As respostas foram tabuladas, reconciliadas e comparadas usando as transcrições, notas da entrevista e materiais fornecidos pelos entrevistados.
A análise envolveu a identificação de um padrão (ou falta de um) nas respostas dadas por
instituição (cada uma). As respostas que se desviaram significativamente de um determinado
padrão foram destacadas. Além disso, grandes grupos temáticos foram identificados a partir
da análise sobre as três dimensões da mobilidade urbana: estratégica, corporativa e operacional. Estes consistiam em assuntos levantados pelos entrevistados relacionados ao questionário propriamente dito, bem como questões oferecidas pelos entrevistados que eram
estranhas às perguntas do roteiro. A análise também levou em consideração quaisquer iniciativas ligadas à abordagem de gênero instituídas por organizações individuais.
Dada a natureza qualitativa da pesquisa, também foi importante avaliar as percepções dos
entrevistadores e outros insights. Isso foi útil para contextualizar a análise e focar nos principais temas levantados durante as entrevistas. Várias citações importantes foram retiradas
de entrevistas e inseridas no relatório para fornecer uma amostra das respostas mais interessantes dos entrevistados.
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Apêndice B » Mapeamento
dos stakeholders

Procurou-se aproximar organizações e indivíduos que desempenharam (ou têm desempenhado) um papel significativo na mobilidade urbana e de gênero na cidade de São Paulo,
incluindo organizações que operam fora dos limites da cidade. As instituições contatadas
(Figura B.1) pertenciam ao/à:
• Setor público nas esferas municipal (SMT, SPTrans e CET) e estadual (STM, CPTM,
Metrô-SP, EMTU, TJSP e Polícia Civil);
• Setor privado, como operadoras de ônibus, aplicativos de carona e aplicativos de
bicicletas e patinetes, e
• Sociedade civil organizada, como organizações não governamentais (ONGs) nacionais (IDEC e ANTP) e internacionais (Estratégias Vitais, WRI e ITDP) e ativistas de transporte não motorizados.

Figura – B.1
Polícia Civil

Transporte por
aplicativo

TJSP

Bike e patinete

ORGANIZAÇÕES ESTADUAIS DE SEGURANÇA E JUDICIÁRIA

regulações

STM

SMT
posse

CPTM

Metrô-SP

SampaPé

stakeholders, por
tipo

demandas
civis

Cidade a pé

posse

EMTU

ORGANIZAÇÕES ESTADUAIS DE TRANSPORTE

SPTrans

CET

Ciclocidade

ORGANIZAÇÕES MUNICIPAIS
DE TRANSPORTE

ATIVISTAS DE
MOBILIDADE ATIVA

regulações

IDEC

ANTP

ORGANIZAÇÕES NACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS

Vital Strategies

WRI

ITDP

Operadores de
ônibus

AzMina
PenhaS

ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS

sociedade civil

Think Olga

Rede MAS

ORGANIZAÇÕES FEMINISTAS

setor público

Mapeamento dos

setor privado
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B.1 » Setor Público
No âmbito municipal do setor público de transportes, o principal ator é a Secretaria
Municipal de Mobilidade e Transporte (SMT)72 , a qual é responsável por:
1. Formular, recomendar, gerenciar e avaliar políticas públicas para o desenvolvimento de
serviços de mobilidade urbana;
2. Estudar, planejar, administrar, integrar, fiscalizar e controlar o transporte público e
privado (individual) no município;
3. Implementar os serviços de transporte da responsabilidade da cidade, bem como os
serviços que nela possam ser delegados pelos poderes competentes ao abrigo da sua
autoridade estatutária;
4. Celebrar acordos, convênios e assim por diante para cumprir os objetivos da SMT, e
5. Estabelecer diretrizes e padrões para o uso da rede rodoviária do município.
A Prefeitura de São Paulo possui duas empresas de capital misto incorporadas no setor
de transporte. A primeira, São Paulo Transportes (SPTrans)73, é responsável pela
gestão do sistema de transporte público por ônibus em São Paulo, enquanto a segunda,
Companhia de Engenharia de Tráfego (CET)74, é responsável pelos gerenciamento,
operação e fiscalização do sistema viário da cidade.
No âmbito estadual, o principal ator é a Secretaria de Transportes Metropolitanos (STM)75 , que é responsável pelo sistema metroferroviário (CPTM, Metrô-SP e
Estrada de Ferro Campos do Jordão – EFCJ) e que, por meio da EMTU, também responde
pela infraestrutura de transporte urbano metropolitano de passageiros nas seis regiões metropolitanas do Estado de São Paulo, incluindo a RMSP.
A Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô-SP)76 é responsável
pelo planejamento, desenvolvimento e operação da rede metroviária da Região Metropolitana de São Paulo. A rede metroviária da cidade de São Paulo é composta por seis linhas,
totalizando 96 km de extensão e 85 estações.
A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM)77 opera sete linhas
do sistema ferroviário metropolitano. O sistema contém 94 estações, 273 km de extensão, e
atende 23 municípios (20 na Região Metropolitana de São Paulo e três municípios na Aglomeração Urbana de Jundiaí). A rede está integrada ao Metrô-SP em oito estações e se conecta
a outros modos de transporte na cidade de São Paulo.
A Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU)78 fiscaliza e
72 Transportes de Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes: https://www.prefeitura.sp.gov.br/
cidade/secretarias/transportes/.
73 SPTrans: http://www.sptrans.com.br/.
74 Companhia de Engenharia de Tráfego: http://www.cetsp.com.br/.
75 Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos: http://www.stm.sp.gov.br/.
76 Metrô-SP: http://www.metro.sp.gov.br.
77 Companhia Paulista de Trens Metropolitanos: https://www.cptm.sp.gov.br/.
78 Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos: http://www.emtu.sp.gov.br/.
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regulamenta o transporte metropolitano de baixa e média capacidade nas Regiões Metropolitanas do Estado de São Paulo, totalizando 134 municípios.
Quanto às agências de segurança, a Delegacia Geral de Polícia Adjunta (DEGEPAD) da Polícia Civil de São Paulo79, por meio da sua Assistência Policial Judiciária, assessora o Delegado Geral de Polícia nos assuntos referentes à polícia territorial, especializada
e administrativa, orientando as Delegacias de Polícia de Defesa da Mulher (DDM).
O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) 80 é um órgão do Poder Judiciário de
São Paulo, com sede na capital e jurisdição em todo o território estadual. Tem como função
julgar todas as causas que não se enquadram na competência da Justiça especializada (Federal,
do Trabalho, Eleitoral e Militar), incluindo gênero.

B.2 » Setor Privado
As empresas privadas operadoras de transportes foram reunidas em dois grupos:
1. Operadoras de ônibus, que operam linhas do sistema de ônibus municipal ou
metropolitano, prestando serviço para o público mediante contrato resultante de licitação pública de concessão de serviços, e
2. Startups, que prestam serviço de transporte privado, através de aplicativos de celular
que conectam o público ao serviço, e cuja regulamentação estatal pode ou não existir.
Entre as concessionárias ou permissionárias contatadas (METRA, MobiBrasil, Viação
Gato Preto, Internorte Consortium, Intervias Consortium, Anhanguera Consortium,
Unileste Consortium, Gatusa, Saint Brigid, e Sambaíba), três responderam positivamente
à solicitação de entrevista: METRA, Viação Gato Preto e MobiBrasil.
A METRA81 opera nove terminais (municipais e intermunicipais), uma frota de 270
ônibus (incluindo elétricos e híbridos), 110 paradas de ônibus e 45km de corredores,
sendo 33km de corredores segregados (São Mateus – Jabaquara) e 12km em tráfego
misto (Diadema – Brooklin), ligando as zonas Leste e Sul da cidade de São Paulo. A empresa conta com equipe de cerca de 1700 colaboradores.
A Viação Gato Preto82 é uma operadora de ônibus municipal do Consórcio Sudoeste de
Transporte. Junto com a Transppass Transporte de Passageiros Ltda, a Gato Preto atua na
região oeste do município. É uma das empresas de transporte mais antigas da cidade e sua
frota conta com mais de 400 ônibus, das mais variadas marcas, tamanhos e anos de fabricação. A MobiBrasil83 também é uma operadora de ônibus municipal, que atua na região sul.
79 Polícia Civil Do Estado de São Paulo: https://www.policiacivil.sp.gov.br/
80 Tribunal de Justiça de São Paulo: http://www.tjsp.jus.br/.
81 Metra: http://www.metra.com.br/.
82 Viação Gato Preto: http://www.viacaogatopreto.com.br/.
83 MobiBrasil: http://www.mobibrasil.com.br/.
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Entre as startups, quatro das seis contatadas (Uber, Cabify, Lady Driver, 99, GROW
Mobility, e Tembici) responderam positivamente à solicitação de entrevista.
GROW Mobility84 é uma holding latinoamericana de micromobilidade e pagamentos.
Dentre os aplicativos de carona, a 9985 é uma empresa brasileira de aplicativo adquirida
pela empresa chinesa de transporte Didi Chuxing; enquanto a LadyDriver86 contém
apenas motoristas mulheres para atender passageiras mulheres, a fim de proporcionar
um transporte exclusivo e seguro para todas.
Apesar de não atuar em São Paulo, a startup N!na Mobile foi contatada devido à sua
relevância no quesito de inovação no registro de casos de abuso/assédio sexual. O aplicativo N!na nasceu com a ideia de criar um mapa informativo para ajudar mulheres vítimas de assédio nos transportes coletivos. Atualmente, passou a ser uma funcionalidade
do App Meu Ônibus Fortaleza e consiste em um botão de denúncias que pode ser utilizado tanto pela vítima como por alguém que tenha presenciado o assédio em paradas,
terminais de ônibus ou dentro dos veículos.

B.3 » Sociedade civil organizada
O estudo classificou a sociedade civil organizada em dois grupos: as associações ou
organizações sem fins lucrativos e ativistas que defendem o transporte não motorizado
e uma cidade inclusiva para as mulheres.
As organizações com ou sem fins lucrativos contatadas têm abrangência nacional (ANTP
e IDEC) ou internacional (ITDP Brasil87, WRI Brasil88 e Vital Strategies89). Os organismos
internacionais costumam realizar estudos sobre mobilidade sustentável, com foco na garantia de acesso à cidade e na redução das emissões de carbono e da desigualdade social.
Das nacionais, a Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP)90 tem como
foco o setor de transporte público e o trânsito brasileiro. Seus associados incluem gestores de transporte público e transporte de massa, operadores de transporte público
e privado, sindicatos de empregadores e empregados, fabricantes e prestadores de serviços, bem como consultores e universidades.
O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) 91 é uma associação de consumidores, independente de empresas, partidos políticos ou governos. Um dos seus
84 Grow Mobility: https://www.grow.mobi/. The company stopped its operations in January 2020.
85 99 Technologia Ltda: https://99app.com/.
86 LadyDriver: https://ladydriver.com.br/.
87 Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento: https://itdpbrasil.org/.
88 WRI Brasil: https://wribrasil.org.br/pt.
89 GRSP (Global Road Safety Partnership), “Bloomberg Initiative for Global Road Safety: Bloomberg
Philanthropies,” https://www.grsproadsafety.org/programmes/bloomberg-initiative-global-road-safety/.
90 Associação Nacional de Transportes Públicos: http://www.antp.org.br/.
91 Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor: https://idec.org.br/.
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interesses é a mobilidade urbana, desenvolvendo trabalhos em duas frentes relevantes:
qualidade dos transportes e sustentabilidade dos transportes.
Dentre as organizações ativistas contatadas, é possível identificar dois subgrupos: os
defensores do transporte não motorizado e as organizações feministas. A Associação
Paulista de Ciclistas Urbanos (Ciclocidade)92 é uma importante associação dos ciclistas
da cidade. Tem como objetivo dar voz às pessoas que usam (ou gostariam de usar) a bicicleta no dia a dia de São Paulo. Com o mesmo propósito, mas voltado para o pedestre,
são a Associação Paulista de Mobilidade Pedestre Cidade a Pé 93 e SampaPé 94 .
Em relação às organizações feministas, o Think Olga95 visa empoderar as mulheres,
disponibilizando informações relevantes. Essa ONG foi a principal parceira do Metrô-SP
em sua primeira campanha antiassédio. Além disso, o PenhaS 96 é um aplicativo de atendimento a mulheres vítimas de violência por meio da troca de experiências e oportunidades de diálogo. O aplicativo também fornece um botão de pânico e um recurso para
gerar evidências de agressão e assim por diante. O projeto está sob a égide da AzMina
Magazine, que recebeu três parcelas de financiamento internacional para permitir o desenvolvimento das suas atividades.

92 Associação dos Ciclistas Urbanos de São Paulo: https://www.ciclocidade.org.br/.
93 Associação pela Mobilidade a Pé em São Paulo: https://cidadeape.org/.
94 SampaPé: http://leticialedasabino.wixsite.com/sampapeorg/sobre-nos.
95 Think Olga: https://thinkolga.com/.
96 PenhaS: http://azmina.com.br/penhas/.

« 93

94 »

8 » Apêndices

Apêndice C »
Questionários
para entrevista
semiestruturada

Setor Público – Transportes (STM, METRÔ, CPTM,
EMTU, SMT, SPTrans e CET)
1. Informações do entrevistado
a. Data da entrevista:
b. Nome completo do(a) entrevistado(a):
c. Órgão / empresa / organização:
d. Cargo / função do(a) entrevistado(a):
2. Sobre a abordagem de gênero no desenvolvimento de projetos:
a. Vocês consideram necessária uma abordagem de gênero em relação às políticas
públicas e projetos desenvolvidos por vocês?
i. (de acordo com o sim/não da resposta anterior) Por que essa abordagem de gênero é ou não necessária?
b. De que maneira específica vocês consideram a abordagem de gênero dentro dos
projetos e políticas públicas desenvolvidos pela organização?
i. As diretrizes de trabalho da organização incluem as especificidades
relativas a algum gênero em específico? Se sim, como consideram
essas especificidades?
c. Quais são as principais dificuldades enfrentadas por vocês no desenvolvimento
e na implementação de políticas públicas e projetos com abordagem de gênero?
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3. Sobre a abordagem de gênero na operação:
a. Quais são as dificuldades enfrentadas na implementação dos projetos com abordagem de gênero no cotidiano da operação?
b. É feito o registro de casos de assédio?
i. Se sim, como é o processo de registro?
ii. Se não, por que esse registro não é feito?
c. Existe um protocolo de atendimento à vítima? Se sim, como é
i. Caso o protocolo exista, vocês sabem se ele é corretamente aplicado?
Têm uma estimativa de quantos % dos casos não têm o protocolo corretamente aplicado?
ii. Caso contrário, vocês já têm um protocolo desenhado e poderiam
compartilhar conosco?
d. É feito o acompanhamento dos agressores? Como é / deveria ser esse acompanhamento?
e. São formuladas estatísticas sobre o assunto? Como?
i. (de acordo com o sim/não da resposta anterior) Seria possível nos fornecer
essas estatísticas por tipo de queixa relativo ao período de 2015 a 2018?
f. São divulgadas estatísticas sobre o assunto? Onde?
i. Essas estatísticas podem ser acessadas pela população?
ii. A empresa utiliza essas estatísticas no planejamento e na implementação de medidas?
g. A organização conta com ferramentas tecnológicas de apoio (app, canal direto
com polícia, data lake para gerar relatórios estatísticos etc.)?
h. Existe interface com outros órgãos ou empresas? Quais? Como é feita essa comunicação com cada órgão / empresa?
4. Impasses e próximos passos
a. Quais as principais limitações que enfrentam hoje em relação à abordagem de
questões de gênero e violência de gênero na operação?
b. Quais os planos futuros da organização para lidar com esses temas?
5. Sobre a política de contratação e políticas de inclusão do órgão:
a. Qual é a visão da organização sobre questões de gênero no cotidiano de trabalho
da organização e na estrutura?
b. Como são anunciadas as vagas de trabalho/contratações disponíveis?
c. O setor de RH/concursos recebe algum tipo de treinamento sobre contratação
sensível às questões de gênero e inclusão?
d. A sua organização promove ou recebe algum treinamento relacionado à igualdade
de oportunidades e comportamentos adequados no local de trabalho?
e. A sua organização tem um código de conduta, código de ética ou política de diversidade?
i. Quais os documentos-diretrizes? Quais são os comportamentos esperados a partir desses documentos-diretrizes?
f. Quais são as principais atividades desenvolvidas, na sua organização, por:
i. Mulheres?
ii. Homens?
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g. Assédios moral e sexual são considerados um problema dentro da sua organização?
i. Vocês têm acesso aos números referentes às ocorrências e aos tipos de
violência que ocorrem? Podem compartilhar conosco?
h. Há um mecanismo de denúncia de casos de assédio sexual na sua instituição?
i. Se sim, como funciona esse mecanismo e como está organizado o protocolo de denúncia?
ii. Qual é o procedimento necessário para instauração de inquéritos e
posteriores processos administrativos?
iii. Esses protocolos e procedimentos são claros e de amplo conhecimento
dos funcionários?
iv. Esses protocolos garantem a confidencialidade/anonimidade da denúncia e dos envolvidos?
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Setor Público – Secretaria de Direitos Humanos (SMDH)
1. Informações do entrevistado
a. Data da entrevista:
b. Nome completo do(a) entrevistado(a):
c. Órgão / empresa / organização:
d. Cargo / função do(a) entrevistado(a):
2. Sobre a abordagem de gênero no desenvolvimento de projetos:
a. Vocês consideram necessária uma abordagem de gênero e mobilidade no cotidiano de trabalho desse órgão e nos projetos por ele desenvolvidos?
i. (de acordo com o sim/não da resposta anterior) Por que essa abordagem é ou não necessária?
b. Dentro desse recorte (gênero e mobilidade), de que maneira específica vocês
consideram a abordagem de gênero nos projetos e políticas públicas desenvolvidos pela Secretaria?
i. As diretrizes de trabalho da Secretaria incluem as especificidades relativas a algum gênero em específico? Se sim, como consideram essas
especificidades?
c. Quais são as principais dificuldades enfrentadas por vocês no desenvolvimento e
na implementação de políticas públicas e em projetos com abordagem de gênero?
d. Vocês são convidados a colaborar com uma abordagem de gênero em projetos
desenvolvidos por outros órgãos públicos/secretarias, especialmente aqueles relacionados à mobilidade/políticas urbanas?
i. Se sim, conseguem nos dar alguns exemplos?
ii. Se não, a qual fator atribuem esses não convite? É uma questão institucional? É um desconhecimento da existência da SMDH?
iii. O que acham que os ajudaria a atuar de maneira mais transversal em
relação aos projetos de outros órgãos/secretarias?
iv. E com a sociedade civil? Há trabalho conjunto nos campos de mobilidade/políticas urbanas?
e. Vocês têm atuação conjunta à Delegacia da Mulher e aos órgãos de segurança pública?
3. Sobre a abordagem de gênero na implementação de projetos/assédio:
a. Violência de gênero/assédio é um problema nos equipamentos e projetos da secretaria?
b. Os órgãos responsáveis pelas políticas de segurança (incluindo assédio sexual) são diferentes quando o caso acontece dentro do transporte público ou no espaço público?
i. Caso positivo, sabem dizer se há algum diálogo estabelecido entre esses
diferentes órgãos?
c. É feito o registro de casos de assédio (no transporte, em espaços públicos, nos
equipamentos de atendimento da secretaria)?
i. Como é ou deveria ser o processo de registro?
ii. Os dados para os casos de assédio sexual no espaço público e no sistema
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d.

e.
f.

g.
h.

de transporte são registrados separadamente, por órgãos diferentes?
iii. Vocês têm algum estudo/informação sobre onde o problema (casos de
assédio sexual) é pior – no transporte público ou em espaços públicos?
d.São formuladas estatísticas sobre o assunto? Como?
i. Caso contrário, como vocês acham que deveria ser essa formulação
das estatísticas?
ii. As estatísticas são divulgadas? Vocês têm algum acesso privilegiado às
estatísticas/na elaboração delas?
iii. Vocês têm interesse em participar na elaboração e análise das
estatísticas?
Sabem se é feito o acompanhamento dos agressores?
i. Como é/deveria ser esse acompanhamento?
Existe um protocolo de atendimento à vítima? Se sim, como é?
i. Caso o protocolo exista, vocês sabem se ele é corretamente aplicado?
Têm uma estimativa de quantos % dos casos não têm o protocolo corretamente aplicado?
ii. Caso contrário, vocês já têm um protocolo desenhado e poderiam
compartilhar conosco?
O órgão conta com ferramentas tecnológicas de apoio (app, canal direto com polícia, data lake para gerar relatórios estatísticos etc.)?
Existe interface com outros órgãos ou empresas? Quais? Como é feita essa comunicação com cada órgão / empresa?

4. Impasses e próximos passos
a. Quais as principais limitações que enfrentam hoje para lidar com a temática de
gênero e mobilidade?
b. Quais os planos futuros do órgão para lidar com esse assunto?

Estudo de linha de base sobre gênero e transporte em São Paulo, Brasil

Setor Público – Poder Judiciário (TJSP)
1. Informações do entrevistado
a. Data da entrevista:
b. Nome completo do(a) entrevistado(a):
c. Órgão / empresa / organização:
d. Cargo / função do(a) entrevistado(a):
2. Sobre a abordagem de gênero no Judiciário:
a. Estando ligadas ao Judiciário, qual é a visão da Legislação sobre questões de
gênero e mobilidade?
i. Juízes, promotores e defensores têm autonomia para interpretar a legislação? Como isso funciona? É possível explicar para a gente?
b. Há legislação específica ou jurisprudências que se aplicam a esse tipo de abordagem (gênero e mobilidade)?
c. De que maneira a legislação e as jurisprudências consideram a abordagem de
gênero de mobilidade nos casos em trânsito e julgados?
i. A legislação entende que existem especificidades relativas a algum
gênero em específico?
ii. Se sim, qual é a visão da legislação, da jurisprudência e de vocês sobre
essas especificidades?
d. Mobilidade não é atividade fim do Tribunal de Justiça, mas ao sistema judiciário
são encaminhados os casos de assédio que são denunciados – em que medida o
Tribunal interage com os órgãos e as empresas de transportes para tratar do assunto Gênero e Mobilidade para a garantia dos direitos de ir e vir das mulheres?
3. Sobre a lida, especificamente, com casos de assédio:
a. Sabem se é feito o registro de casos de assédio (no transporte, na rua)?
i. Caso positivo, como é feito o registro?
ii. Caso negativo, como acham que deveria ser esse processo?
iii. Julgam o protocolo de denúncia simples o suficiente para que as vítimas
não desistam no meio da denúncia?
b. Sabem se existe um protocolo de atendimento às vítimas de violência no transporte público? Discorram um pouco mais sobre isso, se possível.
i. Esse protocolo atende ao que a lei/o aplicador da lei entende como
necessário/justo/suficiente?
ii. Se respondeu não à pergunta anterior, julgam que deveria ser esse o protocolo?
c. E em relação aos agressores – sabem como é feito o acompanhamento deles?
i. Se sim, como é o acompanhamento?
a. Qual é a sua opinião sobre esse protocolo?
b. Têm alguma sugestão para mudanças que tenham impacto positivo na maneira como esse acompanhamento é feito?
ii. Se não, como vocês julgam que deveria ser feito esse acompanhamento?
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d. Em qual tipo penal se enquadra o assédio/abuso sexual no transporte público ou
no espaço público? Qual é o artigo no qual esse tipo está inserido?
i. Qual é o tipo de pena e, em média, de quanto tempo?
ii. Vocês acreditam que as penas tradicionalmente destinadas a esse tipo
de crime são adequadas?
iii. Falem um pouco mais sobre suas opiniões, um pouco do que é consenso geral
entre seus pares e quais caminhos poderíamos pensar para lidar com essa questão.
e. Sabem se são formuladas e divulgadas estatísticas sobre o assunto?
i. Se sim, têm acesso a elas? Atuam com essas estatísticas no cotidiano de trabalho?
ii. Se não, por quê? Acreditam que seria positivo poder atuar com elas?
iii. Têm sugestões para melhorar a formulação/disponibilização de estatísticas sobre assédio/abuso sexual no espaço público e no transporte
público, de modo que sejam mais úteis para o trabalho do Judiciário?
f. A organização conta com ferramentas tecnológicas de apoio (app, canal direto
com polícia, data lake para gerar relatórios estatísticos etc.)?
g. Existe interface com outros órgãos ou empresas? Quais? Como é feita essa comunicação com cada órgão / empresa?
4. Sobre a política de contratação e políticas de inclusão do órgão:
a. O setor de RH/concursos recebe algum tipo de treinamento sobre contratação
sensível às questões de gênero e inclusão?
b. A sua organização recebe algum treinamento relacionado a igualdade de oportunidades e comportamentos adequados no local de trabalho?
c. A sua organização tem um código de conduta, código de ética ou política de diversidade?
d. Quais são as diretrizes que vocês têm? Quais são os comportamentos esperados
a partir desses documentos-diretrizes?
e. Quais são as principais atividades desenvolvidas, na sua organização, por
i. Mulheres?
ii. Homens?
f. Assédios moral e sexual são considerados um problema dentro de sua instituição?
i. Vocês têm acesso aos números referentes às ocorrências e aos tipos de
violência que ocorrem? Podem compartilhar conosco?
g. Em seu órgão, há um mecanismo de denúncia de casos de assédio sexual?
i. Se sim, como funciona esse mecanismo e como está organizado o
protocolo de denúncia?
ii. Qual é o procedimento necessário para instauração de inquéritos e
posteriores processos administrativos?
iii. Esses protocolos e procedimentos são fáceis e garantem a confidencialidade/anonimidade da denúncia e dos envolvidos?
5. Impasses e próximos passos
a. Quais as principais limitações que enfrentam hoje para lidar com a temática de
gênero e mobilidade?
b. Quais os planos futuros do órgão para lidar com esse assunto?
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Setor Público – Segurança / Polícia (DDM)
1. Informações do entrevistado
a. Data da entrevista:
b. Nome completo do(a) entrevistado(a):
c. Órgão / empresa / organização:
d. Cargo / função do(a) entrevistado(a):
2. Fluxo de denúncias na DDM
a. Qual é a atuação da DDM em casos de violência contra a mulher que não se enquadram como violência doméstica?
b. Qual é a atuação de vocês, especificamente, na campanha Contra o Assédio, coordenada pelo TJSP?
c. Vocês contribuíram no desenho do protocolo de atendimento pelos operadores?
d. O que acontece a partir do momento em que a vítima é levada à delegacia – conseguem nos explicar todos os passos desse fluxo?
e. Vocês perceberam uma mudança na quantidade de ocorrências a partir dessa campanha?
f. Caso alguma mudança tenha sido percebida, vocês têm hipóteses para explicá-la?
i. Caso a mudança tenha sido um aumento na quantidade de ocorrências,
vocês têm acesso às estatísticas de uma série histórica mais longa e
podem compartilhá-las conosco (pelo menos de 2015 – 2018)?
ii. Caso não tenha havido mudança na quantidade de ocorrências a
partir da campanha, a qual(is) motivos vocês atribuem essa falta de
responsividade?
g. A partir da campanha Contra o Assédio e, mais recentemente, com a mudança
na Lei de Importunação Sexual, vocês identificaram possíveis lacunas e/ou pontos
a melhorar na atuação de vocês:
i. em relação ao atendimento ao usuário?
ii. em relação ao andamento interno das investigações?
iii. em relação à lida com os agressores?
h. Como é a relação de vocês com o Ministério Público (MP) no caso específico das
ocorrências de assédio sexual no transporte público? Pode nos explicar melhor
como funciona essa relação institucional?
i. Quais as principais limitações na aplicação da pena (da coleta de provas à decisão
da culpabilidade do agressor) nesse tipo de crime?
j. Caso haja limitações, têm ideias sobre como o processo de investigação pode
ser melhorado?
k. Quais são os principais desafios e limitações que vocês encontram a partir da mudança do enquadramento do crime de importunação sexual como tipo penal?
l. Vocês estão pensando em estratégias para lidar com esses desafios e limitações?
i. Caso positivo, quais?
ii. Caso negativo, por que não?
m. O que vocês pensam a respeito do desenho de um canal de denúncia unificado
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para esse crime, nos moldes do 180?
n. Como avaliam a efetividade do funcionamento do 180?
o. Qual é a relação de vocês com a Secretaria de Segurança Pública (SSP)?
p. Como é a abertura da SSP para lidar especificamente com a pauta de gênero?
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Setor Privado (Empresas Operadoras de Ônibus)
1. Informações do entrevistado:
a. Data da entrevista:
b. Nome completo do(a) entrevistado(a):
c. Órgão / empresa / organização:
d. Cargo / função do(a) entrevistado(a):
2. Sobre a abordagem de gênero no desenvolvimento de projetos:
a. Vocês consideram necessária uma abordagem de gênero nos projetos desenvolvidos por vocês?
i. (de acordo com o sim/não da resposta anterior) Por que essa abordagem de gênero é ou não necessária?
b. De que maneira específica vocês consideram a abordagem de gênero dentro dos
projetos desenvolvidos pela empresa/companhia?
i. As diretrizes de trabalho da organização incluem as especificidades relativas a algum gênero em específico? Se sim, como consideram essas
especificidades?
c. Quais são as principais dificuldades enfrentadas por vocês no desenvolvimento e
na implementação de políticas públicas e em projetos com abordagem de gênero?
d. Vocês desenvolvem projetos em parceria com organizações da sociedade civil ou
órgãos públicos? Se sim, qual(is)?
3. Sobre a abordagem de gênero na implementação de projetos e
operação:
a. Quais são as dificuldades enfrentadas na implementação dos projetos com abordagem de gênero no cotidiano de sua operação?
b. Em relação à violência de gênero: é feito o registro de casos de assédio com passageiras?
i. Se sim, como é o processo de registro?
ii. Se não, por que esse registro não é feito?
c. Em relação à violência de gênero: é feito o registro de casos de assédio com motoristas?
i. Se sim, como é o processo de registro?
ii. Se não, por que esse registro não é feito?
d. Existe um protocolo de atendimento à vítima? Se sim, como é?
e. Como é feito o acompanhamento dos agressores?
f. São formuladas estatísticas sobre o assunto? Como?
i. (de acordo com o sim/não da resposta anterior) Seria possível nos fornecer
essas estatísticas por tipo de queixa relativas ao período de 2015 a 2018?
g. São divulgadas estatísticas sobre o assunto? Onde?
i. Essas estatísticas podem ser acessadas pela população?
ii. A empresa utiliza essas estatísticas no planejamento e na implementação de medidas?
h. A organização conta com ferramentas tecnológicas de apoio (app, canal direto
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com polícia, data lake para gerar relatórios estatísticos etc.)?
4. Impasses e próximos passos
a. Quais as principais limitações que enfrentam hoje em relação à abordagem de
questões de gênero e violência de gênero na operação?
b. Quais os planos futuros da organização para lidar com esses temas?
5. Sobre a política de contratação e políticas de inclusão da organização:
a. Qual é a visão da organização sobre questões de gênero no cotidiano de trabalho
da organização e na estrutura?
b. Como são anunciadas as vagas de trabalho/contratações disponíveis?
c. Existe busca ativa por motoristas mulheres? Se sim, como?
d. O setor de RH/concursos recebe algum tipo de treinamento sobre contratação
sensível às questões de gênero e inclusão?
e. A sua organização promove ou recebe algum treinamento relacionado à igualdade
de oportunidades e comportamentos adequados no local de trabalho?
f. A sua organização tem um código de conduta, código de ética ou política
de diversidade? Quais são os comportamentos esperados a partir desses
documentos-diretrizes?
g. Quais são as principais atividades desenvolvidas, na sua organização, por:
i. Mulheres?
ii. Homens?
h. Assédios moral e sexual são considerados um problema dentro da sua organização?
i. Vocês têm acesso aos números referentes às ocorrências e aos tipos de violência
que ocorrem? Podem compartilhar conosco?
j. Há um mecanismo de denúncia de casos de assédio sexual na sua organização?
i. Se sim, como funciona esse mecanismo e como está organizado o protocolo de denúncia?
ii. Qual é o procedimento necessário para instauração de inquéritos e
posteriores processos administrativos?
iii. Esses protocolos e procedimentos são claros e de amplo conhecimento
dos funcionários?
iv. Esses protocolos garantem a confidencialidade/anonimidade da denúncia e dos envolvidos?
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Setor Privado (Empresas de App de Carros)
1. Informações do entrevistado
a. Data da entrevista:
b. Nome completo do(a) entrevistado(a):
c. Órgão / empresa / organização:
d. Cargo / função do(a) entrevistado(a):
2. Sobre a abordagem de gênero no desenvolvimento de projetos:
a. Vocês consideram necessária uma abordagem de gênero nos projetos desenvolvidos por vocês?
i. (de acordo com o sim/não da resposta anterior) Por que essa abordagem de gênero é ou não necessária?
b. De que maneira específica vocês consideram a abordagem de gênero dentro dos
projetos desenvolvidos pela empresa/companhia?
i. As diretrizes de trabalho da organização incluem as especificidades relativas a algum gênero em específico? Se sim, como consideram essas
especificidades?
c. Quais são as principais dificuldades enfrentadas por vocês no desenvolvimento
e na implementação de políticas públicas e projetos com abordagem de gênero?
d. Vocês desenvolvem projetos em parceria com organizações da sociedade civil ou
órgãos públicos? Se sim, qual(is)?
3. Sobre a abordagem de gênero na implementação de projetos e
operação:
a. E quais são as dificuldades enfrentadas na implementação dos projetos com abordagem de gênero no cotidiano de sua operação?
b. Em relação à violência de gênero: é feito o registro de casos de assédio com
passageiras?
i. Se sim, como é o processo de registro?
ii. Se não, por que esse registro não é feito?
c. Em relação à violência de gênero: é feito o registro de casos de assédio com motoristas?
i. Se sim, como é o processo de registro?
ii. Se não, por que esse registro não é feito?
d. Existe um protocolo de atendimento à vítima? Se sim, como é?
e. Como é feito o acompanhamento dos agressores?
f. São formuladas estatísticas sobre o assunto? Como?
i. (de acordo com o sim/não da resposta anterior) Seria possível nos fornecer
essas estatísticas por tipo de queixa relativas ao período de 2015 a 2018?
g. São divulgadas estatísticas sobre o assunto? Onde?
i. Essas estatísticas podem ser acessadas pela população?
ii. A empresa utiliza essas estatísticas no planejamento e na implementação de medidas?
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h. A organização conta com ferramentas tecnológicas de apoio (app, canal direto
com polícia, data lake para gerar relatórios estatísticos etc.)?
i. Vocês trabalham com tarifa dinâmica?
i. Se sim, como consideram os fatores multiplicadores da Resolução nº 14
do Comitê Municipal de Uso do Viário?
ii. Um desses multiplicadores (categoria incentivo – M1) é sobre quilômetro rodado por condutor do gênero feminino, esse incentivo é considerado na formulação de preço de vocês? E na política de contratação
de motoristas?
4. Impasses e próximos passos
a. Quais as principais limitações que enfrentam hoje em relação à abordagem de
questões de gênero e violência de gênero na operação?
b. Quais os planos futuros da organização para lidar com esses temas?
5. Sobre a política de contratação e políticas de inclusão da organização:
a. Qual é a visão da organização sobre questões de gênero no cotidiano de trabalho
da organização e na estrutura?
b. Como são anunciadas as vagas de trabalho/contratações disponíveis?
c. Existe busca ativa por motoristas mulheres? Se sim, como?
d. O setor de RH/concursos recebem algum tipo de treinamento sobre contratação
sensível às questões de gênero e inclusão?
e. A sua organização promove ou recebe algum treinamento relacionado à igualdade
de oportunidades e comportamentos adequados no local de trabalho?
f. A sua organização tem um código de conduta, código de ética ou política
de diversidade? Quais são os comportamentos esperados a partir desses
documentos-diretrizes?
g. Quais são as principais atividades desenvolvidas, na sua organização, por:
i. Mulheres?
ii. Homens?
h. Assédios moral e sexual são considerados um problema dentro da sua organização?
i. Vocês têm acesso aos números referentes às ocorrências e aos tipos de violência
que ocorrem? Podem compartilhar conosco?
j. Há um mecanismo de denúncia de casos de assédio sexual na sua organização?
i. Se sim, como funciona esse mecanismo e como está organizado o protocolo de denúncia?
ii. Qual é o procedimento necessário para instauração de inquéritos e
posteriores processos administrativos?
iii. Esses protocolos e procedimentos são claros e de amplo conhecimento
dos funcionários?
iv. Esses protocolos garantem a confidencialidade/anonimidade da denúncia e dos envolvidos?
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Setor Privado (Empresas de App de Patinetes e
Bicicletas)
1. Informações do entrevistado
a. Data da entrevista:
b. Nome completo do(a) entrevistado(a):
c. Órgão / empresa / organização:
d. Cargo / função do(a) entrevistado(a):
2. Sobre a abordagem de gênero no desenvolvimento de projetos:
a. Vocês consideram necessária uma abordagem de gênero nos projetos desenvolvidos por vocês?
i. (de acordo com o sim/não da resposta anterior) Por que essa abordagem de gênero é ou não necessária?
b. De que maneira específica vocês consideram a abordagem de gênero dentro dos
projetos desenvolvidos pela empresa/companhia?
i. As diretrizes de trabalho da organização incluem as especificidades relativas a algum gênero em específico? Se sim, como consideram essas
especificidades?
c. Quais são as principais dificuldades enfrentadas por vocês no desenvolvimento e
na implementação de políticas públicas e em projetos com abordagem de gênero?
d. Vocês desenvolvem projetos em parceria com organizações da sociedade civil ou
órgãos públicos? Se sim, qual(is)?
3. Sobre a abordagem de gênero na implementação de projetos e
operação:
a. Quais são as dificuldades enfrentadas na implementação dos projetos com abordagem de gênero no cotidiano de sua operação?
b. Em relação à violência de gênero: é feito o registro de casos de assédio?
i. Se sim, como é o processo de registro?
ii. Se não, por que esse registro não é feito?
c. Existe um protocolo de atendimento à vítima? Se sim, como é?
d. Como é feito o acompanhamento dos agressores?
e. São formuladas estatísticas sobre o assunto? Como?
i. (de acordo com o sim/não da resposta anterior) Seria possível nos fornecer
essas estatísticas por tipo de queixa relativas ao período de 2015 a 2018?
f. São divulgadas estatísticas sobre o assunto? Onde?
i. Essas estatísticas podem ser acessadas pela população?
ii. A empresa utiliza essas estatísticas no planejamento e na implementação de medidas?
g. (Para todos) A organização conta com ferramentas tecnológicas de apoio (app,
canal direto com polícia, data lake para gerar relatórios estatísticos etc.)?
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4. Impasses e próximos passos
a. Quais as principais limitações que enfrentam hoje em relação à abordagem de
questões de gênero e violência de gênero na operação?
b. Quais os planos futuros da organização para lidar com esses temas?
5. Sobre a política de contratação e políticas de inclusão da organização:
a. Qual é a visão da organização sobre questões de gênero no cotidiano de trabalho
da organização e na estrutura?
b. Como são anunciadas as vagas de trabalho/contratações disponíveis?
c. O setor de RH/concursos recebe algum tipo de treinamento sobre contratação
sensível às questões de gênero e inclusão?
d. A sua organização promove ou recebe algum treinamento relacionado à igualdade
de oportunidades e comportamentos adequados no local de trabalho?
e. A sua organização tem um código de conduta, código de ética ou política
de diversidade? Quais são os comportamentos esperados a partir desses
documentos-diretrizes?
f. Quais são as principais atividades desenvolvidas, na sua organização, por:
i. Mulheres?
ii. Homens?
g. Assédios moral e sexual são considerados um problema dentro da sua organização?
h. Vocês têm acesso aos números referentes às ocorrências e aos tipos de violência
que ocorrem? Podem compartilhar conosco?
i. Há um mecanismo de denúncia de casos de assédio sexual na sua organização?
j. Se sim, como funciona esse mecanismo e como está organizado o protocolo de denúncia?
i. Qual é o procedimento necessário para instauração de inquéritos e
posteriores processos administrativos?
ii. Esses protocolos e procedimentos são claros e de amplo conhecimento
dos funcionários?
iii. Esses protocolos garantem a confidencialidade/anonimidade da denúncia e dos envolvidos?
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Organizações de Sociedade Civil
1. Informações do entrevistado
a. Data da entrevista:
b. Nome completo do(a) entrevistado(a):
c. Órgão / empresa / organização:
d. Cargo / função do(a) entrevistado(a):
2. Sobre a abordagem de gênero no desenvolvimento de projetos da
organização:
a. Vocês consideram necessária uma abordagem de gênero nos projetos desenvolvidos por vocês?
i. (de acordo com o sim/não da resposta anterior) Por que essa abordagem de gênero é ou não necessária?
b. De que maneira específica vocês inserem uma abordagem de gênero dentro dos
projetos desenvolvidos pela organização?
i. As diretrizes de trabalho da organização incluem as especificidades relativas a algum gênero em específico? Se sim, como consideram essas
especificidades?
c. Quais são as principais dificuldades enfrentadas por vocês no desenvolvimento de
projetos com abordagem de gênero?
d. Vocês desenvolvem trabalho em conjunto com outras organizações/instituições
públicas? Se sim, qual(is)?
i. Se não, há alguma organização/órgão específico com o qual vocês gostariam de trabalhar em parceria?
3. Sobre a abordagem de gênero na implementação / operação:
a. Quais são as dificuldades enfrentadas na implementação dos projetos com abordagem de gênero no seu cotidiano mais operacional/de trabalho?
b. A organização conta com ferramentas tecnológicas de apoio (app, canal direto
com polícia, data lake para gerar relatórios estatísticos etc.)
4. Impasses e próximos passos
a. Quais as principais limitações que enfrentam hoje em relação à abordagem de
questões de gênero (e violência de gênero) nos projetos?
b. Quais os planos futuros da organização para lidar com esses temas?
5. Sobre política de contratação e políticas de inclusão do órgão:
a. Qual é a visão do órgão sobre questões de gênero no cotidiano de trabalho da
organização e na estrutura?
b. Como são anunciadas as vagas de trabalho/contratações disponíveis?
c. O setor de RH/concursos recebe algum tipo de treinamento sobre contratação
sensível às questões de gênero e inclusão?
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d. A sua organização recebe algum treinamento relacionado a igualdade de oportunidades e comportamentos adequados no local de trabalho?
e. A sua organização tem um código de conduta, código de ética ou política
de diversidade? Quais são os comportamentos esperados a partir desses
documentos-diretrizes?
f. Quais são as principais atividades desenvolvidas, na sua organização, por
i. Mulheres?
ii. Homens?
g. Assédios moral e sexual são considerados um problema dentro da sua instituição?
h. Vocês têm acesso aos números referentes às ocorrências e tipos de violência que
ocorrem? Podem compartilhar conosco?
i. Há um mecanismo de denúncia de casos de assédio sexual na sua instituição?
i. Se sim, como funciona esse mecanismo e como está organizado o protocolo de denúncia?
ii. Qual é o procedimento necessário para instauração de inquéritos e
posteriores processos administrativos?
iii. Esses protocolos e procedimentos são claros e de amplo conhecimento
dos funcionários?
iv. Esses protocolos garantem a confidencialidade/anonimidade da denúncia e dos envolvidos?
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Apêndice D » Divisão
por gênero em empresas
públicas: cargos de
decisão

CPTM
Total
CPTM

Homem

Mulher

Total

Fem. (%)

Masc. (%)

Diretoria

5

0

5

0

100

Gerência

25

5

30

17

83

Chefia de Departamento

62

9

71

13

87

Total

92

14

106

13

87

CPTM

Homem

Mulher

Total

Fem. (%)

Masc. (%)

Conselho de Administração

6

1

7

14

86

Conselho Fiscal

4

4

8

50

50

Empresa (total)

92

14

106

13

87

Total

102

19

121

16

84

Fonte: http://www.cptm.sp.gov.br/Transparencia/Documents/organograma.pdf [Acesso em 05/06/2019].
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Metrô-SP
TOTAL
Metrô-SP

Homem

Mulher

Total

Fem. (%)

Masc. (%)

Diretoria

6

0

6

0

100

Assessoria de Diretoria

10

3

13

23

77

Gerência

19

3

22

14

86

Assessoria de Gerência

16

6

22

27

73

Chefia de Departamento

50

11

61

18

82

Coordenação

137

40

177

23

77

Total

238

63

301

21

79

Metrô-SP

Homem

Mulher

Total

Fem. (%)

Masc. (%)

Conselho de Administração

8

3

11

27

73

Conselho Fiscal

2

1

3

33

67

Empresa (total)

238

63

301

21

79

Total

248

67

315

21

79

Fonte: https://transparencia.metrosp.com.br/dataset/organograma [Acesso em 02/05/2019].

EMTU
TOTAL
EMTU-SP

Homem

Mulher

Total

Fem. (%)

Masc. (%)

Diretoria

2

1

3

33

67

Superintendência

0

1

1

100

0

Gerência

11

1

12

8

92

Chefia de Departamento

19

7

26

27

73

Assessoria

3

4

7

57

43

Total

35

14

49

29

71

EMTU-SP

Homem

Mulher

Total

Fem. (%)

Masc. (%)

Conselho de Administração

8

3

11

27

73

Empresa (total)

35

14

49

29

71

Total

43

17

60

28

72

Fonte: http://www.emtu.sp.gov.br/emtu/institucional/organograma.fss [Acesso em 02/05/2019].
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SPTrans
SPTrans

Homem

Mulher

Total

Fem. (%)

Masc. (%)

Conselho de Administração

6

2

8

25

75

Conselho Fiscal

3

3

6

50

50

Empresa (total)

50

17

67

25

75

Total

59

22

81

27

73

Fonte: http://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/admindireta/empresas/Paginas/SPTRANS.aspx [Acesso
em 01/07/2019].

TOTAL
SPTrans

Homem

Mulher

Total

Fem. (%)

Masc. (%)

Diretoria

5

0

5

0

100

Assessoria de Diretoria

5

2

7

29

71

Superintendência

8

5

13

38

62

Assessoria da
Superintendência

8

3

11

27

73

Gerência

24

7

31

23

77

Total

50

17

67

25

75

Fonte: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/institucional/sptrans/acesso_a_
informacao/index.php?p=151765 [Acesso em 17/06/2019].

CET
TOTAL
CET

Homem

Mulher

Total

Fem. (%)

Masc. (%)

Diretoria

5

1

6

17

83

Superintendência

10

0

10

0

100

Gerência

34

5

39

13

87

Chefia de Departamento

79

33

112

29

71

Total

128

39

167

23

77

CET

Homem

Mulher

Total

Fem. (%)

Masc. (%)

Conselho de Administração

7

1

8

13

88

Conselho Fiscal

3

1

4

25

75

Empresa (total)

128

39

167

23

77

Total

138

41

179

23

77

Fonte: http://www.cetsp.com.br/media/536273/organogramaCET.pdf [Acesso em 02/05/2019].
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Apêndice E » Reunião
do conselho da condição
feminina sobre “Vagão
Rosa”

O Conselho Estadual da condição feminina (CECF), com instituições, entidades e movimentos
da sociedade civil abaixo assinados realizou na data de hoje, 11 de julho de 2014, na sede do CECF,
reunião com o intuito de discutir a aprovação pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
do PL 175/2013, “que dispõe sobre a obrigatoriedade em manter-se no mínimo um vagão em cada composição de trem ou metrô, para uso exclusivo de mulheres, em todo estado de São Paulo”.
Após debate que contou com a participação de todas as presentes, decidiu-se por unanimidade posicionar-se de forma contrária ao referido projeto, por entender que não contribui no
combate à violência contra mulher, reforça ainda mais a segregação e a culpabílização da mulher.
O problema existe e precisa ser tratado com inúmeras medidas, tais como:
• Elaboração de políticas públicas transversais de combate à violência contra a mulher;
• Possibilitar a participação da sociedade civil na elaboração das políticas públicas;
• Transparência e acessibilidade dos dados disponíveis e dos indicadores de eficácia
e efetividade das políticas implementadas;
• Ações permanentes de prevenção, não restritas ao transporte público, tais como:
campanhas publicitárias, educacionais, capacitação de funcionários (Metrô, CPTM
e Polícias Civil e Militar);
• Fortalecer e facilitar a denúncia, fortalecendo os mecanismos já existentes, buscando inovações e melhorando o atendimento presencial às mulheres;
• Fiscalização e punição do agressor.
Ressaltamos que qualquer iniciativa que visa à proteção das mulheres não pode utilizar instrumentos como a segregação, que nos levaria a retroagir na conquista dos direitos femininos.
Diante do exposto, solicitamos o veto total o projeto de Lei nº 175/2013.
São Paulo, 11 de julho de 2014.
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Instituição

Representante

Conselho Estadual da Condição Feminina

Rosemary Corréa

Conselho da Mulher da Associação Comercial de
São Paulo

Edimara De Lima

Comissão da Mulher Advogada da OAB/SP

Kátia Boulos

NUDEM – Núcleo de Mulher da Defensoria
Pública do Estado de São Paulo

Ana Rita Souza Prata

Secretária Nacional de Políticas para as Mulheres
da Força Sindical

Maria Auxiliadora Dos
Santos

Delegada da 1º Delegacia de Defesa da Mulher

Celi Paulino Carlota

POLIGEN – Grupo de Estudos de Gênero da
Poli-USP

Haydee Svab

Marcha Mundial das Mulheres

Maria Júlia Montero

Transparência Hacker

Liane Lira

Sindicato das Costureiras, Alfaiates de
Confecções e Vestuário

Aperecida Carmelita De
Souza

Casa de Lua e Marcha Mundial das Mulheres

Gabriela Nardi

Comissão da Diversidade Sexual da OAB/SP

Adriana Galvão Moura
Abílio

Coordenadoria de Políticas da Diversidade
Sexual da Secretaria da Justiça

Raquel Paes Leme Silva

Movimento Mulheres da Verdade

Gladys Abud Rodrigues

UBM – União Brasileira de Mulheres

Mariana R. Venturini

Assinatura
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Apêndice F »
Technological tools

As ferramentas tecnológicas desenvolvidas e utilizadas pelos setores de transporte público e privado geralmente consistem em dois tipos, dependendo do uso a que se destinam:
(1) para comunicação com os usuários do transporte, ou (2) para segurança e vigilância. Além
disso, a sociedade civil usa a tecnologia para fornecer dados secundários coletados.

F.1 » Comunicação com o(a) usuário(a)
A Tabela F.1 apresenta os recursos de informação e comunicação que as organizações do setor público de transportes e as operadoras concessionárias/permissionárias
do setor privado dispõem. As startups, pela natureza do seu negócio, já constituem uma
ferramenta de comunicação com usuário. O que chama atenção neste mapeamento é a
multiplicidade de canais de comunicação e de denúncia, seja dentro do mesmo nível governamental (estadual ou municipal), ou mesmo dentro das próprias empresas.

Tabela – F.1
TIC – Canais de

Canal
Empresa

0800

SMS
WhatsApp
Denúncia

comunicação com
Possui Central de Informações (08007707722) que funciona
todos os dias, das 5h à
meia-noite.

usuário(a)

Metrô-SP

Possui
SMS Denúncia (11)
97333-2252.
Não possui

Se usuário estiver na
Linha 4-Amarela, o telefone é outro: 0800
770 7100, que atende
de segunda à sexta, das
8h às 18h.

Denúncias
são tratadas pela
equipe de
Segurança.

Aplicativo
Metrô Conecta não
é voltado exclusivamente para denúncia
de abuso, mas conta
com categoria separada, sendo a primeira opção para a
usuária.
Na central que recebe
denúncias, as de
abuso sexual são tratadas com prioridade.
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Canal
Empresa

0800

SMS
WhatsApp
Denúncia
Possui
número de
WhatsApp (11)
99767-7030

Possui Central de
Relacionamento
(0800-0550121)

CPTM

Funciona das 5h às 22h
(2ª a 6ª feira) e das 6h
às 18h (sábado)

Possui SMS
Denúncia (11)
97150-4949

Recebe reclamações,
elogios, denúncias
etc., e é tratado pelo
Serviço de Atendimento ao Usuário
(SAU). SAU filtra o que
se refere à segurança
e repassa para equipe
de segurança

Denúncias
são tratadas pela
equipe de
Segurança

Possui Central de
relacionamento
(0800-7240555)
EMTU

Não possui
Funciona todos os
dias, das 9h às 19h (2ª
a 6ª feira)

SPTrans

CET

Aplicativo

CPTM Oficial apresenta condições das
linhas e dá acesso ao
SMS denúncia.

Recebe
reclamações,
elogios,
denúncias Para fazer a denúncia
etc., e é pelo App é preciso intratado pelo formar linha, sentido,
Serviço de
próxima estação, nº
Atendimento
do carro, assunto e
ao Usuário detalhes da denúncia.
(SAU). SAU
filtra o que
Não há classificação
se refere à
específica para assegurança e
sédio/abuso sexual.
repassa para
equipe de
segurança.
Algumas
operadoras
contam com
WhatsApp
para comunicação com
usuário.

Algumas operadoras
estão desenvolvendo
app próprio, mas não
há um App unificado
da EMTU.

Não há
número único
da EMTU.

Sugestões, informações ou reclamações devem ser
feitas pelo canal único
156 da Prefeitura,
que funciona 24h/
dia, todos os dias da
semana

Não possui

Sugestões, informações ou reclamações devem ser
feitas pelo telefone
1188, que funciona
24h/dia, todos os dias
da semana

Não possui

Não possui

Não oferece app
próprio, mas fornece
informações operacionais para vários
aplicativos como Cadê
o Ônibus, CittaMobi,
Moovit e O Coletivo.
Tais aplicativos não
contam com recebimento nem com encaminhamento de
denúncias.

Não possui

Não oferece app
próprio.
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Canal

0800

SMS
WhatsApp
Denúncia

Aplicativo

Metra

Disponibilizam um
telefone fixo para
atendimento ao
cliente, mas o 0800 é
o da EMTU (0800 724
0555).

Número específico para
recebimento
de denúncias
de assédio /
abuso sexual –
não receberam
nenhuma denúncia desde
sua implantação, em
dez/2018.

Aplicativo próprio
em desenvolvimento,
com foco principal
em fornecer previsão horária, mas
também está sendo
considerada a possibilidade de ser um
canal adicional de
comunicação com
cliente (via chat).

Gato Preto

Sugestões, informações ou reclamações podem ser
recebidas via 0800
da empresa (um para
a área 1 e outro para
a área 8), ou pelo
canal único 156 da
Prefeitura.

Não possui

Não possui

MobiBrasil

Sugestões, informações ou reclamações podem ser
recebidas via 0800
da empresa ou pelo
canal único 156 da
Prefeitura.

Não possui

Não possui

Empresa

Não possui

CittaMobi* é um aplicativo que fornece horário dos veículos em
tempo real e está disponível para qualquer
usuário porque ele usa
os dados públicos.
Também oferece recarga de cartões (como
o Bilhete Único de São
Paulo) pelo aplicativo,
sem que o usuário
precise se deslocar até
um ponto físico.

*Não é produto desenvolvido pela operadora, mas foi citado nas entrevistas.

F.2 » Segurança e vigilância
A Tabela F.2 apresenta as ferramentas de segurança e vigilância utilizadas pelas organizações do
setor público de transportes e pelas operadoras concessionárias/permissionárias do setor privado.
Neste recorte, percebe-se que os sistemas sobre trilhos são mais bem estruturados: Metrô-SP e
CPTM contam com assento no COPOM e com câmeras em todas as estações e na maior parte
dos trens. Ao olhar para o sistema sobre pneus, há câmeras nos terminais, mas não é a maioria
dos veículos que conta com esses dispositivos. Nos sistemas de ônibus não há canal direto com
a Polícia, assim, o acionamento em casos de ocorrência é majoritariamente feito pelo 190, juntamente de toda a população, o que significa que não há, a priori, prioridade de atendimento de
ocorrências advindas das organizações do setor de transportes.
A existência de câmeras, ainda mais se contarem com inteligência de reconhecimento
facial associada, é alvo de discussão e polêmica por conta da discussão sobre violação da
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privacidade e sobre a eficácia proporcionada. Ainda assim, para a polícia, as imagens muitas
vezes constituem prova material em seus processos de investigação. Outra tecnologia indicada que poderia auxiliar na investigação de ocorrências é o banco de DNA: no Brasil, o
banco de dados existente não apresenta caráter de busca, mas sim de confronto, no qual só
são retornadas as respostas “sim” ou “não” em relação a uma indicação feita anteriormente.

Ferramenta

Empresa

Câmeras
Canal de
em escomunicação direto
tações/
com Polícia Militar
terminais

Tabela – F.2

Câmeras
em
veículos

Outros /
Observações

de segurança e
vigilância

Metrô-SP

Sim.
Metrô tem assento no
COPOM

Sim, em
todas as
estações

Sim, em
todos

–

CPTM

Sim.
CPTM tem assento no
COPOM

Sim, em
todas as
estações

Sim, na
maioria

–

EMTU

Não há canal direto, o
contato é feito via 190,
como o restante da
população

Sim, em
todos os
terminais

Sim, em
parte

O canal de denúncias on-line encaminha os casos
via ouvidoria.
Terminal de ocorrência dentro do
carro, com sistema
ancorado no Controle Operacional.

Não. O contato é feito
via 190, como o restante
da população

Não
informado

Sim, em
parte

CET

Não informado

Não se
aplica

Não se
aplica

A comunicação
entre agentes e com
CCO se dá principalmente por rádio.

Metra

Contato telefônico direto
com as bases da Polícia
Militar (via telefone fixo
e não 190), previamente
mapeadas pela empresa

Sim, em
todos que
administram

Sim, em
todos

–

SPTrans

TIC – Ferramentas

Está em teste o
sistema com panorama de todos os
treinamentos feitos
pelos operadores.
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Ferramenta

Empresa
Gato Preto

MobiBrasil

Canal de
comunicação direto
com Polícia Militar

Câmeras
em estações/
terminais

Câmeras
em
veículos

Não informado.

Não se
aplica

Não
informado

Não se
aplica

Sim, em
todos

Em Diadema, em 2018,
incluíram no CittaMobi
um botão específico para
mulheres que podem
acioná-lo caso sofram
algum assédio dentro do
ônibus e não queiram relatá-lo para o motorista.
MobiBrasil informou que
a denúncia vai direto
para a polícia.

Outros /
Observações

Uso do app RodoMobi | Cittati
para comunicação
da empresa com
motoristas e cobradores de ônibus.
Com ele, os funcionários acessam suas
escalas de trabalho,
comunicam eventuais ocorrências
para central de
controle ou outras
áreas da garagem, e
localizam o veículo
parado dentro do
pátio.

F.3 » Iniciativas tecnológicas da sociedade civil
Além de sites e revistas on-line, listas de e-mail, newsletters, sistemas de pagamento on-line, redes sociais gerais ou específicas, estruturas em nuvem de dados e servidores, merecem destaque as iniciativas: Plataforma Vida Segura; MobiliDados e MobiliCampus; Curso
Gestão da Mobilidade Urbana; App MoveCidade; App N!na; e App PenhaS.
A Plataforma Vida Segura97, resultado da parceria entre Prefeitura de São Paulo e
Vital Strategies/Bloomberg Philanthropies Initiative for Global Road Safety, possibilita a visualização de dados relacionados a acidentes de trânsito na cidade de São Paulo. Destaca-se
positivamente pela articulação do poder público – sociedade civil: é uma iniciativa recente, de
sucesso, que mostra ser possível alinhar atuação de vários atores no combate a um problema
(neste caso, acidentes e mortes no trânsito).
A plataforma MobiliDados 98 , iniciativa do ITDP Brasil, tem por objetivo promover
o uso de informações confiáveis nos processos de elaboração, participação, monitoramento e avaliação de políticas de mobilidade e desenvolvimento urbano. Nela é possível
encontrar dados de indicadores para 26 capitais, o Distrito Federal e nove regiões metropolitanas, além dos dados brutos utilizados e da descrição das metodologias utilizadas.
Destaca-se positivamente pela transparência e pela homogeneidade da metodologia, que
97 Vida segura: https://vidasegura.cetsp.com.br/plataforma/.
98 MobiliDADOS: https://mobilidados.org.br/.
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permite a comparabilidade entre cidades e regiões metropolitanas.
O MobiliCampus99, também iniciativa do ITDP Brasil com o apoio do Itaú e do Instituto República, é uma plataforma de educação a distância para o aperfeiçoamento em mobilidade urbana sustentável. Destaca-se pelo seu conteúdo e, principalmente, por ter um público-alvo diversificado: gestores e técnicos de políticas urbanas; sociedade civil; membros de
empresas dos setores de transporte, tecnologia e mercado imobiliário; estudantes e docentes
de graduação e pós-graduação.
O curso on-line Gestão da Mobilidade Urbana100, iniciativa da ANTP, tem por objetivo propiciar conhecimentos básicos necessários à compreensão da mobilidade urbana e
da Lei 12.587, que estabelece a Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei de Mobilidade
Urbana), seus princípios, diretrizes e objetivos, entendendo sua finalidade e como aplicá-la
em sua cidade, com orientações gerais para a compreensão da finalidade e como elaborar o
plano de mobilidade. Este curso de formação complementar, direcionado ao corpo técnico
e acadêmico do setor de transportes, destaca-se positivamente pelo alcance: atingiu mais de
260 pessoas de mais de 90 cidades diferentes do Brasil.
O aplicativo MoveCidade101, iniciativa do IDEC em parceria com o Instituto Clima
e Sociedade (iCS) e o Laboratório de Experimentação Digital (LED), permite aos usuários
avaliar pelo celular os sistemas de transporte de sua cidade, sendo possível dar notas e comparar as viagens realizadas em ônibus (municipais e intermunicipais), metrô, trens, ciclovias e
estações de bicicletas compartilhadas. Além de ser código aberto, destaca-se positivamente
por possibilitar análises qualitativas a partir do ponto de vista dos usuários e em várias cidades, e assim estabelecer semelhanças e diferenças entre as políticas adotadas. Por exemplo,
os dados coletados pelo aplicativo entre 01/09/2017 e 31/08/2018 apontam que o transporte
público na periferia é pior avaliado do que no centro nas capitais Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo102 .
O aplicativo N!na103, iniciativa de da startup NinaMobile, que foi fomentada pelo edital
InoveMob104, nasceu com o objetivo mapear e denunciar os casos de assédio sexual que
acontecem diariamente no transporte público brasileiro. Destaca-se positivamente por três
aspectos: (i) ser inserido num aplicativo de transporte Meu Ônibus de Fortaleza, o que facilitou acesso à base de usuários que não tiveram o ônus de instalar mais um aplicativo no
celular; (ii) dispor de recurso que gravação/obtenção de vídeos das ocorrências, que podem
ser usados como evidências e provas em subsequentes denúncia/inquérito/processo; (iii) interface bem sucedida com sindicato (Sindiônibus) e poder público (Secretaria de Conversação e Serviços Públicos de Fortaleza e Polícia Civil).

99 MobiliCAMPUS: http://www.mobilicampus.org.br/.
100 Associação Nacional de Transportes Públicos: http://www.antp.org.br/ensino-a-distancia-da-antp/
gestao-da-mobilidade-urbana--curso/informacoes-gerais.html.
101 MoveCidade: http://movecidade.org.br/app/.
102 Connected Smart Mobility, “Desigualdade social e mobilidade para as pessoas”
https://connectedsmartmobility.com.br/2019/06/27/desigualdade-social-e-mobilidade-para-as-pessoas/.
103 NinaMobile: http://www.ninamobile.org/.
104 Desafio InovMob (http://desafioinovemob.org/) é promovido pela WRI e Toyota Mobility Foundation.
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O aplicativo PenhaS105, iniciativa da revista AzMina, tem por objetivo combater a
violência contra a mulher por meio de quatro macroeixos: (i) fornecimento de informações
sobre direitos das mulheres e de possibilidades de acolhimento; (ii) estabelecimento de uma
rede de diálogo preservando anonimidade se desejada; (iii) botão de pânico que aciona uma
rede de cinco pessoas da confiança da mulher, e (iv) produção de provas por meio de gravação de áudio. Destaca-se positivamente por integrar fornecimento de informação, fortalecimento de rede de apoio, botão de pânico e produção de provas num único aplicativo. Além
disso, são previstas novas versões do aplicativo, abrindo a possibilidade de ter o assédio nos
transportes como uma vertente a ser abarcada também.
Estes dois últimos aplicativos trazem a ideia do combate à violência contra a mulher e o
uso dos mecanismos do botão de pânico, ou seja, uma possibilidade da mulher pedir ajuda
no momento em que está sofrendo a violência – e depois também. Nesse sentido, o TJSP
indicou como um bom exemplo o SOS Mulher106 , que surgiu de um convênio entre a
Polícia Militar e o Tribunal de Justiça, para atender mulheres que já tenham medidas protetivas deferidas a seu favor. No SOS Mulher, as mulheres se cadastram e, se perceberem
que a medida protetiva está sendo descumprida, elas podem pressionar o botão de pânico
por cinco segundos. Isso aciona diretamente a central da Polícia Militar. O destaque positivo
desta iniciativa é que a vítima não precisa discar o 190 e nem entrar na fila de atendimento
junto com todas as outras queixas, tornando mais rápidos a ação da Polícia Militar e o cumprimento da medida protetiva.

105 Instituto AzMina: https://azmina.com.br/penhas/.
106 O Aplicativo SOS Mulher foi lançado em março de 2019 pelo governo do Estado de São Paulo,
e estima-se que mais de 70 mil pessoas estão aptas a usar o serviço – http://www.saopaulo.sp.gov.br/
spnoticias/governo-de-sao-paulo-lanca-aplicativo-sos-mulher/.
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