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MISSÃO ORLANDO ABRAPARK
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Anuncie nas mídias da ABRAPARK
e aumente seus resultados.
Contato: relacionamento@abrapark.com.br

EDITORIA L

Retornamos
há
pouco de uma
experiência única
proporcionada
pela Abrapark. A
primeira Missão da
Abrapark a um evento
do International Parking Institute, nos
Estados Unidos. Na IPI Conference
and Expo, o grupo da Abrapark,
formado por profissionais brasileiros de
estacionamentos, pode acompanhar
palestras com temas bastante atuais
e centrados no entendimento do
futuro do setor, incluindo as mudanças
tecnológicas, de mobilidade e riscos da
atividade, sempre buscando soluções
para estes desafios. Estamos empenhados
em repetir essa experiência no próximo
ano, quando o evento vai ocorrer na
Califórnia, e contamos com a participação

de mais entusiastas do mercado, para
que possamos compartilhar ainda mais
conhecimento.
Aproveitamos para trazer para vocês
nesta edição da revista uma pesquisa
realizada pelo IPI, lançada junto ao
evento em Orlando. Nela, questões como
os aplicativos, a mudança de paradigma
em relação à mobilidade urbana e a
sustentabilidade aparecem nas respostas
de profissionais de parking americanos.
Os números servem de espelho para
o mercado brasileiro – e de estímulo à
reinvenção do setor de estacionamentos
também no Brasil.
E como uma das missões da Abrapark
é promover esse passo à frente no
desenvolvimento dos estacionamentos
no país, já estamos produzindo
nosso 7º Congresso Brasileiro de
Estacionamentos, marcado para o

SIGA A A BR APAR K NAS R ED ES S O C I AIS

dia 7 de novembro, no Hotel Meliá
Itaim, em São Paulo. Nosso tema este
ano é Construir e Criar para Crescer:
Você Pode. O futuro da mobilidade,
a conexão e o compartilhamento de
carros e as perspectivas econômicas do
país estarão em pauta e você não pode
faltar. Aproveitamos para agradecer a
coprodução do evento com o SindeparkSP, junto aos nossos parceiros Estapar
(Patrocínio Ouro), ParkHelp (Patrocínio
Prata), Digicon, Perto e Sanvitron
(Patrocínios Bronze) e o apoio do Secovi
SP.
Aguardamos vocês no 7º Congresso
Brasileiro de Estacionamentos!

Boa Leitura!
SERGIO MORAD
PRESIDENTE DA ABRAPARK
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ACO N TE C E

BRASÍLIA COMPLETA 45 ANOS
O nome homenageia a capital do país.
Lançada em 1973, a Brasília comemora
seu 45º aniversário em 2018. Segundo
o Detran, o modelo da Volkswagen teve
mais de 1 milhão de unidades fabricadas
até 1982, quando deixou de ser produzido.
Desenvolvida no Brasil, a Brasília foi um dos
primeiros carros da Volks a serem projetados fora da
matriz alemã e se destacava pelo bom espaço interno, baixo consumo de combustível e grande área envidraçada. Entrou para
o imaginário brasileiro até em música – quem não lembra da Brasília Amarela do grupo Mamonas Assassinas?

TAXIFY GANHA INVESTIMENTO DA
DAIMLER PARA CONCORRER COM UBER
A startup Taxify recebeu investimentos da Daimler para entrar na
briga pelo mercado de startups dedicadas a mobilidade em 25 países, na Europa e na África. Hoje há mais de 10 milhões de passageiros e 500 mil motoristas cadastrados na plataforma. Além da companhia automotiva, já investiram no negócio uma série de fundos
de capital de risco, além da chinesa Didi Chuxing – a mesma que
comprou a brasileira 99. A Daimler, por sua vez, repete o investimento em mobilidade – a empresa já havia comprado participação na
Car2Go, na MyTaxi e, no Brasil, na Truck Pad.

VAGAS DE ESTACIONAMENTO COBERTAS
COM PAINÉIS DE CAPTAÇÃO DE ENERGIA
A cidade de Vitória (ES) está localizada em uma região que possui os
maiores índices solarimétricos médios do Brasil e a prefeitura resolveu aproveitar isso instalando placas de captação de energia solar
em vagas de estacionamento da área da Praça do Papa, na Enseada
do Suá. A ação garante sombra para os veículos e geração de energia elétrica. São 540 painéis com capacidade de geração de energia suficiente para abastecer cem casas pequenas. A expectativa é
de que o município economize 25 mil kWh – cerca de R$ 100 mil
por ano. Essa economia pode ser revertida em redução de tarifa da
iluminação pública e em melhoras no sistema. O sistema começa a
funcionar em agosto.

Revista bimestral da Associação Brasileira de Estacionamentos | Parking Brasil 4

Street

o ParQUÍmetro lÍder no Brasil,
eQUiPado com PaGamento em cartÃo.

Evoluir as cidades é ter
também a opção de escolher
“débito ou crédito”.
Com o avanço do crescimento urbano, as soluções que integram
economia, sustentabilidade e comodidade para usuários se
tornam essenciais. O parquímetro Street é uma resposta inovadora
desenvolvida pela Digicon, com diversas funcionalidades adaptáveis
às necessidades do cliente, como a utilização de diferentes meios
de pagamento.

Uma ideia inovadora que contribui
para tornar a vida das pessoas melhor
e as cidades mais inteligentes.
AceitA MoedAs, cArtões de
débito, crédito e cArtões
recArregáveis

Uma evolução com mais
unidades
instaladas
de

4 mil

sisteMA de gerenciAMento
reMoto viA celulAr

e que já beneficiou mais

teclAdo cApAcitivo
antivandalismo dKey

de

em 12 estados do Brasil.

pAinel
solAr
cofre seguro
e Prático

www.digicon.com.br

80 cidades

Digicon. Empresa líder em
estacionamentos rotativos no Brasil.

/digicontecnologia

/company/digiconsa

ACO N TE C E

SOLUÇÃO PARA
INUNDAÇÕES
EM PROJETO DE
ESTACIONAMENTO
O escritório de arquitetura dinamarquês Third Nature projetou uma solução para resolver questões urbanas
relacionadas a inundações, estacionamentos e falta de espaços verdes. No
projeto POP-UP, uma série de espaços
verdes, um estacionamento e um reservatório de água ficam sobrepostos
de cima para baixo. A proposta utiliza
o princípio de Arquimedes para armazenar água, enquanto cria um espaço
flutuante para abrigar os veículos.

OBRA DE ARTE EM WASHINGTON
A obra Preamble, de Mike Wilkins, está
exposta no Smithsonian American Art
Museum, em Washignton, DC. Foi um
presente da Nissan Motor Corporation in U.S.A e representa os 50 estados americanos. As placas de carros
estão arranjadas em ordem alfabética
e recriam foneticamente o preâmbulo
de um dos maiores documentos da
história americana, a Constituição.

Confira: “We the People of the United
States, in Order to form a more perfect Union, establish Justice, insure
domestic Tranquility, provide for the
common Defence, promote the general Welfare, and secure the Blessings of Liberty to ourselves and our
Posterity, do ordain and establish this
Constitution for the United States of
America”.

CARROS AUTÔNOMOS PODEM
PIORAR TRÂNSITO
Um estudo feito pelo Boston Consulting Group nos Estados
Unidos indica que o advento dos carros autônomos aumentará
o tempo gasto para viagens no centro das cidades em 5,5%, reduzindo-o na periferia em 12,1%. De acordo com os especialistas, no caso da cidade de Boston, o trânsito no centro da cidade
pode piorar porque a maioria das pessoas trocará o transporte
público pelo veículo autônomo em deslocamentos curtos. Já
na perferia, a nova modalidade deve substituir principalmente
os carros particulares, por isso o fluxo será melhorado. Uma das
soluções seria incentivar o compartilhamento dos veículos autônomos, com preços menores para quem aceita ir com outras
pessoas, e maiores para quem quer ir sozinho.
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GESTÃO CENTRALIZADA
E MELHORES RESULTADOS
PARA SEU ESTACIONAMENTO.
COM O PER2PARK, UMA SOLUÇÃO COMPLETA E MODULAR
DE GESTÃO CENTRALIZADA, OS SEUS NEGÓCIOS TÊM
MAIS RESULTADOS. TENHA TOTAL CONTROLE DO SEU
ESTACIONAMENTO OTIMIZANDO OPERAÇÕES, OFERECENDO UM
MELHOR ATENDIMENTO E AUMENTADO A SUA RENTABILIDADE.

CONTROLE E
MONITORAMENTO
EM TEMPO REAL.

PRATICIDADE PARA
O SEU CLIENTE NA
HORA DE PAGAR.

NOVAS OPORTUNIDADES
DE NEGÓCIOS PARA
VOCÊ.

SUPORTE TÉCNICO PRÓPRIO
EM TODO O BRASIL.

ACESSE WWW.PER2PARK.COM.BR E SAIBA MAIS.

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.

PORTFÓLIO COMPLETO
DE EQUIPAMENTOS.

AB R A PAR K E M AÇÃO

Feira com 170 mil m² e as principais novidades da indústria de parking

MISSÃO ABRAPARK PARA ORLANDO FOI
DESTAQUE NO CONGRESSO DO IPI
Experiência válida e mais do que positiva e vontade de participar novamente da missão, em
2019. Esta é a impressão e o sentimento do grupo de brasileiros que a Abrapark reuniu na
Flórida para o maior evento norte-americano do setor, organizado pela entidade parceira
da Abrapark
Chegar pela primeira vez em um congresso do International Parking Institute
(IPI) e não se surpreender positivamente é quase impossível: pelo tamanho e
grandiosidade do evento, que atrai mais
de 3500 pessoas; pela organização impecável do IPI, que pensa em todos os detalhes práticos e ainda agrega criatividade
a tudo o que faz; pela beleza dos hoteis e

centros de convenções; pela simpatia e
amabilidade das pessoas.
Mas o evento da maior entidade mundial do setor de estacionamentos é muito mais do que isto. Deixa, para quem
participa, um saldo fundamental em
termos de conhecimentos e networking
porque oferece uma programação variada e robusta, com palestras, paineis,

Missão da Abrapark recebeu homenagem do IPI no evento de abertura do congresso
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treinamentos e visitas técnicas, além de
eventos sociais, durante três dias muito
intensos e proveitosos. É um divisor de
águas na vida profissional de quem participa.
Foi isso que comprovou a turma entusiasmada e ávida por novos conhecimentos reunida pela Abrapark para a
Missão Orlando. Profissionais do mer-

3 a 6 /JUN 2018

Brasileiros contaram com a facilidade da tradução simultânea

cado brasileiro de estacionamentos
embarcaram para Orlando para o maior
evento anual de educação e networking
da área nos Estados Unidos, a IPI Conference and Expo, promovida pelo International Parking Institute (IPI). Voltaram
com a bagagem cheia de ideias e entusiasmo.

PALESTRAS COM TRADUÇÃO E
CONTEÚDO RICO
Na primeira noite, uma grande festa
com jantar, shows e música, em uma
conhecida casa de espetáculos de Orlando, promoveu o entrosamento dos
integrantes da Missão entre si e com os
outros participantes que encontrariam
nos próximos dias de evento.
Na manhã seguinte, o grupo estava reunido para conhecer o que há de mais
atual no setor de estacionamentos no
mundo, com o testemunho dos melhores especialistas do mercado.
Os 3500 presentes ao evento, de 35
países diferentes, puderam escolher
entre mais de 45 palestras. Para facilitar
a compreensão dos que não são familiarizados com o inglês, a Abrapark selecionou, junto ao IPI, algumas destas
palestras, de maior interesse para os
brasileiros, para serem traduzidas simultaneamente para o português.
“Os temas abordados foram bastante
atuais e centrados no entendimento do
mercado futuro, incluindo as mudanças
tecnológicas, de mobilidade e riscos da
atividade, buscando soluções para estes
desafios”, conta Sergio Morad, presidente da Abrapark.
“As discussões sobre mobilidade destacaram a mudança da cultura do uso

André Piccoli, Roammy Valera e Sérgio Morad

Cerimônia de abertura, no salão principal

Jantar oferecido pela Perto, com a presença do presidente Thomas Elbling

A festa de abertura teve clima latino

9
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AB R A PAR K E M AÇÃO

do carro em face ao uso compartilhado
dos veículos, a massificação dos aplicativos, o aumento dos veículos elétricos
e a ameaça dos veículos autônomos.
Importantes também foram os painéis
referentes às adaptações a outros usos
das futuras edificações, que foram muito elucidativos.”
O presidente da Abrapark avalia que
os riscos são globalizados, mas os mercados se diferem em relação aos segmentos operados, estruturas físicas e,
especialmente, em relação às oportunidades, considerando que no Brasil
o negócio é muito atrelado à iniciativa
privada, diferentemente da Europa e
dos Estados Unidos. “Penso que existe
uma convergência sobre o pensamento
do futuro da atividade em que a ideia
predominante é a de que o mercado
mudou e mudará mais, mas sobreviverá
e se valorizará agregando outras alternativas de mobilidade.”

FEIRA COM FORMATO
DIFERENTE
Os participantes também conferiram a
feira, que contou com 230 expositores
em um total de 170 mil m² de inovação
e tecnologia. Ao contrário do Brasil, os
americanos, participam com estandes
menores ou mais simples, mas fazem
um trabalho importante em termos de
divulgação de produtos, distribuindo
muitos brindes e trabalhando fortemente o networking. Quase nenhum
expositor oferece alimentação nos estandes, até porque o almoço está incluído no custo do Congresso. Ilhas de
alimentação são montadas em áreas da
feira, oferecendo boas opções para a refeição e mais momentos de integração.

IPI DESTACA ABRAPARK
Um dos momentos de destaque foi o
evento de abertura, no grande salão
que acomoda mais de 1500 pessoas.
A excelente palestra Mastering Civility, com a especialista Christine Porath,
trouxe importantes insights sobre o clima organizacional.
A delegação da Abrapark foi destaque
na cerimônia quando o diretor executivo do IPI, Shawn Conrad, pediu que
todos levantassem para serem oficialmente saudados e aplaudidos. “Nossos

companheiros do IPI têm grande apreço pela Abrapark e a nossa Missão foi de
grande importância para eles, mesmo
em um Congresso de mais de 3500 participantes”, destaca André Piccoli, vice-presidente de Assuntos Institucionais
da Abrapark.
No dia 5, um jantar de confraternização
oferecido pela Perto, na churrascaria
Texas de Brazil, reuniu os brasileiros e
fechou com chave-de-ouro o evento. O
presidente da Perto, Thomas Elbling, recebeu pessoalmente os integrantes da
Missão, junto aos membros de sua equipe que fizeram parte da Missão.
A intenção da Abrapark é repetir a Missão em 2019, quando a IPI Conference
and Expo será realizada em Anaheim,
na Califórnia. “Certamente estamos empenhados em repetir esta experiência e
contamos com a participação do maior
número de pessoas para que possamos
compartilhar esses conhecimentos”, garante Sergio Morad.

HOTEL, UMA ATRAÇÃO À PARTE
Os integrantes da Missão da Abrapark
ficaram hospedados no mesmo resort
em que foi realizada a IPI Conference
Expo, o Gaylord Palms Resort and Convention Center, do grupo Marriott International. O hotel teve seus 1406 apartamentos ocupados pelos integrantes do
evento. A incrível estrutura do Gaylord,
com uma gigantesca cúpula de vidro
sobre um enorme jardim entrecortado
por caminhos, lagos com um barco e até
crocodilos, além de restaurantes e lojas,
garantiu diversão e oportunidades para
relaxar entre as atividades do evento.
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“Experiência única estar com o grupo da
Abrapark. Enriqueceu ainda mais a troca de experiências que geralmente ocorre em eventos assim. Assistimos a uma
programação intensa e de alto nível. Um
excelente panorama do mercado americano, que se volta cada vez mais à tecnologia. E o uso cada vez mais intenso
de tecnologia no Brasil nos aproxima do
que vemos ocorrer no mercado americano.”
Jorge Adati
Estacenter Parking
“A convivência com outros profissionais
do setor agrega valor ao trabalho, já que
podemos trocar ideias e experiências
com colegas de outras regiões do país,
de empresas de diferentes objetivos e
dimensões no mercado. A Abrapark primou pela organização. Em relação ao
evento do IPI, vemos muitas novidades
que talvez demorem a chegar ao Brasil,
mas certamente podemos ir adequando
ferramentas e experiências para aplicá-las já.”
Márcia Martins
Theo Parking
“A Abrapark organizou muito bem o
evento, com cronograma, hotel, sugestões de voos, tradução simultânea e
eventos sociais. Proporcionou um belo
networking. Os eventos do IPI sempre
abordam o que existe de mais atual no
setor. Certamente seguirei participando
de eventos assim!”
Leticia Saur
Technik

Sérgio Morad participou da Cúpula do GPALS de 2017, em Orlando, Flórida

ABRAPARK PARTICIPA
DA REUNIÃO DE LÍDERES
GLOBAIS DA ASSOCIAÇÃO DE
ESTACIONAMENTOS (GPALS)
O presidente da Abrapark, Sergio Morad, representou a entidade na reunião do Global Parking Association Leaders
(GPALS), realizada durante a IPI Conference and Expo, em Orlando. Estabelecido pelo IPI em 2012, o GPALS reúne líderes
de associações de estacionamento de todo o mundo. “Participar do encontro GPALS é compartilhar ideias e experiências com profissionais de estacionamentos do mundo todo.
Neste ano, em Orlando, tivemos contato com vários deles e
observamos que os temas em voga são mesmo a mobilidade urbana, a sustentabilidade e a tecnologia, como ocorre
no Brasil”, atesta Morad. Um dos principais tópicos da reunião foi a criação da Alliance for Parking Data Standards que
criará padrão para elementos e definição de dados no setor.
Foi do GPALS a realização de uma ampla pesquisa, que ga-

nhou repercussão internacional em 2013. Ela
foi traduzida em cinco
idiomas e distribuída
para estacionamentos
profissionais através de
associações de estacionamento em todo o mundo. O objetivo foi identificar tendências na indústria do estacionamento nos países participantes e, em seguida, comparar e analisar para diferenças e
semelhanças com outros países. Todo o ano, o grupo lança
uma nova pesquisa revelando o pensamento do mercado
norte-americano sobre parking (veja os resultados deste
ano na matéria de capa desta edição, na página 14).
O encontro do grupo, nos anos pares, ocorre durante o
evento do IPI, e nos anos ímpares, no Congresso da European Parking Association (EPA) e em associações de
estacionamento alternadas. A participação no grupo é
limitada à liderança das entidades, com cada país representado por uma associação – o Brasil é representado
pela Abrapark. Não há taxas de filiação e cada associação
é convidada a enviar representantes para a Cúpula Anual
do GPALS.

AS 22 ASSOCIAÇÕES INTEGRANTES DO GPALS
CANADIAN PARKING ASSOCIATION

JAPAN PARKING ASSOCIATION

CHILE PARKING ASSOCIATION (APOCE)

MEXICAN PARKING ASSOCIATION/ASOCIACION MEXICANA DE

COLOMBIA PARKING ASSOCIATION (ACOPARQ)

ESTACIONAMIENTO (AMDE)

CROATIAN PARKING ASSOCIATION

MIDDLE EAST NORTH AFRICA PARKING ASSOCIATION

EUROPEAN PARKING ASSOCIATION

NEW ZEALAND PARKING ASSOCIATION

FINNISH PARKING ASSOCIATION

NORWEGIAN PARKING ASSOCIATION

FRENCH PARKING ASSOCIATION

PARKING ASSOCIATION OF BRAZIL (ABRAPARK)

GERMAN PARKING ASSOCIATION

PARKING ASSOCIATION OF SPAIN (ASESGA)

INTERNATIONAL PARKING INSTITUTE

PARKING AUSTRALIA

IRISH PARKING ASSOCIATION

SWEDISH PARKING ASSOCIATION

ISRAEL PARKING ASSOCIATION

THE BRITISH PARKING ASSOCIATION

ITALIAN PARKING ASSOCIATION (AIPARK)
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EVENTO

ABRAPARK INOVA COM
UM CONGRESSO
COMPACTO EM 2018
Para 2019, a entidade prepara um evento diferente, maior e com uma importante parceria,
prometendo elevar ainda mais o padrão técnico e trazendo mais atrações
“Inspirar e desenvolver os construtores
de amanhã”. Com esta missão, o grupo
dinamarquês Lego, que em 1958 lançou
no mercado o lendário tijolinho de brinquedo, tem inspirado crianças do mundo
inteiro a pensar de maneira criativa, a raciocinar sistematicamente e, experimentando a infinita possibilidade humana, a
liberar o seu potencial para moldar o seu
próprio futuro.
Do rico universo infantil a Abrapark buscou o benchmarking para desenvolver
a campanha de comunicação da sétima
edição do Congresso Brasileiro de Estacionamentos. Em 2018, o tema do Congresso é “Construir e Criar para Crescer:
Você Pode”.
Além de estimular a criatividade, construir com Lego, dizem os especialistas,
ajuda a desenvolver habilidades de raciocínio e resolução de problemas; de
planejamento e organização. E nas empresas, não é diferente. O sucesso dos
projetos e negócios depende em grande
parte dessas mesmas aptidões.

teligente para estacionamentos, com Bibi, em São Paulo, no coração da capital
mais de 600 mil vagas implantadas em paulista.
52 países, a empresa espanhola come- Para 2019, a Abrapark terá mais novidamora o alcance das 100 mil vagas no Bra- des em termos de formato, com uma imsil. Como patrocinadores Bronze entram portante parceria e muitas atrações.
Digicon, Perto e Sanvitron. Digicon e Per- Estas novidades, assim como o lançato integram o Grupo Digicon, referência mento da Missão para o Congresso do
em segmentos de mercado com altas IPI em 2019, na Califórnia, e a próxima
exigências de responsabilidade e con- edição do Prêmio TOP Abrapark, serão
fiança técnica, como transporte público, anunciadas durante o evento.
controle de acesso, componentes aero- Assim como o Grupo Lego busca inspináuticos, entre outros. A Perto lançou re- rar os construtores de amanhã e acredita
centemente sua solução completa para que, criando e montando peça por peça,
estacionamentos, a Per2Park. A gaúcha as possibilidades são infinitas, também a
Sanvitron desenvolve e comercializa so- Abrapark deseja, com esta sétima edição
luções em controle de estacionamento, do Congresso, mostrar que é possível,
de acesso e ponto eletrônico.
com inspiração e trabalho, construir e
O Secovi SP vem como apoiador do crescer no setor de estacionamentos.
evento, representando o setor imobiliário,
promoção
copromoção
em tempos de modernização das cidades
e mobilidade urbana
em pauta.
patrocínio ouro

APOIADORES DE P ESO
GARANTEM MAIS QUALIDADE
AO EVENTO
Marcado para o dia 7 de novembro, no
Hotel Meliá Jardim Europa, em São Paulo,
o Congresso Brasileiro de Estacionamentos conta este ano com a corealização do
Sindepark de São Paulo, para construir
uma programação de excelência.
Maior operadora do setor de estacionamentos do Brasil e líder na América Latina, a Estapar Estacionamentos patrocina
o evento com a cota Ouro. A ParkHelp
vem como Patrocinador Prata. Líder em
sistemas de orientação e iluminação in-

NOVO FORMATO
Neste ano, o Congresso será mais compacto, em um dia inteiro
de palestras, facilitando o comparecimento de muitas pessoas
que não podem parar
as atividades em suas
empresas. Além disso,
o novo local, mais central, deve agradar aos
participantes. O Hotel
Meliá Jardim Europa
fica na Rua João Cachoeira, 107, no Itaim
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patrocínio prata

patrocínio bronze
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EVENTO

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO
7 DE NOVEMBRO DE 2018 (QUARTA-FEIRA)
8:30 às 9:30
Welcome coffee e Recepção
9:30 às 9:45
Abertura do evento
Sérgio Morad (Presidente
da ABRAPARK)
Marcelo Gait (Presidente
SINDEPARK/SP)
9:45 às 10:30
“Perspectivas Econômicas e
Políticas para os próximos 4
anos”
Carlos Kawall (Economista-Chefe do Banco Safra)

10:30 às 12:00
“Futuro da Mobilidade:
Oportunidades e Ameaças”
João Octaviano Machado
Neto (Secretaria de
Mobilidade e Transportes da
Cidade de São Paulo)
André Iasi (CEO da Estapar)
Mediador: André Piccoli
12:00 às 13:30
Almoço / Networking
13:30 às 14:00
Espaço Abrapark
Congresso Abrapark 2019,
TOP 2019, Missão Anaheim e
Novos serviços

14:00 às 16:00
“Requalificação das Áreas
de Estacionamento nas
Futuras Edificações”
Irineu Gnecco Filho (Chefia de
Gabinete da Prefeitura de São
Paulo)
Carlos Alberto Borges (SECOVI)
Glauco Humai (ABRASCE)
Mediador: Sérgio Morad

16h30 às 17h30
“Reforma Trabalhista e
a Terceirização ”
José Pastore (USP)
17h30
Encerramento
* programação sujeita
a mudanças

16h00 às 16h30
Coffee-break

3° lote de inscrições

ATÉ 04/11
profissionais em geral

R$

300

,00

R$

240

,00

R$

190

,00

general admission

ASSOCIADOS ABRAPARK E/OU
ASSOCIADOS SINDEPARK/SP
abrapark associates

ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO
graduate students

INSCREVA-SE JÁ
www.congressoabrapark.com.br
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CAPAIA

QUAL É O

DOS ESTACIONAMENTOS?

Pesquisa do International Parking Institute revela como os
profissionais americanos de estacionamento estão encarando mudanças e novas perspectivas para a atividade
Todos os anos, o International Parking Institute (IPI) pesquisa milhares de profissionais
de estacionamento, no setor público e privado americano, para obter uma visão abrangente da situação do mercado nos Estados
Unidos. A grande maioria dos inquiridos é
de profissionais de estacionamento e gestores de transporte, consultores, chefes de
departamento, proprietários e operadores.
Profissionais que estão envolvidos no planejamento, projeto, gerenciamento e nas operações de estacionamento em municípios,
faculdades e universidades, aeroportos,
hospitais, varejo, esportes e entretenimento
e corporações. Os resultados são tabulados
e analisados por uma consultoria independente, baseada em Washington DC. As respostas às questões retratam as mudanças
pelas quais o setor de estacionamentos
passa, agora, em todo o mundo. Por isso,
servem de espelho para o mercado brasileiro – e de estímulo à reinvenção do setor
de estacionamentos também no Brasil.
A Pesquisa de Tendências Emergentes
2018 do IPI revela que mais de 60% dos
profissionais de estacionamento pesquisados agora se identificam como ‘profissionais de estacionamento, transporte
e mobilidade’. São profissionais que já entendem seu trabalho cada vez mais atrelado
ao design, ao gerenciamento e às operações
de estacionamento de forma mais ampla.
Temas como aliviar o congestionamento do
tráfego e criar comunidades mais habitáveis
nas cidades já integram suas pautas.
Quando solicitados a nomear as mudanças
sociais que afetaram os estacionamentos
no último ano, a ampliação do uso de aplicativos de compartilhamento, como Uber, é
vista como a principal mudança, apontada
por 62% dos entrevistados. A demanda por
orientação para os motoristas também chama a atenção, alertando sobre a possibilidade de um aplicativo ajudar, por exemplo, a

encontrar uma vaga na rua com mais facilidade. Assim os profissionais de estacionamento precisam estar preparados
para fornecer dados sobre seus espaços
e prontos para colher as recompensas
que os dados de mobilidade podem
proporcionar.
A terceira maior tendência são as tecnologias que melhoram o acesso e o
controle do pagamento. Quer sejam
aplicativos de pagamento ou telas inteligentes em garagens ligadas a sensores
de estacionamento, essas tecnologias
estão facilitando a coleta de receita para
profissionais de estacionamento.
De acordo com o relatório do IPI, mais
da metade dos entrevistados concorda que as percepções de sua profissão
melhoraram nos últimos cinco anos.
Embora 40% vejam o aumento da colaboração entre estacionamentos, transportes e
tomadores de decisão, as
respostas também fornecem insights sobre porque os arquitetos, planejadores e contratados se
beneficiariam trabalhando com profissionais de
estacionamento.
O estudo revela uma profissão cujas responsabilidades continuaram a se
expandir, muitas vezes
abrangendo a promoção de métodos alternativos de deslocamento,
operações sustentáveis,
programas para bikes,
tráfego e trânsito, eventos especiais, integração
de tecnologia e coleta
de dados. Ser profissional de estacionamento
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significará planejamento para conjugar,
por exemplo, uso de aplicativos móveis,
estações de recarga para carros elétricos,
políticas para garantir que os espaços
sejam usados de
 maneira eficaz, espaços
para estacionar facilmente identificados
por veículos autônomos. Isso significará
integrar e implantar com sucesso novas
tecnologias e novas formas, mais abrangentes, de atuação no setor.
Veja a seguir algumas das principais tendências apontadas na pesquisa.

1. MUDANÇAS SOCIAIS
A escolha da mobilidade em detrimento do sair de carro sozinho, a disponibilidade de meios de transporte interligados e os aplicativos, como Uber e Cabify, estão influenciando o negócio estacionamento.

Que mudanças na sociedade estão influenciando os estacionamentos?
62%

Maior uso de rede de transporte e aplicativos
Desejo por comunidades mais habitáveis
e possíveis de se trafegar a pé

44%
41%

Aumento do congestionamento do tráfego

35%

MudançaMaior
na maneira
pessoas
irem para
o trabalho
uso dedas
rede
de transporte
e aplicativos
Desejo por
habitáveis
Aumento
dacomunidades
densidade emmais
áreas
urbanas
e possíveis de se trafegar a pé

31%

Mindset voltado à preocupação com
Aumento do
congestionamento
do tráfego
o ambiente
e a sustentabilidade
Veículos
Mudança na maneira das pessoas irem
paraautônomos
o trabalho
Aumento da densidade em áreas urbanas

2. TECNOLOGIA
E INFORMAÇÃO
Mindset voltado à preocupação com

62%
44%

25%

41%

18%

35%
31%

25%
o ambiente e a sustentabilidade
O uso da tecnologia está sendo, definitivamente, um divisor de águas para o setor de estacionamentos – isso inclui, por exemplo, os
apps móveis que
fornecem informações
em
real
sobre preços e disponibilidade de vagas.
52%
Necessidade
de estratégias
detempo
gestão
de vagas
18%
Veículos
autônomos
49%
Prevalência de
móveis e informação que mais influenciam
Quais são as tendências
deaplicações
tecnologia
o setor de estacionamentos
hoje?
Tecnologias
para melhorar o
46%
controle de acessos e pagamento

Demanda por sistemas de orientação para
deestacionamentos
gestão de vagas
ajudarNecessidade
os motoristasdea estratégias
encontrarem

43%

Colaboração entre os tomadores de decisão,
Prevalência
deeaplicações
móveis
transporte
estacionamentos

41% 49%

Necessidade
de acomodar
Tecnologias
paraestações
melhorardeo
carregamento
veículos
eléctricos
controle de de
acessos
e pagamento

39% 46%

por sistemas
de orientação
para
DemandaDemanda
por pagamento
eletrônico
(sem dinheiro)
ajudar os motoristas a encontrarem estacionamentos
Colaboração
os de
tomadores
de decisão,
Prever osentre
efeitos
veículos autônomos
transporte e estacionamentos
Pressão para
manter a receita
face
Necessidade
de acomodar
estações
dea
opções de mobilidade
e transporte
carregamento
de veículos
eléctricos
Uso compartilhado de estacionamento
Demanda por pagamento eletrônico
(sem dinheiro)
por diferentes
usuários
Prever os efeitos de veículos autônomos
Pressão para manter a receita face a
opções de mobilidade e transporte
Uso compartilhado de estacionamento
por diferentes usuários

Não souberam opinar
30 anos
Mais de 30 anos

4%

4%

52%

38%43%
30%
26%
25%

41%
39%
38%

30%
26%
25%

10 anos
30%
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Demanda por sistemas de orientação para
43%
49%
Prevalência
de aplicações móveis
ajudar os motoristas a encontrarem
estacionamentos
Necessidade de acomodar estações de
39%
para
melhorar o
carregamento
deTecnologias
veículosde
eléctricos
Colaboração
entre oscontrole
tomadores
decisão,
46%
de acessos e pagamento
41%
CAPAIA
transporte e estacionamentos
Demanda por sistemas de orientação para
43% 38%
Demanda porajudar
pagamento
eletrônico
(sem
dinheiro)
os motoristas
encontrarem
estacionamentos
Necessidade
de aacomodar
estações
de
39%
Colaboração
entre
os
tomadores
de
decisão,
carregamento de
veículos eléctricos
41%
transporte e estacionamentos
Prever os efeitos de veículos autônomos
30%
Necessidade de acomodar estações de
39%
38%
Demanda por pagamentocarregamento
eletrônicode(sem
dinheiro)
veículos
eléctricos
Pressão para manter a receita face a
26%
38%
Demanda
porde
pagamento
eletrônico
(sem dinheiro)
opções
mobilidade
e transporte
Prever os efeitos de veículos autônomos
30%
Prever os efeitos
de veículos autônomos
Uso compartilhado
de estacionamento
30%
25%
Quase todos os entrevistados
concordam
quea veículos
autônomos
terão um efeito
significativo no estacionamento, transporte e
por
diferentes
usuários
Pressão
para
manter
receita
face
a
Pressão para manter a receita face a
26%
26%
mobilidade, mas as opiniões
variam.
opções
deopções
mobilidade
e transporte
de mobilidade
e transporte

3. O ADVENTO DOS CARROS AUTÔNOMOS
Uso compartilhado de estacionamento
Uso compartilhado
de por
estacionamento
diferentes usuários
por diferentes usuários

25%

25%

Em quanto tempo veículos autônomos terão um efeito significativo no estacionamento, transporte e mobilidade?
Não souberam
opinar
Não souberam opinar
4%4%

30 anos
30 anos
4%
Não souberam
opinar
4%
Mais de 30 anos
Mais de 30 anos 4% 4%
Já está tendo impacto
30 anos
4%
Já está tendo impacto 5% 4%
Mais de 30
5%anos

Já está tendo impacto
5%

4%

10 anos
10 anos
30%

30%

10 anos
5
anos
30%

15 anos

20%

16%

anos
15 anos2017%
16%

4. MAIS QUE ESTACIONAMENTOS15 anos 20 anos
16%

5 anos
20%

5 anos
20%

17%

A pesquisa reforça a mudança
dedepapel
dos profissionais
de estacionamento, que escolheram como seu trabalho
poderá ser visto no futuro.
Profissional
estacionamento,
transporte e mobilidade
60%
Profissional de estacionamento e do transporte

14%

Profissional de mobilidade

14%

20 anos

17%
Qual a melhor descrição para um profissional de estacionamentos
no futuro?
Profissional de estacionamento

Profissional de estacionamento, transporte e mobilidade

Profissional do transporte

6%

60%

5%

14%

Profissional de estacionamento e do transporte
Profissional de estacionamento, transporte e mobilidade

14%

Profissional de mobilidade
Profissional
deterestacionamento
e do transporte
Não
um especialista em estacionamentos

envolvido desde o início de determinado projeto

Profissional de estacionamento

Não perceberProfissional
a conexão entrede
transporte,
mobilidade
estacionamento e mobilidade

Profissional do transporte

Não considerar
a experiência
completa do cliente
Profissional
de estacionamento

Profissional do transporte
5. PROBLEMAS E DESAFIOS

60%

14%
Não acompanhar
o rápido avanço da tecnologia
6%
Não usar sinalização adequada para a busca de vagas
14%
Não utilizar dados para a tomada de decisões
5%
Não investir no desenvolvimento profissional
6%
e treinamento de pessoal
5%

Que desafios você está enfrentando em relação a mobilidade como uma alternaNão acompanhar o rápido avanço da tecnologia
Não ter um especialista em estacionamentos
tiva aoenvolvido
estacionamento?
As respostas
desde o início de determinado
projeto que mais apareceram:
Não
a conexãoem
entre
transporte,
Não perceber
ter um especialista
estacionamentos
estacionamento
envolvido desde e
o mobilidade
início de determinado projeto
Não perceber
considerara conexão
a experiência
do cliente
Não
entrecompleta
transporte,
estacionamento e mobilidade
Não considerar a experiência completa do cliente
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Não usar sinalização adequada para a busca de vagas
Não acompanhar o rápido avanço da tecnologia
Não utilizar dados para a tomada de decisões
Não usar sinalização adequada para a busca de vagas
Não investir no desenvolvimento profissional
e
treinamento
de pessoal
Não
utilizar dados
para a tomada de decisões
Não investir no desenvolvimento profissional
e treinamento de pessoal

GARAGEN S I NCRÍVEIS

O MILAGRE
SUBTERRÂNEO
NA HOLANDA
As muralhas e bastiões do Forte ‘s-Hertogenbosch, na cidade de Den Bosch, na Holanda, remontam aos séculos
XVI e XVII e ainda estão quase completamente intactos,
cortados pelos rios Dommel e Binnendieze. Contudo, a
modernidade toma conta de seus subterrâneos no estacionamento projetado pelos arquitetos Leon Thier e Rigobert Nivillac, do Studio Leon Thier.
Após aproveitar o parque e os caminhos que deslizam sobre a água, o visitante acessa o estacionamento através de
uma escadaria em formato de círculo. O antigo térreo medieval está localizado a aproximadamente 4 metros abaixo
do nível da rua. Ao entrar no estacionamento, é possível
ver um grande mural que representa a cidade, com a palavra “Welkom” (bem-vindos) grafada. Essa palavra foi o tema
central para o desenvolvimento do desenho do estacionamento, que não foi visto pelos arquitetos apenas como um
espaço de armazenamento temporário de automóveis,
mas como um hall de entrada para exibir uma marca própria da cidade: a integração passado-futuro.
Para evitar que a garagem estivesse repleta de colunas, o
projeto foi desenvolvido com uma estrutura especial, com
as forças concentradas no centro da garagem e apoiadas
por colunas angulares. Em uma visualização de uma seção transversal de três níveis, as colunas em ângulo possuem formato de V no térreo, um V invertido no terceiro
pavimento e um X no segundo. Os arquitetos optaram por
utilizar materiais puros, como aço Corten, concreto e madeira, preservando suas cores originais, aliados ao cinza,
harmonizando com outros projetos anteriores localizados
ao longo da muralha da cidade.
A garagem foi aberta ao público em 2015 e, no mesmo
ano, ganhou o primeiro ouro da Holanda na premiação da
Associação de Operadores de Estacionamento europeia.
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AGENDA
2018
Sétima edição do evento promovido pela Abrapark, com corealização do Sindepark SP. Criado pela associação em 2011, o Congresso Brasileiro de Estacionamentos é o único evento educacional do setor de estacionamentos realizado no Brasil.
Desde sua primeira edição, caracteriza-se por disponibilizar palestras de especialistas nacionais e internacionais do mais alto nível, com temas sobre o mercado, o
dia a dia e o futuro do setor.
Onde: São Paulo
www.abrapark.com.br/site/congresso

Novembro

Outubro

Inscrições abertas no site: www.congressoabrapark.com.br

15 e 16
Parking Network Event
O evento pretende aproximar varejistas e o setor de estacionamento. A eficácia
do estacionamento em um shopping center permeia os debates e palestras. Para
a terceira edição, estão na pauta discussões e workshops baseados em problemas
com um grupo diversificado de operadores de estacionamento de compras e representantes do setor.
Onde: Amsterdam, Holanda
http://scpne.parkingevent.com/

8 a 18
Principal evento do segmento na América Latina e um dos maiores salões do mundo, o Salão Internacional do Automóvel de São Paulo realizará sua 30ª edição
ampliando as experiências e atrações para o público. A organização espera receber mais de 700 mil pessoas que terão a oportunidade de conhecer as novidades,
interagir com os carros e ainda testar mais de 10 marcas nas pistas de test-drives
espalhadas pelos mais de 23 mil m² de área externa do espaço.
Onde: São Paulo Expo, São Paulo
https://www.salaodoautomovel.com.br/

Junho

2019
9 a 12
IPI Conference & Expo
Trata-se do maior evento educacional e de rede para profissionais de estacionamento e transporte do mundo. De gerentes experientes a novatos da indústria, há programação para todos, além da oportunidade de conexão com
milhares de colegas. E em 2019, a Abrapark contará novamente com uma missão de brasileiros para o evento.
Onde: Anaheim, Califórnia, EUA
https://www.parking.org/calendar/ipi-webinar- superhero-city/
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CONSTRUIR E CRIAR
para

crescer

VOCE PODE

Increva-se em www.congressoabrapark.com.br

promoção

copromoção

patrocínio ouro

patrocínio prata

patrocínio bronze

apoio
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