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Editorial

O setor de estacionamentos do Brasil
reúne-se em
São
Paulo
para a quinta
edição do Congresso Brasileiro de
Estacionamentos. Neste ano, a programação do evento promovido
pela Abrapark reúne palestrantes
internacionais, selecionados pelo
International Parking Institute, em
um dia específico de programação,
a quarta-feira, 5 de outubro. Nos
dias 4 e 6, palestrantes nacionais
falarão e debaterão sobre temas
atuais e cruciais para o setor, como
novas tecnologias, mobilidade, le-

gislação e inovação. O Congresso
ocorre dentro da programação da
Expo Parking, uma bela oportunidade de conhecer de perto as novidades dos fornecedores do setor
e da indústria de estacionamento,
nos estandes à disposição.
Esta 32ª edição da Revista Parking
Brasil, que você tem em mãos, traz
detalhes sobre o programa técnico
do congresso e seus palestrantes,
além de outras informações importantes para você aproveitar bem o
evento. Você também vai descobrir
quais os cases participaram do 2º
TOP Abrapark, que vai premiar as
melhores experiências em parking
no Brasil, e que será entregue no

dia 6, dentro da programação do
congresso.
A Abrapark aproveita para agradecer as empresas e entidades patrocinadoras e apoiadoras do congresso: IPI, Sindepark SP, Sindepark RS,
Estapar, FBB Corretora de Seguros
e Digicon. E às equipes de apoio
da associação, da Elo Eventos e da
Virtus Comunicação, que nos auxiliaram a produzir este encontro.
Aproveitem o congresso para conversar, trocar ideias e experiências,
fazer novos contatos com fornecedores, consultores e demais profissionais que constroem o setor de
estacionamentos no país.
Bom congresso a todos!
S E rg io mor a d
Pres i d e n te da Ab r a pa r k
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PROGRAMA PILOTO
DESAFIA UBER E LYFT
A Alphabet, controladora do Google, está expandindo o escopo de
um programa de compartilhamento de carros que pode desafiar
serviços de carros como Uber e Lyft. O programa piloto, operado
por meio do Waze, um app de navegação controlado pelo Google,
por enquanto está limitado a funcionários de empresas próximas
à sede do Google em Mountain View, Califórnia. Ao contrário dos
serviços de carros que convocam motoristas instantaneamente, o
Waze sugere que os interessados em caronas as solicitem com algumas horas de antecedência. Quando um usuário deseja uma carona na mesma direção, o Waze oferece um preço
a um motorista para que este apanhe o carona. Os termos de serviço do programa autorizam o Google a deduzir
“uma comissão” do preço da corrida.

Frenagem
automática
avança na Europa
De acordo com o instituto inglês
Thatcham Research, o número
de carros novos equipados com
sistema de frenagem automática
de emergência (AEB, na sigla em
inglês), que detecta obstáculos e
pedestres à frente para acionar os
freios automaticamente, avança
na Europa. Hoje, 21% dos automóveis à venda no Reino Unido
já vêm com o AEB de série desde
a versão mais básica, enquanto
outros 27% o oferecem em pacotes opcionais. O crescimento do
uso do dispositivo acelerou este
ano, quando o Euro NCAP passou a considerar o equipamento
obrigatório para conceder a nota
máxima, cinco estrelas, em suas
avaliações de segurança para veículos zero-quilômetro (na foto,
o sistema City Safety, dos carros
da Volvo).

Tecnologia e-Bio Fuel Cell
deve estar disponível em 2020
A Nissan apresentou, no Rio de Janeiro, um protótipo baseado no furgão elétrico
e-NV200 que funciona com a tecnologia e-Bio Fuel Cell, sistema movido por uma
Célula de Combustível de Óxido Sólido (SOFC, na sigla em inglês), que gera energia elétrica a partir de etanol, água e ar. O motor aqui é elétrico e não há qualquer
combustão. O álcool e a água entram no sistema apenas para produzir hidrogênio, gás que será responsável por abastecer a pilha de combustível, gerando a
eletricidade. O tanque de combustível é conectado a um reformador catalítico,
onde o álcool puro ou com até 55% de água é aquecido e tem suas moléculas
quebradas, num processo que resulta em hidrogênio, oxigênio e carbono. Os elementos são enviados para a célula de combustível, que transforma os dois primeiros novamente em água. Nessa etapa, a movimentação das partículas gera
eletricidade. A energia é armazenada em uma bateria de 24kWh, enquanto parte
do gás carbônico volta para aquecer o reformador. O resto sai pelo escape, juntamente com a água na forma de vapor. Apesar de o veículo apresentado já ser totalmente funcional, a marca ainda não revelou uma data para o início das provas,
mas a previsão é que a tecnologia e-Bio Fuel Cell esteja disponível no mercado
global em 2020.
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Eco
Experience Park
O gigante tecnológico LeEco prepara-se para entrar definitivamente
no mundo dos veículos elétricos ao
anunciar a construção de uma mega
fábrica de automóveis em Hangzhou, na Província de Zhejiang, na
China. Depois de smartphones, televisões inteligentes, plataformas digitais e um concept de veículo elétrico
- o coupé de quatro portas LeSEE
(foto), a empresa chinesa irá investir
mais de 3 bilhões de dólares no novo
projeto, que pretende colocar no
mercado 400 mil unidades por ano.

Paris sem carros
contra a poluição do ar
Metade das ruas e avenidas de Paris ficou sem carros no domingo 25 de
setembro, como parte da luta da prefeita Anne Hidalgo contra a poluição do
ar. O resultado: famílias e turistas passearam nas vias ao redor de monumentos como a Torre Eiffel e Champs-Elysees. Neste ano, a proibição de carros incluiu uma parte maior da cidade do que no evento de 2015, fechando mais
de 650 km de vias na capital francesa e oferecendo atrações como sessões
de patinação e um piquenique nas margens do Sena.

Uber elétrico
em Londres
Até o final de setembro, a Uber pretende disponibilizar cerca de 50 carros totalmente elétricos para circularem pelas ruas de Londres. Segundo
a empresa, a Uber tem planos de introduzir, até o final do ano, os mesmos
veículos em outra cidade do Reino
Unido. “Estamos determinados a usar
a tecnologia para ajudar a enfrentar
o desafio da poluição do ar em Londres e em todo o Reino Unido. Nosso
serviço de partilha de carros já evitou
mais de 2 milhões de quilômetros (1,3
milhões de milhas) e 231 toneladas
métricas de dióxido de carbono”, divulgou a Uber, em comunicado.

Anfavea anuncia “hora da virada”
Em coletiva de imprensa no dia 6 de setembro, Antonio Megale, presidente da
Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), afirmou que, depois de meses de desânimo, chegou “a hora da virada”. Segundo
ele, a definição política é o começo de um processo de recuperação para o País,
que só acontecerá acompanhada de ajuste fiscal e limitação dos gastos públicos. “Já perdemos muito tempo. Temos que avançar”, determinou. Segundo ele,
a retomada econômica é essencial para aquecer a demanda por veículos. De
janeiro a agosto, as vendas encolheram 23,1%, para 1,34 milhão de unidades. O
executivo destaca a performance do mercado interno em agosto como um dos
sinais do momento de recuperação. Houve leve, avanço de 1,4%, na comparação com julho, para 183,8 mil emplacamentos, entre automóveis comerciais
leves, caminhões e ônibus. Sobre o mesmo mês de 2015 o resultado foi 11,3%
inferior.
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congresso

bem-vindo ao único evento do setor
de estacionamentos do país

5º Congresso Brasileiro de Estacionamentos e IPI Internacional Parking Conference
reúne o melhor do mercado nacional e internacional em São Paulo
O Congresso Brasileiro de Estacionamentos chega a sua quinta edição renovado. Neste ano, a Abrapark, organizadora
do evento, traz para o Brasil a IPI International Parking Conference, resultado do intercâmbio de expertises entre a
Associação Brasileira de Estacionamentos e o International Parking Institute (IPI). A conferência internacional soma
ao congresso, apresentando em sua programação palestrantes internacionais de alto nível, selecionados pelo
IPI. No restante da programação do encontro, que ocorre de 4 a 6 de outubro no Expo Center Norte, o
evento expõe um panorama de assuntos e tendências no setor, no Brasil e no mundo. Tudo ocorrendo
em paralelo à Expo Parking, feira em que a Abrapark marca presença com um estande institucional.
Criado em 2011, o Congresso Brasileiro de Estacionamentos vem contribuindo para o desenvolvimento do setor a cada ano de realização, reunindo arquitetos, consultores, executivos
de grandes empresas, pesquisadores e operadores de estacionamentos. A Abrapark
deseja que os participantes compartilhem conhecimentos, ideias e experiências e
que este relacionamento seja apenas o ponto de partida para a busca de mais
aprendizado e aperfeiçoamento.
Neste ano, palestrantes especialistas, nacionais e internacionais, estarão reunidos para falar sobre as melhores soluções tecnológicas, além de todas
as questões legais, métodos operacionais, arquitetura e planejamento
urbano voltados para o setor. O foco será colocar o estacionamento dentro da discussão atual sobre mobilidade urbana, tendo em
vista melhorias na qualidade dos serviços e também na visão
de mercado e dos administradores sobre o assunto. No
Congresso também será entregue o Prêmio TOP Abrapark 2016, única premiação da categoria no país.
O 5º Congresso Brasileiro de Estacionamentos e
IPI International Parking Conference são realizados pela Abrapark e IPI International
Parking Institute, com o patrocínio de
Estapar, FBB Corretora de Seguros e
Digicon, e apoio de Sindepark SP,
Sindepark RS e Expo Parking.
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congresso

programação
Terça-feira, dia 4 de outubro
14h - 14h30

Abertura Oficial

14h30 - 16h

PAINEL: Tendências em Tecnologia
Stefan Roda - CEO Skidata , André Iasi - CEO Estapar, André Piccoli - Vice-Presidente de Assuntos
Institucionais da Abrapark e Bernardo Ferreira - Advanced Industries Expert da McKinsey & Company
Mediador: André Iasi – CEO Estapar

16h - 17h

PALESTRA: O Design e o Negócio Estacionamento
PALESTRANTE: Fadva Ghobar (SP)

17h-20h

Visitação à Feira

Quarta-feira, dia 5 de outubro*
*tradução simultânea

11h - 11h30

ABERTURA: Parking Matters®: saiba o porquê
PALESTRANTE: Kim Jackson, CAPP

11h30 - 12h30

PALESTRA: A Gestão de Estacionamentos no Setor Privado
PALESTRANTE: Roamy Valera, CAPP

12h30 - 14h

Almoço e visitação à feira

14h - 14h30

PALESTRA: Gestão de Mobilidade em Universidades:
Práticas da Gestão de Demandas em Transporte (TDM)
PALESTRANTE: Kim Jackson, CAPP

14h30 - 15h30

PALESTRA: Estacionamento em um Mundo Multifuncional
PALESTRANTE: Michael Martindill

15h30 - 16h30

PALESTRA: O Papel do Estacionamento como Catalisador para o Desenvolvimento Econômico
PALESTRANTE: Leonard T. Bier, CAPP

16h30 - 17h30

PAINEL: O Futuro dos Estacionamentos
Os palestrantes irão aprofundar os tópicos do dia,
além de debater tecnologias, práticas de gestão e tendências

17h30 - 20h

Visitação à Feira

11h - 12h

PALESTRA VIP: A 4ª Revolução Industrial e as tendências que mudarão o mundo
PALESTRANTE: Luis Rasquilha (SP) - CEO da Inova Consulting,
da Inova Business School e da R.Wear

12h - 12h30

Cerimônia de Premiação TOP Abrapark 2016

12h30 - 14h

Almoço / Visitação à Feira

14h - 15h45

PAINEL: Responsabilidade Civil
Paulo Bosisio – Advogado, Sergio Morad – Presidente da Abrapark e Alexandre Appel –Vice-presidente
executivo do Fórum Latino Americano de Defesa do Consumidor
Mediador: André Piccoli – Vice-Presidente de Assuntos Institucionais da Abrapark

16h - 17h45

PAINEL: O Futuro da Mobilidade
Frederic Ollier - BlaBlaCar Brazil, Diego Silva - Representante do ITDP Brasil, Helder de Azevedo –
Glimpse Consulting e Carlos Meinert - Diretor de Customer Experience na General Motors
América do Sul - Mediador: Sergio Morad – Presidente da Abrapark

17h45h - 18h

Encerramento Congresso Abrapark

18h-20h

Visitação à Feira
9
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*sujeito a alteração

Quinta-feira, dia 6 de outubro

congresso

conheça
os palestrantes
TERÇA-FEIRA, 4 de outubro
14h30 às 16h - PAINEL: Tendências em Tecnologia
Stefan Roda - Engenheiro de computação e diretor geral da SKIDATA do Brasil
André Iasi, CEO Estapar – Maior operadora de estacionamentos na América Latina
André Piccoli - Vice-Presidente de Assuntos Institucionais da Abrapark
Bernardo Ferreira – Advanced Industries Expert da McKinsey & Company
Mediador: André Iasi – CEO Estapar

STEFAN RODA

ANDRÉ IASI

BERNARDO FERREIRA

ANDRÉ PICCOLI

16h às 17h - PALESTRA: O Design e o Negócio Estacionamento
Fadva Ghobar - Arquiteta especialista na concepção de garagens e estacionamentos
FADVA GHOBAR

QUARTA-FEIRA, 5 de outubro - IPI International Parking Conference
Tradução simultânea

11h às 11h30 - ABERTURA: Parking Matters®: saiba o porquê
PALESTRANTE: Kim Jackson, CAPP - Referência mundial na área de parking, Kim Jackson é
Diretora de Transportes e Parking Services na Princeton University, em New Jersey (EUA)

KIM JACKSON

ROAMY VALERA

MICHAEL MARTINDILL

LEONARD T. BIER

11h30 às 12h30 | PALESTRA: A Gestão de Estacionamentos no Setor Privado - Uma
análise de como é feita a busca pela gestão operacional na maior empresa operadora de
estacionamentos dos Estados Unidos
PALESTRANTE: Roamy Valera, CAPP - Senior Vice President na SP+ Corporation
14h às 14h30 - PALESTRA: Gestão de Mobilidade em Universidades: Práticas da Gestão
de Demandas em Transporte (TDM)
PALESTRANTE: Kim Jackson, CAPP
14h30 às 15h30 | PALESTRA: Estacionamento em um Mundo Multifuncional
PALESTRANTE: Michael Martindill - Vice Presidente na Timothy Haahs & Associates

15h30 às 16h30 | PALESTRA: O Papel do Estacionamento como Catalisador para o
Desenvolvimento Econômico
PALESTRANTE: Leonard T. Bier, CAPP – Diretor executivo e conselheiro geral legal no New Jersey
Parking Institute
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QUINTA-FEIRA, 6 de outubro
11h às 12h - PALESTRA VIP: A 4ª Revolução Industrial e as tendências que mudarão o mundo
PALESTRANTE: Luis Rasquilha - CEO da Inova Consulting, da Inova Business School e da
R.Wear
LUIS RASQUILHA

*12h às 12h30 - Cerimônia de Premiação do Top Abrapark

PAULO BOSISIO

SERGIO MORAD

14h às 15h45 - PAINEL: Responsabilidade Civil
Paulo Bosisio – Advogado
Sergio Morad – Presidente da Abrapark
Alexandre Appel – Vice-presidente executivo do
Fórum Latino Americano de Defesa do Consumidor,
Especialista em Marketing e em Hospital Management
Mediador: André Piccoli – Vice-Presidente de Assuntos
Institucionais da Abrapark

ALEXANDRE APPEL

16h às 17h45 - PAINEL: O Futuro da Mobilidade
Frederic Ollier - BlaBlaCar Brazil, gerente de Business Development na BlaBlaCar, a maior plataforma de viagens
compartilhadas do mundo.
Diego Silva - Representante do ITDP Brasil, Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento
Helder de Azevedo (SP) - Glimpse Consulting, Consultoria de gerenciamento
Mediador: Sergio Morad – Presidente da Abrapark
Carlos Meinert - Diretor de Customer Experience na General Motors América do Sul

FREDERIC OLLIER

DIEGO SILVA

HELDER DE AZEVEDO

CARLOS MEINERT

AUDITÓRIO ABRAPARK
Em 2016, a estrutura da Expo Parking está diferente em relação aos anos anteriores.
Um auditório foi especialmente construído para abrigar o Congresso Brasileiro de
Estacionamentos e o IPI International Parking Conference, no mesmo piso da feira. A
entrada para o Auditório Abrapark fica em frente ao estande da Abrapark, facilitando
a sua localização e agilizando os deslocamentos dentro do Expo Center Norte.
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Prêmio TOP
Abrapark: CONHEÇA
OS CONCORRENTES
Única premiação que reconhece projetos em destaque
no setor de estacionamentos, o 2º Prêmio TOP Abrapark apresenta as empresas participantes. O evento
que valoriza a excelência em design, equipamentos,
operações e construções perante a indústria e o público conta com cases de sucesso sobre projetos implementados por empresas brasileiras. A cerimônia de
premiação do 2° TOP Abrapark será realizada durante
o 5° Congresso Brasileiro de Estacionamentos e a IPI
International Parking Conference, no dia 6 de outubro.

THE PLACE – SAFE PARK
O projeto garante ao usuário mais do que um local para estacionar, mas uma experiência diferenciada, seguindo a filosofia do Condomínio The Place. É um conjunto de elementos
reunidos em uma garagem raramente visto no Brasil.
Empresa: Safe Park Estacionamentos
Proprietário: Allem Incorporações
Arquiteto: Pedro Gabriel Arquitetos Associados
Paisagismo: Tellini e Vontobel Arquitetos
Eng° Responsável: Fernando Luiz Vaz de Castro
Consultores: VG Petinelli Cons. Empresarial – Projeto Luminotécnico
Incorporadora: Allem Incorporações
Construtora: Allem Incorporações
Fornecedor de equipamentos/leitores/tickets e consultor
de Tecnologia: WPS
Outros parceiros envolvidos: GAD Design – Sinalética
Revista bimestral da Associação Brasileira de Estacionamentos | Parking Brasil 12

participe da cerimônia de premiação
dia 6 - quinta-feira
12h às 12h30
auditório abrapark

EDIFÍCIO-GARAGEM ROBOTIZADO
ESTAPAR ESTACIONAMENTOS
O terreno de 1.300m², localizado no centro de Florianópolis, onde normalmente caberiam menos de 50 veículos,
abriga hoje um prédio de oito andares, além de térreo e
subsolo, com capacidade para 256 vagas. O primeiro Edifício-Garagem Robotizado do Brasil é operado por 19 robôs
e quatro elevadores inteligentes que recebem, armazenam
e entregam veículos em até 1,9 metros de altura e 2,5 toneladas em no máximo 2 minutos, gerenciado de São Paulo.
Empresa : Estapar Estacionamentos
Proprietário: Estapar Estacionamentos
Arquiteto: Schneider | Martins Arquitetura
Outros parceiros envolvidos - Comunicação Visual: Soma
Comunicação Visual
Fornecedor de estação de pagamento automático e totens
de atendimento: Schalter
Fornecedor de equipamentos de robótica: Sew Euro-Drive

pRÊMIO

EXP SMART PARKING CATALÃO
EXPLORA TECNOLOGIA

GARAGEM FEEVALE - INDIGO
Ao invés de construir um estacionamento em uma área nobre do espaço disponível, a Indigo decidiu resolver a situação adequando parte do terreno. Com a implantação do
Park-Deck Invertido Feevale, a empresa aproveitou os taludes e a topografia irregular – que pareciam entraves – para
implantar um sistema inovador e sustentável. Em tempo
recorde, a obra de 12 mil m² foi realizada em pouco mais
de 120 dias. O estacionamento obteve o máximo de aproveitamento utilizando o modelo “parking deck”, sistema de
circulação em “rampa contínua”, em que o piso inclinado
recebe as vagas de estacionamento e sua circulação, otimizando o espaço.

Solução moderna para grandes e médias cidades. Por
meio de rede inteligente, a solução informa ao motorista,
em tempo real, a disponibilidade e localização de vagas
de estacionamento.
Empresa: Explora Tecnologia (EXP Parking)
Proprietário: Explora Participações em Tecnologia e Sistema da Informação LTDA (EXP Parking)
Engenheiros: Renan Humberto de Souza, Pedro Hélio,
Lucas Santos, Giordano Bruno, Henrique Louzada, Bruno
Rodrigues e César Lacerda
Consultores: César Lacerda Neto, Bruno Tavares Rodrigues
e Rafael Lacerda
Analistas e gestores: Marcelo Silva, Roberto Morais e Marcelo Costa
Fornecedor de equipamentos e consulto de tecnologia:
Explora Tecnologia (EXP Parking)

Empresa: Indigo
Proprietário: Centro Universitário Feevale
Arquitetura: Rafael Rangel e Rogério Dal Molin
Engenharia: Helmar Wildner
Construtora: Engenhosul

PROJETO BRASIL 21 - MULTIPARK
Complexo empresarial idealizado dentro do conceito Mix Use
Project. Tem área construída de cerca de 200 mil m² e ocupa
uma quadra inteira do Setor Hoteleiro Sul, área nobre de Brasília.
Empresa: MultiPark – Empresa Brasiliense de Estacionamentos
Ltda
Proprietário: Consórcio Paulo Octávio e ARCA
Arquiteto/Designer/Engenheiro: Alberto Dávila
Incorporadora: ARCA Empreendimentos Imobiliários
Construtora: Construtora Paulo Octavio
Fornecedor de equipamentos/leitores/tickets e consultor de
tecnologia: WPS
Outros parceiros envolvidos: Perto

13
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prêmio

PROJETO API - MULTIPARK

ESTACIONAMENTO PUCPR – AUTOPARK

Lançada em agosto de 2016, a API eleva a MultiPark a um
novo patamar de conectividade. Agora é possível, por
exemplo, que a Bradesco Seguros, parceira da MultiPark,
valide descontos aos seus clientes automaticamente, sem
necessidade de apresentação de cartão de segurado. Vouchers da plataforma de e-commerce MultiPark, bem como
de empresas agregadoras de reservas como a ParkMe, também podem ser validados automaticamente.

A Auto Park recebeu o desafio de resolver alguns problemas apontados pela instituição, como falta de vagas, de
controle e de fluidez nos acessos, distribuição inadequada das vagas em relação aos principais usuários.

Empresa: MultiPark – Tim Participação Ltda.
Proprietário: Tim Participação Ltda.
Arquiteto/Designer/Engenheiro: Wisetools, ParkMe e Domini Design
Consultores: Mário Coutinho
Fornecedor de equipamentos/leitores/tickets e consultor
de tecnologia: Wisetools, ParkMe e Domini Design
Outros parceiros envolvidos: WPS

Empresa: Auto Park
Proprietário: PUCPR
Arquiteto/Designer/Engenheiro: GaragePlan Arquitetura
Consultores: Sequencial Engenharia (Projeto elétrico, lógico e CFTV), Intercontinental (Pavimentação e drenagem)
e Index Ambiental (Estudo de tráfego)
Construtora: Gerenciadora: Ingá Gerenciamento de Projetos e Obras
Fornecedor de equipamentos/leitores/tickets e consultor
de tecnologia: WPS

AEROPORTO DE RECIFE
ESTAPAR ESTACIONAMENTOS
O novo Edifício-Garagem do Aeroporto dos Guararapes,
totalmente reformado, oferece aos clientes facilidades
exclusivas como a reserva antecipada de vagas e o pagamento via celular pelo aplicativo Vaga Inteligente.
Empresa: Estapar Estacionamentos
Proprietário: Infraero (Empresa Brasileira de Infraestrutura
Aeroportuária)
Arquiteto/Designer/Engenheiro: Moretti Arquitetura
Responsável pelo retrofit: N&A Consultores
Consultores: N&A Consultores
Construtora: JPA/DVP Construtora Ltda.
Fornecedor de equipamentos/leitores/tickets e consultor
de tecnologia: Parkhelp & NEPOS e
Chauntry Corporation
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Outros parceiros envolvidos:
Projeto de iluminação: Mingrone Iluminação – Consultoria e Projetos de Luminotécnica
Pintura: Ottima Serviços de Pinturas Industriais Ltda.
Lâmpadas e luminárias: Osram do Brasil Lâmpadas Elétricas
Comunicação visual: Soma Comunicação Visual

prêmio

ÁREA 7 E 8 FLORIANÓPOLIS - MULTIPARK

HOSPITAL STA VIRGÍNIA 100 ANOS – PARE BEM

No final de 2012, a Prefeitura de Florianópolis promoveu
uma licitação na qual a MultiPark se sagrou vencedora,
para exercer a atividade de estacionamento em cinco áreas localizadas na região central do município. O case apresenta as mudanças implementadas, que revolucionou a
região da cidade.

O projeto “Revitalização Estacionamento – Hospital Santa
Virgínia – 100 anos” foi motivado pelas comemorações do
aniversário centenário. O projeto mantém as características
arquitetônicas de prédios históricos, conhecido pelos “tijolinhos” que os revestem. Ao mesmo tempo, toda a área do
estacionamento foi renovada, respeitando e organizando
o convívio dos diversos usuários do estacionamento, a integração dos veículos de médicos, pacientes, ambulâncias,
motos, bicicletas, pedestres, serviço de manobristas, áreas
self park, cadeirantes, etc.

Empresa: MultiPark – JLN Estacionamentos Ltda.
Proprietário: Prefeitura Municipal de Florianópolis e SPU
Arquiteto/Designer/Engenheiro:
Projeto: Ghobar Garagens, e Odirley Ângulo
Execução: Odirley Angulo
Consultores: Elias Vicente
Construtoras: Demark New Serviços em Construções
Ltda. e Hidranfire Administração de Obras EPP
Fornecedor de equipamentos/leitores/tickets e consultor
de tecnologia: WPS

Empresa: Pare Bem
Proprietários: Roberto Cerdeira e Arnaldo Pedroso
Arquiteto: Eduardo Toshi
Consultor: Kátia Andrade
Construtora: São João Empreiteira, Jofer Sinalização, Luminosos Acrinel, Rental For Máquinas
Equipamentos: Kapatron

ÁREA AZUL JUIZ DE FORA - ESTAPAR
A Estapar foi pioneira no Brasil na modernização dos
sistemas de estacionamentos rotativos públicos, conhecidos como Zona Azul, hoje presente em 18 municípios
brasileiros de quatro estados brasileiros. Todas essas cidades contam hoje com o moderno sistema de emissão
de tíquetes pelo aplicativo Vaga Inteligente, desenvolvido
pela Estapar, que oferece total autonomia ao usuário. Em
Juiz de Fora (MG), a empresa instalou o mais avançado sistema de estacionamento rotativo, utilizando e somando
as diversas tecnologias disponíveis e agregando os conceitos mais avançados e reconhecidos no mundo quando
o assunto é Mobilidade Urbana, tornando a arrecadação
ainda mais transparente.

Arquiteto/Designer/Engenheiro: Engº Marcos Brandão
Engº de Telecomunicação: Jorge Ferreira
Arquiteta: Priscila Pereira
Consultores:
Arquiteto: Edilson Factori, especialista em trânsito
Fornecedor de equipamentos/leitores/tickets e consultor
de tecnologia: Parquímetros Digicon
Sistema license plate recognition: Estapar Estacionamentos

Empresa: Hora Park Sistema de Estacionamento Rotativo
Ltda.
Proprietário: Estapar Estacionamentos
15
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expoparking

expo parking fomenta
novas tendências e investimentos
Em paralelo ao 5º Congresso Brasileiro de Estacionamentos, a Expo Parking apresenta uma
mostra atualizada de opções na área de estacionamentos e possibilita o contato com os mais
importantes especialistas e empresários do Brasil e do exterior. Além de apresentar novos
equipamentos e tecnologias, a Expo Parking traz uma programação variada e intensa.

GARAGEM DO FUTURO

A iniciativa Garagens do Futuro tem o intuito exclusivo
de contribuir para infraestrutura de estacionamentos residenciais e pretende apresentar novas tecnologias e soluções inovadoras para construção, reforma e manutenção desses locais, proporcionando ao usuário ambientes
mais inteligentes, seguros e confortáveis. A garagem do
futuro será um espaço dedicado à integração de produtos e equipamentos, como tecnologias de automação,
duplicadores, sistemas inteligentes, câmeras de monitoramento, entre outras soluções inovadoras que se adéquam em pequenos espaços.
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expoparking

Estacionamentos do Futuro
Com o intuito de analisar uma melhor maneira
de aprimorar a infraestrutura do setor de estacionamentos na América Latina, o projeto pretende
apresentar novas tecnologias e soluções inovadoras para construção, reforma e manutenção de estacionamentos públicos e privados. O projeto consiste em uma simulação em tempo real para atestar
o desenvolvimento de novos produtos. Especialmente para ocasião, foi implantada a estrutura de
um estacionamento inteligente (Smart Parking)
para integração de produtos e equipamentos,
como tecnologias de automação, sensores de presença, sistemas de iluminação, câmeras de monito-

ramento, entre outras soluções fundamentais para
o futuro de um estacionamento inteligente, seguro
e confortável.

3º Prêmio de Inovação
Com objetivo de incentivar o desenvolvimento de novas tecnologias para o setor, a Expo Parking realiza em
2016 a 3ª edição do Prêmio de Inovação, iniciativa que
reconhecerá a solução que mais contribuiu em termos
de aumento da mobilidade, apoio à gestão de tráfego e
benefícios para os usuários – incluindo conforto e acessibilidade. A iniciativa é exclusiva para as empresas expositoras do evento. A solução vencedora será anunciada
no dia 4 de outubro.

TranspoQuip Latin America
Evento com foco em infraestrutura de transporte para os
setores rodoviário, aeroportuário, ferroviário, metroviário e portuário.

CritCom Brasil
Evento focado exclusivamente em infraestrutura para
Comunicação de Missão Crítica – Emergencial, Programada e Rotineira. Tem o intuito de orientar e ajudar as
autoridades e profissionais do segmento nas suas decisões de compra e, sobretudo, no desafio de solucionar
eventuais problemas do setor.

17
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tecnologia

estacionamentos robotizados:
alternativa na china
Equipamentos auxiliam, sobretudo, na questão da falta de espaço
Estacionar em Pequim não é nada fácil. Para reduzir o
número de veículos particulares no centro da cidade,
estacionamentos robotizados estão sendo construídos
por lá, sobretudo ao lado de estações de metrô e ônibus,
diminuindo engarrafamentos. Criado para facilitar a vida
nas cidades com pouco espaço, esses estacionamentos
foram construídos com estrutura metálica, sem paredes,
semelhante a um andaime, no qual os veículos são deslocados para a vaga por meio de plataformas. Usando o
cartão de metrô ou de ônibus já é possível deixar o automóvel.
Fabricado pela empresa Yeefung, o primeiro estacionamento robotizado da capital chinesa foi construído no
bairro de Sihui, ao lado da estação de metro da cidade,
para facilitar a combinação do transporte público e particular. Enquanto na parte de baixo do estacionamento
os motoristas deixam os veículos em plataformas para
que de lá sejam movimentados, nos andares superiores
há um sistema mecânico que leva os carros até a vaga.
Por meio das plataformas de deslocamento vertical e horizontal, os veículos circulam pelo interior do estacionamento. O sistema deve ajudar a resolver os problemas de
quem anda de carro em Pequim.
De acordo com os supervisores do projeto, a rapidez,
simplicidade e o valor são os grandes atrativos do projeto. A empresa fabricou estacionamentos automatizados
suficientes para alojar 220 mil veículos em toda a China
e já vendeu a tecnologia (originalmente italiana, mas
barateada pela Yeefung) para Irã, Rússia, Turquia, Índia e
Tailândia.
Revista bimestral da Associação Brasileira de Estacionamentos | Parking Brasil 20
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garagens incríveis

CAR PARK ONE EXISTE
PARA MUDAR CONCEITOS
Estacionamentos de grandes corporações muitas
vezes são esquecidos quando se trata de um design
moderno e artístico. Teoria esta que o grupo Elliott
+ Associates Architects deixou para trás neste
empreendimento americano
A ideia surgiu através de reclamações dos funcionários do campus
da Chesapeake Energy Corporation
de Oklahoma, EUA, que definiam o
estacionamento do local como “escuro, úmido e confuso – um lugar
que ninguém gostaria de estar”. Tais
declarações inspiraram o grupo de
arquitetos e engenheiros contratados a realizar o novo prédio de estacionamentos, nascendo, assim, o
Car Park One, a aposta para mudar
a rotina dos colaboradores da empresa.
O projeto é de Elliott + Associates
Architects, e teve início em 2008.
São 791 vagas no total, distribuídas
em cinco andares separados por
cores primárias que auxiliam a iden-

tificação e destacam a arquitetura.
As cores vermelho, amarelo, verde,
azul e branco foram utilizadas tanto
em pinturas nas paredes como em
luzes fluorescentes no teto, que ajudam, também, a identificar as saídas
e os caminhos que o usuário pode e
deve percorrer no seu interior.
Coberto por uma fina cortina de
aço inoxidável entrelaçado (produzida pelo grupo HAVER Architectural Mesh), o prédio possui ventilação e iluminação natural devido às
pequenas aberturas que totalizam
25% da área. Além disso, com os
raios solares e a qualidade reverbera da malha, é possível enxergar a
paisagem externa através de reflexos que dão a impressão do estacio-

ESTACIONAMENTO DO CAMPUS
DA CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION
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namento ser aberto. Mas as melhorias arquitetônicas não param por
aí. Tendo em vista a busca pelo conforto e simpatia dos trabalhadores
do local, mensagens de “bom dia” e
“tenha um ótimo dia” foram pintadas nas paredes de entrada e saída
do prédio, respectivamente.
Com foco na funcionalidade, segurança e modernidade artística,
o projeto foi finalizado mudando a
primária opinião dos funcionários,
que desta vez concluíram: que lugar
bom para se estar!
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artigo

visual analytics
e business inteligence:
as pessoas no centro das decisÕES

DIVULGAÇÃO

Por Lars Björk, CEO da Qlik

Vivemos em uma sociedade inundada de informações. Nunca tivemos à
disposição tantos dados quanto hoje,
nem tantas oportunidades de mercado, muito menos as empresas tiveram
tanta necessidade de performance. O
progresso tecnológico e de digitalização da informação mostram que a era
do Big Data chegou para ficar.
Aqueles que tomam decisões tiveram
que aprender a gerenciar, aceitar e
compreender este imenso volume de
dados com o objetivo de aplicar essa
inteligência em prol do crescimento
do negócio. De certa forma, as possibilidades de acesso à informação
são tão grandes que muitos de nós,
mesmo sem termos notado, nos tornamos analistas de dados.
A diferença está no modo como as
organizações usam esses dados. Algumas sabem que eles são extremamente valiosos e que é possível fazer
muitas associações entre os números,
a fim de garantir conhecimento e clareza no momento de decisão.
À medida que as necessidades de
consumo de informações têm crescido, os desenvolvedores de software
têm evoluído sua tecnologia analítica

e as empresas devem acompanhar
essa tendência com a mesma agilidade. Essa indústria tem grandes
companhias de soluções com produtos pequenos e flexíveis – o que tem
definido o futuro da abordagem de
plataformas de Business Intelligence.
Ao contrário do que os líderes das
companhias acreditam, as melhores decisões são tomadas quando o
foco está nas pessoas e não apenas
nos dados em si. Afinal, não somos
máquinas tomadoras de decisões, somos seres humanos e precisamos ter
a capacidade de saber qual escolha é
a melhor.
Dentro desse contexto, o futuro da
indústria passa pelo fornecimento de
uma plataforma de análise visual fácil
e intuitiva, que traga à tona o melhor
das pessoas que a utilizam. Afinal, no
fim das contas, os dados são apenas
uma fonte.
A origem de qualquer cenário
de crescimento são as pessoas, de modo que quanto
mais elas tomam decisões
baseadas em informações, mais a inteligência
da companhia é enriquecida. E é neste ponto
que, para expandir as
oportunidades impulsionadas por esses
dados, as empresas
têm de treinar todo
mundo – colaboradores e parceiros externos. Quando isso
acontece, elas se tornam mais ágeis, orientadas a dados e podem
descobrir e explorar novas possibilidades.
Este tipo de abordagem permite uma
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inovação revolucionária no mercado:
plataformas de BI fáceis de usar e de
rápida implementação. Já existem
modelos associativos que também
permitem que qualquer usuário analise e explore seus dados de forma
ágil e simples.
Os clientes querem mais do que apenas um produto que se adapte às
suas necessidades. Eles apreciam as
pessoas que trabalham para ajudá-los
a ter sucesso, porque uma empresa é
mais do que seu produto. É importante manter os funcionários satisfeitos
para que eles atendam bem os consumidores e gerem resultados financeiros satisfatórios. As companhias
devem construir o valor de uma marca inovadora e relevante em um mercado altamente competitivo.

tecnologia
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Agenda
2017

8 a 10
Parking Australia
O evento comemora 30 anos levando as mais recentes inovações do setor aos australianos. Na programação, estudos de caso que transformaram problemas em oportunidades.
Onde: Crown Perth, Burswood, Austrália
www.parking.asn.au

Maio

Novembro

2016

4a6
Intertraffic China
Edição chinesa da maior feira mundial do setor de
transportes, infraestrutura e estacionamentos. Plataforma ideal para as empresas dentro da indústria de
tráfego de todo o mundo que desejam explorar as
oportunidades de negócios naquele país.
Onde: Shangai, China
www.intertraffic.com/china

16 a 18

21 a 24

Intertraffic Mexico
Edição mexicana da maior feira mundial do setor de
transportes, infraestrutura e estacionamentos. Plataforma ideal para as empresas dentro da indústria de
tráfego de todo o mundo que desejam explorar as
oportunidades de negócios no México.
Onde: Cidade do México, México
www.intertraffic.com/en/mexico/

IPI Conference & Expo
Finanças, mobilidade e transporte alternativo, desenvolvimento pessoal, planejamento, design e
construção, tecnologia e inovação estão na pauta das
conferências de um dos maiores eventos do setor do
mundo.
Onde: New Orleans, La., EUA
ipiconference.parking.org/2017

30

24 a 26

Florida Parking Association
As últimas novidades em tecnologia, produtos,
serviços, design, infraestrutura e operações na área
de estacionamentos estarão no evento.
Onde: Championsgate, Flórida
flparking.org

Intertraffic Istanbul
Edição turca da maior feira mundial do setor de transportes, infraestrutura e estacionamentos. Plataforma
ideal para as empresas dentro da indústria de tráfego
de todo o mundo que desejam explorar as oportunidades de negócios.
Onde: Istambul, Turquia
http://www.intertraffic.com/istanbul/

Envie informações para a agenda de eventos da Parking Brasil.
Entre em contato com

redacao@virtusjornalismo.com.br

A Abrapark não se responsabiliza por mudanças nas datas e programação dos eventos.
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