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Editorial

Seguidamente afirmamos
que um dos
papéis
da
Abrapark
é
atualizar o setor e fomentar o debate - e creio que
estejamos no caminho certo. Prova
disso é o sucesso do 5º Congresso
Brasileiro de Estacionamentos e IPI
International Parking Conference,
que promovemos em outubro, em
São Paulo. Único evento voltado exclusivamente para o tema no país, o
congresso reuniu um público ávido
por conferir e discutir as mais novas
ideias sobre o mercado de parking,
no Brasil e no mundo. E encontrou o
que queria.

Em três dias de evento, as conversas
e as trocas de experiências deram o
tom dos encontros entre os profissionais que constroem o setor de
estacionamentos no país. Sobretudo
após as apresentações de palestrantes nacionais e internacionais, que
falaram sobre temas atuais e cruciais
para o setor, como novas tecnologias,
mobilidade, legislação e inovação.
Algumas máximas ficaram definitivamente claras: empresas de estacionamento que não usam os recursos
tecnológicos precisam se atualizar
urgentemente; ter a informação em
tempo real e a integração de dados é
definitivamente um benefício para a
administração; arquitetos estão incrementando seus projetos, auxiliando

a transformar estacionamentos em
algo que agrega valor ao negócio e ao
cliente; a garagem deve fazer parte do
plano de mobilidade nas cidades.
Tivemos também a entrega do 2º
TOP Abrapark, que destacou soluções de destaque para o setor e
servem de modelo para o mercado.
Tudo isso junto à Expo Parking 2016,
que contou com a presença de aproximadamente 5 mil visitantes.
Esta edição de Parking Brasil resume o que foi visto em São Paulo e
destaca os principais tópicos dos
eventos, já preparando o clima para
o 6º Congresso Brasileiro de Estacionamentos e o 3º TOP Abrapark,
em 2017!
Boa leitura,
S E rg io mor a d
Pres i d e n te da Ab r a pa r k
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MAIS NERVOSAS AO DIRIGIR?
Uma pesquisa realizada com 1.000 motoristas no Reino Unido apontou que
as mulheres são, em média, 12% mais irritadas que os homens quando dirigem. A avaliação foi baseada em circunstâncias como ser ultrapassada por
outro carro, receber gritos e buzinadas de outros condutores e ter adiante
alguém que não sinaliza suas manobras.
Patrick Fagan, psicólogo comportamental da Universidade Goldsmiths, de
Londres, explica: “A teoria evolucionista sugere que nossos primeiros ancestrais do sexo feminino tinham de desenvolver um agudo senso de perigo,
diante de qualquer ameaça a elas e seus filhos enquanto os homens estavam caçando. Esse instinto de ‘alerta precoce’ ainda é relevante hoje, e as
mulheres motoristas tendem a ser mais sensíveis aos estímulos negativos,
então ficam com raiva e frustradas mais rápido”. Será?

“De Volta para o
Futuro”: carro
terá nova edição
Ícone dos anos 80, o modelo DeLorean DMC-12, carro que leva
Michael J. Fox para o passado no
filme “De Volta para o Futuro”,
pode ser encomendado nos Estados Unidos com o modelo 2017.
O esportivo voltou a ser fabricado na Irlanda do Norte, com carroceria de aço inoxidável e tudo!

Ferrari dirigida
por Juan Manuel
Fangio recuperada

Comissão do Senado aprova
corte de IPI para carros elétricos
Um Projeto de Lei tramita no Senado Federal para possibilitar que a compra de
um carro novo movido por energia elétrica fique até R$ 20.000 mais barato. A Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA)
aprovou a PLS-415/2012, que determina que o consumidor que adquirir um carro elétrico novo poderá obter um bônus federal relativo à parcela do IPI (Imposto
sobre Produtos Industrializados) a que a União tem direito. O texto, de autoria do
Senador Eduardo Amorim, diz que a União concede isenção de IPI às operações
com automóveis equipados com motor acionado, exclusivamente, por baterias
recarregáveis na rede elétrica (carros elétricos), extensivo às matérias-primas, peças e embalagens utilizadas no processo produtivo, bem como na importação de
carros elétricos dos países do Mercosul.
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Há cinquenta anos, Rag Litton, um
americano do Arizona, importou uma
Ferrari 166MM com motor V12 da Europa, pagando cerca de US$ 6 mil para
ter a relíquia. Quando a máquina parou de funcionar, ele a levou para a sua
fazenda e a cobriu com uma lona. Passaram-se anos, o carro ficou largado no
deserto até que alguém precisou da
lona. E os filhos de Litton, já falecido, se
deram conta do tesouro que tinham:
venderam a Barchetta por US$ 1 milhão. Detalhe: pelo número de série
do motor, o novo dono descobriu que
o lendário Juan Manuel Fangio havia
corrido com o carro!
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Tesla e Panasonic anunciam parceria
para produção de painéis solares
A Tesla Motors, fabricante americana de carros elétricos, anunciou uma aliança com a japonesa Panasonic para a produção de painéis solares. A empresa usará células e módulos em um sistema de energia solar que funcionará
com seus produtos de armazenamento de energia Powerwall e Powerpack. O
acordo está subordinado à aprovação final da compra da SolarCity, que fabrica painéis solares. A ideia da Tesla é poder vender aos clientes um carro elétrico, uma bateria caseira e um sistema solar, tudo de uma só vez. A Panasonic
já é parceira da montadora no fornecimento de baterias para o Model 3, carro
que começará a ser produzido em 2018. A pré-venda do modelo, criado para
ser um carro elétrico popular, começou em abril de 2017, quando a montadora apresentou um protótipo.

Salão do automóvel

O Salão Internacional do Automóvel de São Paulo aconteceu no São Paulo
Expo (antigo Centro de Exposições Imigrantes) de 10 a 20 de novembro. Em
sua última edição anterior, o Salão reuniu mais de 750 mil apaixonados por
carros, confirmando-o como o quinto evento automotivo mundial em número de visitantes, atrás somente do Salão do Automóvel de Paris, de Frankfurt, de Detroit e de Tóquio, e mais visitado do que o conceituado Salão de
Genebra. De acordo com o presidente da Anfavea, Luiz Moan Yabiku Junior,
a edição deste ano ofereceu mais tecnologia, modernidade, conectividade
e conforto. O espaço do São Paulo Expo apresentou em seus 90 mil m² todas
as principais marcas e modelos do universo automotivo, com atenção especial aos lançamentos, e possibilitou aos visitantes test drives em proporções
inéditas: 20 mil m² externos dedicados à atividade.
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GPS TOMTOM
lança serviço de
estacionamento
de rua
A TomTom anunciou a introdução de um serviço de estacionamento na rua, algo decisivo
para condutores que procuram
um lugar para estacionar. O arranque está previsto para o final
de 2017, mas o envio direto de
informação a equipamentos de
utilizadores finais vai estar disponível em data posterior. O serviço trará alimentação de dados
para 25 cidades na Europa, com
expansão geográfica adicional
futura. A TomTom usa a sua vasta oferta de dados de GPS para
determinar onde os condutores
procuram um lugar de estacionamento e em que alturas do dia.
Com esta informação, o serviço
dará aos condutores a possibilidade de encontrar um estacionamento nas ruas, além de informação sobre o tempo médio para
encontrá-lo.

prêmio

OS VENCEDORES DO
TOP ABRAPARK 2016
Única premiação que reconhece projetos em destaque no setor de estacionamentos,
o 2º Prêmio TOP Abrapark foi entregue em São Paulo, no último dia do 5º Congresso
Brasileiro de Estacionamentos. A disputa, que valoriza a excelência em design,
equipamentos, operações e construções perante a indústria e o público, contou com
cases de sucesso sobre projetos implementados por empresas brasileiras, inscritos
em cinco categorias. Confira os vencedores

campeões da segunda edição do top abrapark
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PRÊMIO

categoria menos 500 vagas

“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, em
Porto Alegre (RS). É o conjunto de elementos reunidos na garagem, relacionados à tecnologia, layout, sinalização, atendimento ao cliente e gestão que
proporciona o alto impacto visual e a grande eficácia da operação. O projeto
de sinalética é do GAD Design, desenvolvido em harmonia com o padrão visual do edifício, sem perder a força e a clareza exigidos em comunicação viária
e na segurança de uma operação de estacionamento. Os andares receberam
cores diferentes para melhor orientação dos usuários. São 337 vagas de estacionamento, das quais 180 são rotativas para clientes. “O TOP premia o trabalho realizado e estimula a todos na contínua busca pela qualidade de projetos
e serviços, colaborando para a construção de um círculo virtuoso na vida da
empresa”, comemorou Zorday Prati, Diretor de Operações e Negócios da Safe
Park, que recebeu o prêmio da Abrapark ao lado de Raul Schultz, Gerente de
Negócios.
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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 BRASIL
Outros parceiros envolvidos:
GAD Design – Sinalética
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prêmio

categoria 500 VAGAS OU MAIS

“PROJETO BRASIL 21” - MULTIPARK
A MultiPark faz a gestão do estacionamento e implantou uma série de melhorias na garagem do Brasil 21, complexo empresarial idealizado no 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. O complexo
é composto pelas torres Brasil 21 Suítes, Brasil 21 Convention Suíttes, Meliá
Brasil 21, Business Center Park, Business Center Tower, Centro Empresarial
Brasil 21 e Centro de Eventos e Convenções Brasil 21, totalizando 3 prédios
de escritórios, 3 hotéis, 1 centro de convenções, 72 lojas, 1 academia, 2 restaurantes e 3 subsolos de garagem, com 1.248 vagas. A construção do complexo iniciou-se em 2001. Com o projeto de incorporação 100% concluído e
todas as torres em pleno funcionamento, o fluxo de veículos no estacionamento passou para 50 mil por mês. No início de 2012, a MultiPark iniciou um
projeto de modernização e adequação operacional à nova realidade da garagem. Visando melhorias operacionais, funcionais e arquitetônicas, implantou medidas como pagamento automático, iluminação LED, pintura epóxi
e sinalização vertical. O estacionamento do Complexo Brasil 21 conta com
todos os recursos que uma garagem moderna deve ter.
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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 brasil
Outros parceiros envolvidos:
perto

PRÊMIO

categoria inovação em gestão operacional

“EDIFício garagem robotizado de
florianÓPOLIS” - ESTAPAR
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
por meio do control room, que garante a segurança e a eficiência da operação.
Os benefícios do projeto vão muito além da tecnologia de ponta empregada
no local com uma visão diferenciada sobre a eficiência e durabilidade. Trata-se de uma obra inovadora no País, que contou com boa parte de sua produção no Estado de Santa Catarina, tornando o serviço de estacionamentos
um instrumento para a melhoria da mobilidade urbana. O Edifício-Garagem
Robotizado facilitou o fluxo de carros no centro da cidade, que agora conta
com mais vagas, ajudando a atrair mais consumidores e a movimentar a economia. O Edifício-Garagem não gera ruído, nem poluentes, além de eliminar
por completo as chances de batidas ou avarias. O projeto agrega pioneirismo,
design sustentável, arquitetura que respeita o entorno e os mais avançados
equipamentos do mercado, desenvolvidos pela Estapar. “O edifício-garagem
robotizado de Florianópolis é um projeto muito especial para nós da Estapar
porque simboliza a nossa posição de vanguarda na área de infraestrutura de
mobilidade urbana. Agrega pioneirismo, design sustentável, arquitetura diferenciada e os mais avançados equipamentos do mercado”, resume André Iasi,
CEO da Estapar.
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Empresa:
Estapar Estacionamentos
Proprietário:
Estapar Estacionamentos
Arquiteto:
Schneider | Martins Arquitetura
Fornecedor de Estação de pagamento
automático e totens de atendimento:
Schalter
fornecedor de equipamentos
de robótica:
sew euro-drive
Outros parceiros envolvidos:
Soma Comunicação Visual
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prêmio

categoria REVITALIZAÇão/reforma
de instalação existente

“aeroporto internacional
de recife - guararapes”
estapar
A Estapar venceu a licitação para reformar e operar o edifício-garagem com mais
de 2.000 vagas cobertas. Hoje o espaço conta com um sinalizador individual
de vagas, que permite ao usuário estacionar rapidamente seu carro sem
perder tempo na chegada ao aeroporto. O investimento contemplou ainda
a construção de uma cobertura entre o edifício-garagem e o terminal – para
proporcionar maior conforto em dias de chuva—, além da reforma em todos
os sanitários e instalação de sala VIP. Além da modernização das instalações e da
comodidade oferecida, o edifício-garagem proporciona uma vantajosa relação
custo-benefício para o usuário. Desde sua inauguração, em abril, vigora uma
tarifa promocional de longa permanência. Com o desconto, o usuário pode
deixar o carro estacionado por até dez dias e pagar apenas por duas diárias.
Nesse caso, o valor para o período é de R$ 70, o que torna mais compensador e
confortável usar o carro do que ir de taxi até o aeroporto considerando diversos
pontos da cidade. A Estapar promoveu a eficiência e o reaparelhamento do
espaço, tanto em instalações físicas quanto em equipamentos. “Como resultado
de nosso investimento, o edifício-garagem ganhou padrão internacional e está
hoje entre os melhores do mundo. Por isso estamos muito honrados com esse
reconhecimento”, afirma André Iasi, CEO da Estapar.

Revista bimestral da Associação Brasileira de Estacionamentos | Parking Brasil 12

Empresa:
Estapar Estacionamentos
Proprietário:
Infraero (Empresa Brasileira de
Infraestrutura Aeroportuária)
Arquiteto/designer/engenheiro:
Moretti Arquitetura – 2004
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
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

categoria estacionamento em vias públicas

“ÁREA AZUL DE 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, incluindo a cidade de São
Paulo. Com sua experiência e conhecimento acumulados nos últimos vinte
anos, a Estapar implementou, em Juiz de Fora, 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. O modelo em funcionamento reúne as facilidades dos sistemas
pay by plate e pay by space para controlar o tempo de estacionamento na Área
Azul, colaborando diretamente com o índice de respeito do uso da vagas. Juiz
de Fora é hoje o modelo operacional mais completo e eficiente, pois concentra
os principais meios para a eficaz rotatividade de ocupação das vagas, total controle (on-line) da receita, universalização dos meios de pagamento gerando facilidades aos usuários, além de monitoramento e fiscalização totalmente automatizada com sistema de vídeo monitoramento móvel – conhecido como LPR
(Licence Plate Recognition), inédito no Brasil. “A operação da Área Azul Digital
de Juiz de Fora é um case de mobilidade urbana. Hoje, a cidade possui o que
há de mais moderno em gestão de vagas em vias públicas no mundo, ao lado
de capitais como Nova York, Paris e Londres. Por isso estamos muito honrados
com essa premiação”, afirma André Iasi, CEO da Estapar.
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Empresa:
Hora Park Sistema
de Estacionamento Rotativo Ltda.
Proprietário:
Estapar Estacionamentos
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

Revista bimestral da Associação Brasileira de Estacionamentos | Parking Brasil

CONGRESSO

o futuro bate à porta
Evento reuniu profissionais em torno dos novos paradigmas do setor. Chegou a
hora de reavaliar ações e encarar as mudanças de frente
Palestras e painéis com experts nacionais e internacionais
atraíram profissionais de parking do Brasil e do Exterior ao 5º
Congresso Brasileiro de Estacionamentos, realizado dentro
da Expo Parking, em São Paulo, de 4 a 6 de outubro.
O primeiro dia de Congresso reuniu o público em torno do
tema “Tendências em Tecnologia”, um dos painéis mais disputados do evento. A partir de sua experiência como executivo
que levou a SKIDATA à liderança no mercado, Stefan Roda traçou um comparativo dos mercados dos Estados Unidos, Itália
e Brasil. “As preocupações dos brasileiros ainda estão vinculadas a reparos, manutenção e reposição de peças dos sistemas
de parking. Já os americanos e italianos interessam-se por
updates de software, proteção de dados. São questionamenOs palestrantes homenageados
tos diferentes que espelham a diferença entre os negócios
lá e aqui”, afirmou. Bernardo Ferreira, da McKinsey&Company, destacou as quatro grandes tendências disruptivas
voltadas à tecnologia que estão em constante evolução na área automotiva: Eletrificação, Condução, Conectividade e Mobilidade diversificada. “A receita automotiva vai dobrar nos próximos 15 anos com a diversificação
com novos serviços. Uma das grandes novidades aqui será o carro autônomo”, informou. André Iasi, CEO
da Estapar, assinalou o tempo de crise que vivemos em paralelo à reconfiguração da cadeia automotiva
global. “O segmento continua a ter papel fundamental na cadeia da Abrapark e a união de todos os
players é fundamental para aumentar a chance de sucesso”.
MAIS SERVIÇO - Já André Piccoli, Vice-Presidente de Assuntos Institucionais instigou: “Hoje
olho para a nossa realidade e não consigo nos encaixar nesses modelos de futuro. Temos
muito que evoluir. As tecnologias já estão disponíveis, talvez fragmentadas. Falta visão
mais macro de sociedade e de mobilidade”. Piccoli apresentou termos como ITS (Sistema de Transporte Inteligente) e MAAS (Mobility as a Service). “As pessoas querem
muito mais serviço hoje, e há a disruptura no nosso setor com a chegada do
Uber, por exemplo.” Fechando o painel, o mediador André Iasi destacou o
alto nível dos debates, com perguntas excelentes. “Temos todos que colaborar e trabalhar juntos”, reforçou.
Fadva Ghobar, especialista na concepção de garagens e estacionamentos, destacou os mais importantes conceitos de arquitetura de garagens, encerrando a programação do dia.
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CONGRESSO

STEFAN RODa

fadva ghobar

ANDRÉ IASI

SERGIO MORAD

andré piccoli

BERNARDO FERREIRA

auditório abrapark, uma inovação no congresso em 2016
15
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CONGRESSO

”o mercado de parking está mudando. e o ipi propõe novos
formatos”, sentenciou kim jackson, na ipi conference
No segundo dia de Congresso foi a vez da IPI International Parking Conferece. “O mercado de parking está
mudando. Como usaremos no futuro os espaços compartilhados? Estamos tentando repropor de uma forma
diferente os espaços de estacionamento”, instigou Kim
Jackson, CAPP referência mundial na área de parking e
Diretora de Transportes e Parking Services na Princeton
University, em New Jersey (EUA). Kim recordou o projeto
Bike Share Program, implementado por ela no campus.
“Colocar bicicletas para aluguel é provavelmente uma
das melhores coisas que fiz nos meus 30 anos de carreira. As pessoas aderem ao programa por 20 dólares e
não pagam se usarem as bicicletas por menos de duas
horas. O programa é um grande sucesso! Temos toda a
tecnologia nas bikes, tudo feito por um app.”

EXPERIÊNCIA ÚNICA - Mike Martindill, Vice Presidente da Timothy Haahs & Associates, lembrou que estacionar é a primeira e última experiência quando se vai a um local, então, “precisa ser uma fantástica experiência”. “Ao construir e projetar um
estacionamento queremos que ele seja realmente atrativo e
que tenha a ver com o ambiente. Tem que ter bom visual, e
também ser viável financeiramente. Afinal, o estacionamento
vai estar naquele local por um bom tempo”, pontuou.
Leonard Bier, CAPP, Diretor executivo e conselheiro geral legal
no New Jersey Parking Institute, mostrou diversos cases interessantes de estacionamentos como catalisadores urbanos.
“Empreendimentos residenciais e comerciais prevêem que
serão usados estacionamentos públicos localizados ao redor.
Com isso, há economia e ganhos para a cidade. É preciso sempre lembrar: vocês estão num negócio imobiliário!”

roamy valera e leonard bier

público conferiu o jeito norte-americano de fazer estacionamentos
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o destaque da cnn para as questòes de parking

MIKE MARTINDILL

CONGRESSO

mike MARTINDILL, leoNARD BIER e roamy VALERA, do ipi

kim jackson abriu os trabalhos no segundo dia de congresso

ana paula hengist, da abrapark

destaque para o projeto parking matters, do ipi

palestrantes também acompanharam as apresentacoes
17
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CONGRESSO

“o que nos trouxe até aqui nao nos levará até 2020. a conexao é
uma mudanca lógica de fazer negócios”, afirmou luís rasquilha
No terceiro e último dia de Congresso, além da cerimônia de entrega dos Prêmios TOP Abrapark 2016, ocorreu
a palestra VIP com o CEO da Inova Consulting, Luis Rasquilha, que comparou carros com empresas. “Dirigimos
90% do tempo olhando para a frente e 10% olhando
pelo retrovisor e espelho lateral. Nas empresas fazemos o
contrário. É preciso trocar o benchmarking pelo foco no
futuro.” Rasquilha lembrou que vivemos a maior transformação da humanidade e uma dependência do mundo
conectado. “Quem rejeita a conexão ou vai para uma tribo aborígene ou vai para a Coreia do Norte, porque em
Marte já descobriram água e logo vai ter wifi”, brincou. “E
conexão é uma mudança na lógica de fazer negócios”. A
ordem do momento: automação, robotização, nanotecnologia, internet das coisas, impressora 3D. “O que nos
trouxe até aqui não nos levará a 2020.”
À tarde, o movimentado painel “Responsabilidade Civil”
recebeu como debatedores Paulo Bosisio, advogado;
Alexandre Appel, vice-presidente executivo do Fórum
Latino-Americano de Defesa do Consumidor; e Sergio
Morad, Presidente da Abrapark, em mais um momento
de muito aprendizado e participação da plateia. André
Piccoli, Vice-Presidente de Assuntos Institucionais da
Abrapark, abriu o painel. “Há mais de 20 anos não muda
o jeito de fazer seguro. Os operadores de estacionamento têm responsabilidade sobre os veículos que estacioRevista bimestral da Associação Brasileira de Estacionamentos | Parking Brasil 18

nam, abrangendo assessórios e objetos do carro, mesmo
não declarados no ingresso do veículo. Portanto, uma
responsabilidade que o operador assume sobre algo não
conhecido”, criticou.
RESPONSABILIDADE - Alexandre Appel emendou:
“Não importa o que você tenha dentro do seu carro, a
responsabilidade é do estacionamento! Não pode ser assim! Um setor como o de estacionamento não pode ter
essa vulnerabilidade. Temos que construir alguma coisa
juntos. Temos que qualificar os Procons e é preciso fazer
mediação, harmonizar as relações de consumo”. O advogado Paulo Bosisio contextualizou o que é o seguro e as
responsabilidades em relação ao veículo.
Encerrando o congresso, o painel “O Futuro da Mobilidade” reuniu Frederic Ollier, da BlaBlaCar Brasil; Diego Silva,
do ITDP Brasil; Helder de Azevedo, da Glimpse Consulting; e Carlos Meinert, diretor de costumer experience
da GM América do Sul, provocando os participantes,
mais uma vez, a pensarem sobre o futuro do setor. Temas como o novo paradigma da mobilidade – evitar o
deslocamento, mudar para modos mais eficientes e aprimorar a eficiência energética e a gestão do sistema de
transportes -, economia compartilhada, veículos conectados e autônomos foram destaque nas apresentações e
discussões.

CONGRESSO

alexandre appel LEVOU sua experiência na área da defesa do consumidor

paulo bosisio

luís rasquilha

carlos meinert

diego silva

helder de azevedo

frederic ollier

19
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CONGRESSO

inovações e cr
marcaram o Congresso de

A Abrapark realizou um
congresso de altíssimo
nível técnico e com
uma maior integração
entre os participantes.
Colaboraram para
tanto o formato do
evento, com mais
painéis de debates, e
também a conveniente
proximidade entre o
estande da Abrapark,
na Expo Parking, e o
Auditório Abrapark,
mais uma inovação do
5º Congresso. Confira
na galeria de fotos, o
clima positivo do evento
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CONGRESSO

rescimento
Estacionamentos 2016
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evento

expo parking 2016:
tecnologias voltadas ao alto
desempenho do setor
Exposição trouxe inovações e tendências direcionadas à
infraestrutura de estacionamentos públicos e privados
Considerado o mais importante evento de infraestrutura para indústria de
estacionamentos na América Latina e
referência na exibição das principais
inovações em equipamentos, tecnologia, produtos e serviços direcionados ao setor público e privado, a Expo
Parking 2016 contou com a presença
de aproximadamente 5 mil visitantes.
Para Marco Gianelli, diretor comercial da Real Alliance, organizadora
do evento, apesar de ter sido um
ano complicado para o mercado
brasileiro, por conta das mudanças
no Governo e da desaceleração no
crescimento do país, a feira provou
estar bem posicionada no mercado.
“Todos esses pontos considerados
desfavoráveis para a infraestrutura
de transporte não afetaram de forma
significativa a qualidade do evento.

A maioria dos expositores demonstrou-se confiante em relação ao crescimento do setor e com interesse em
retornar em 2017”, avalia.
Dentre os destaques da edição
2016, a Expo Parking contou com
o projeto “Estacionamentos do Futuro”, criado para discutir a infraestrutura da rede de estacionamentos
públicos e privados na América Latina. Uma simulação em tempo real
atestou o desenvolvimento de tecnologias atuais e de novos produtos.
Especialmente para a ocasião, foi armada a estrutura de um estacionamento inteligente (Smart Parking),
em que visitantes e expositores puderam conferir a integração de uma
variedade de produtos e equipamentos considerados fundamentais
para o futuro dos estacionamentos.
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A feira também contou com um espaço dedicado aos estacionamentos
residenciais, que apresentou novos
conceitos para as garagens do futuro.
Com intuito de fomentar novas tendências e investimentos por meio
da troca de experiências entre os
profissionais da área, durante a programação da feira dezenas de palestras foram apresentadas ao público,
gratuitamente, no espaço Palco de
Inovações. Dentre os assuntos discutidos ao longo dos três dias de
evento, Planejamento de Garagens,
Estacionamentos Inteligentes, Tecnologias Aplicadas para Melhoria
da Mobilidade, Importância da Cibersegurança para Sistemas de Comunicação Crítica, Planejamento de
Terminais Aeroportuários e Dificuldades Atuais e Tendências Futuras.

N

N LA
2017 IPI CONFERENCE & EXPO • 21-24 MAIO • NOVA ORLEANS, EUA

NETWORKING

OPORTUNIDADES

APRENDIZADO

DESENVOLVIMENTO

Save the
Date

21-24 de Maio 2017

Não perca o evento do ano da
indústria de estacionamentos.
Mais de 3.500 participantes
de todas as partes do
mundo reunidos para
quatro dias empolgantes
de experiências únicas,
networking e oportunidades de
desenvolvimento profissional.

IPIConference.parking.org/2017
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VITRINE

Controlador de Tráfego
CD300 Vanguard
Recentemente conectada ao Sistema SCOOT
(Sistema Tempo Real
da Central da CET), a
solução opera, com
sucesso, em importantes vias de São Paulo.
O CD300 Vanguard possui três versões que se adaptam a
diferentes necessidades, desde oito até 24 fases, passando
por um modelo intermediário de 16. Todos contam com
os mesmos recursos de programação, sensoriamento de
veículos e comunicação de dados, e integram-se aos mais
eficientes Sistemas Adaptativos em Tempo Real (SCOOT e
SCATS) e à Central Traffic Vision Web. Outro diferencial do
equipamento é a opção de integração a um no break no
mesmo gabinete do controlador, que atua em casos de falta de energia e evita o desligamento dos semáforos.
DIGICON
www.digicon.com.br
(51) 3489.8700

Terminais
SSK4 e SSK3

O terminal de autoatendimento pode ser fixado à parede e é voltado para a venda e recarga utilizando cartões
de débito e crédito como meio de pagamento. Os terminais possuem tela dupla, disponibilizando diversos
serviços da empresa em um único equipamento.
QIWI
www.qiwi.com.br
0800 0227 494

Câmeras MIC
IP 7000 HD

VIA Mobile 360
Surround View System

Os modelos garantem
imagens de alta definição em qualquer
altura, local e até mesmo em cenas afetadas
por nevoeiro, neblina
ou outras situações
de contraste reduzido.
Possuem ajustes contínuos e dinâmicos conforme movimentos de objetos e
pessoas, variações da intensidade da luz e flutuações de
contraluz e luz frontal. O produto conta com sistema de
movimentação livre de correias e os motores não possuem escovas, o que permite o funcionamento com movimentação 7×24, sem redução do tempo de vida útil do
equipamento.

Projetado para monitoramento de veículos comerciais, de
segurança e rastreamento em tempo real, o sistema utiliza
tecnologia para combinar até seis câmeras, que permitem
criar e acompanhar localmente ou remotamente imagens
em 360° do veículo em movimento. O sistema aumenta a
segurança, proporcionando mais visibilidade ao condutor
em curvas, estacionamento em espaços apertados, e praticamente eliminando os pontos cegos.

BOSCH
www.brasil.bosch.com.br
0800 704 5446
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VIA TECHNOLOGIES
www.viatech.com

tecnologia
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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

21 a 24
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

Outubro

Maio

2017

Setembro

Agenda
20 a 22
EPA Congress and
Exhibition
A cada dois anos, a European Parking Association
realiza seu congresso em uma cidade da Europa. Em
2017, a holandesa de Roterdã vai sediar o 18° EPA
Congress and Exhibition. Experts da indústria de estacionamentos, empresas tradicionais do setor e novas
empresas estarão reunidas para três dias de congresso
e feira, no Doelen Conference Center.
Onde: Roterdã, Holanda
www.mesago.de/en/EPA

24 a 26
Expo Parking 2017
A sexta edição da Expo
Parking, que ocorre em outubro de 2017, será realizada em novo local, o Transamérica Expo. O mais
importante evento de infraestrutura para o setor de
estacionamentos na América Latina trará novamente
iniciativas de sucesso, como o projeto Estacionamentos do Futuro e o Palco de Inovações.
Onde: Transamerica Expo, São Paulo, SP
www.expo-parking.com.br

24 a 25

24 a 26
Intertraffic Istanbul
Edição turca da feira mundial. Players das áreas de
transportes, infraestrutura e estacionamentos estarão
reunidos para dividirem informaçõe e experiências
vivenciadas no setor mundo afora.
Onde: Istambul, Turquia
www.intertraffic.com/istanbul

Expo Parking 2017
O 6° Congresso Brasileiro de Estacionamentos e o
3° TOP Abrapark já têm data marcada. Em 2017, os
eventos promovidos pela Abrapark ocorrerão, sempre
dentro da programação da Expo Parking, em um local
mais central, facilitando a participação dos envolvidos
na cadeia de estacionamentos e mobilidade urbana.
Onde: Transamerica Expo, São Paulo, SP
www.abrapark.com.br

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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