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TECNOLOGIA PARA
A GESTÃO COMPLETA
DE ESTACIONAMENTOS.
O Per2Park é uma plataforma modular para o seu estacionamento. Tenha total domínio da
operação, clientes mais satisfeitos, segurança e novas oportunidades de negócios.

PORTFÓLIO
COMPLETO DE
EQUIPAMENTOS

PRATICIDADE PARA
O SEU CLIENTE NA
HORA DE PAGAR

Acesse:
www.per2park.com.br e saiba mais.
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CONTROLE E
MONITORAMENTO
EM TEMPO REAL

SUPORTE
TÉCNICO EM
TODO O BRASIL

EDITORIA L

Foi-se o tempo em que estacionamentos eram considerados locais de
guarda ou mesmo de depósito de
veículos. A atividade foi se transformando e hoje os estacionamentos
têm status de equipamento urbano.
Para ressaltar e instigar o pensamento e ação do mercado e da sociedade
sobre o real papel dos estacionamentos hoje, esta edição da Parking Brasil
traz uma matéria em que os maiores
players do mercado de parking do
país falam sobre suas impressões a

respeito do papel dos estacionamentos hoje. A maioria converge para
refletir sobre a transformação dos estacionamentos em um hub de mobilidade, integrando os diversos modais.
O assunto remete aos conteúdos de
nosso 7º Congresso Brasileiro de Estacionamentos. Teremos, em 7 de
novembro, no Hotel Meliá Jardim
Europa, em São Paulo, um dia com
palestrantes e profissionais que vão
nos ajudar a entender esse novo
momento dos estacionamentos. Em
2018, o tema do Congresso é “Construir e Criar para Crescer: Você Pode”,
inspirado nas peças de Lego, desenvolvidas pra estimular a criatividade
e fomentar o raciocínio, a resolução
de problemas, o planejamento e a organização. Assim, o evento pretende

SIGA A ABR APAR K NAS R ED ES SO CI A I S

instigar nos participantes essas habilidades, informando-os e proporcionando o debate sobre assuntos
atuais do mercado. Nesta edição da
Parking Brasil, apresentamos os palestrantes confirmados.
Enfim, temos tudo para realizar um
congresso de excelência. Contamos
com a participação de todos!
Boa leitura!
SERGIO MORAD
PRESIDENTE DA ABRAPARK

ACE S S E O N O S S O S I T E : W W W. A B RA PA RK . COM.BR
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AC ON TE C E

DONALD SHOUP E CUSTO DO
ESTACIONAMENTO GRATUITO

ELETRIFICAÇÃO DE CARROS
Alguns países já adotam estratégias e políticas que incentivam a eletrificação dos automóveis. O maior exemplo é
a China e seu projeto New Energy Vehicle - a intenção é
promover a adoção dos carros eletrificados e o desenvolvimento de novas tecnologias por meio de uma combinação de incentivos na forma de créditos, para atender a
metas de níveis de emissões zero e atingir mais autonomia
das novas baterias. Na França, algumas cidades já anunciaram a proibição da circulação de veículos com motores
à combustão. No Japão, os subsídios estão relacionados
com as emissões e a autonomia dos carros à bateria, o que
também incentiva o desenvolvimento de tecnologias de
carga e armazenamento de energia. Nos Estados Unidos,
o estado da Califórnia adotou o programa Zero Emission
Vehicle, que define um número fixo de veículos de emissão zero a ser vendido – o objetivo para 2030 é a venda de
5 milhões de unidades.

Em entrevista ao canal Freakonomics, Donald Shoup, professor de planejamento urbano na UCLA e autor do livro O
Alto Custo do Estacionamento Gratuito argumentou que
cerca de um terço do congestionamento urbano é causado por pessoas que viajam para estacionar. “Todo mundo
gosta de estacionamento gratuito, inclusive eu, provavelmente você. Mas só porque o motorista não paga por isso
não significa que o custo vai embora. Se você não pagar
pelo estacionamento do seu carro, alguém tem que pagar
por isso. E esse alguém é todo mundo. Nós pagamos por
estacionamento gratuito nos preços das mercadorias que
compramos em locais onde o estacionamento é gratuito.
E pagamos pelo estacionamento como residentes quando recebemos estacionamento gratuito com a nossa habitação. Nós pagamos por isso como contribuintes. Cada
vez mais, acho que estamos pagando por isso em termos
do dano ambiental que isso causa.”

NISSAN SUSTAINABILITY
A Nissan lançou uma nova estratégia global, focada em sustentabilidade. “O Nissan Sustainability 2022 está totalmente
alinhado com nossos objetivos de médio prazo para entregar um crescimento sólido e liderar a evolução tecnológica
da indústria automotiva”, comentou o vice-presidente sênior
e executivo-chefe de sustentabilidade da Nissan, Hitoshi
Kawaguchi. “Acreditamos que a mobilidade sustentável
ajudará a conquistar uma realidade de zero emissão e zero
fatalidade”. Entre as iniciativas de cunho ambiental, estão a
redução de 40% das emissões de CO2 dos veículos até 2022,
que será alcançada pela expansão da eletrificação dos modelos e do desenvolvimento de sistemas do tipo V2X (vehicle-to-everything, ou do veículo para tudo), para melhorar a
gestão de energia elétrica.

Revista bimestral da Associação Brasileira de Estacionamentos | Parking Brasil 4

I N F ORM E P UBLICITÁ RIO

INFRAESTRUTURA OPERACIONAL que ofereça apoio
ao Plano Operacional, como implantação de equipamentos
de controle de acessos, de ambientes e instalações que
viabilizem, de forma segura e eficiente, todo o
funcionamento da garagem, tais como sala de espera de
usuários, sanitários, gerência da garagem, entre outros.

GHOBAR.COM.BR

SOLUÇÃO DE INCONFORMIDADES

REQUALIFICAÇÃO DE GARAGENS

Apresentação de alternativas que busquem

Revitalização de garagens e tratamento de

solucionar ou minimizar irregularidades

acabamentos, com preocupação estética

(operacionais ou legais) em garagens

e

recentes e antigas.

materiais e acabamentos adequados.

PLANEJAMENTO E OTIMIZAÇÃO

SINALIZAÇÃO ORIENTATIVA

ambiental:

iluminação,

ventilação,

Consultoria em garagens de todos os tipos

Sinalização interna e externa, horizontal

de empreendimento, de todos os portes,

(piso) e vertical (placas) para correta e

em qualquer fase de projeto, incluindo

segura utilização das áreas envolvidas.

empreendimentos já existentes.

AC ON TE C E

UMA VAGA POR US$  MIL
O preço médio de estacionamento em Hong Kong
subiu mais de seis vezes desde 2006 devido à especulação imobiliária e à tributação de propriedades
na zona especial chinesa. Uma única vaga de estacionamento chegou a ser vendida por US$ 765
mil, em Ho Man Tin, uma área residencial de luxo.
De acordo com a chefe de pesquisa de Hong Kong
da consultoria Jones Lang LaSalle Inc., Denis Ma,
empreiteiras constroem prédios nos quais a proporção de vagas para estacionamentos é sempre
baixa. Um relatório do Departamento de Transportes de Hong Kong revelou que o número de vagas aumentou em apenas 9,5% entre 2006 e 2016. Durante o mesmo
período, o número de carros particulares cresceu 49%. A cidade é conhecida pelos altos custos de moradia. É o mercado
imobiliário menos acessível do mundo nos últimos oito anos.

ROBÔ-TÁXI NOS
ESTADOS UNIDOS

PININFARINA VIRA MARCA DE
CARROS E PROMETE
SUPERELÉTRICO
Tradicional estúdio de design conhecido pelo trabalho com a Ferrari, o Pininfarina criou sua empresa de
carros, a Automobili Pininfarina, e já está desenvolvendo modelos de carros elétricos. O primeiro será
um esportivo com volume pequeno, com preço entre US$ 2 milhões e US$ 2,5 milhões. “Nosso portfólio
começará com um hipercarro inovador de emissões
zero, que representa o progresso que buscamos para
os carros esportivos e luxuosos”, afirmou o CEO Michael Perschke. A empresa promete esportividade
à altura do nome, com aceleração de 0 a 100 km/h
em 2 segundos e velocidade máxima de 400 km/h.
A autonomia da bateria deve ficar em torno de 500
quilômetros, segundo a fabricante. O grupo Pininfarina foi fundado em 1930 e criou carros para Fiat,
Alfa Romeo, Cadillac e Ferrari, marca para a qual desenvolveu a maioria dos modelos desde 1950.
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A Waymo, empresa “irmã” do Google dentro da Alphabet, quer levar seu serviço de robo-táxi para
os Estados Unidos e a Europa. A companhia está
pronta para lançar seu serviço de passeio em algumas regiões de Phoenix, no estado americano do
Arizona. “O mundo vive dizendo que os carros de
direção automática serão lançados em breve. Estamos fazendo isso hoje em Phoenix, dirigindo sem
humanos no banco da frente”, disse o chefe da Waymo, John Krafcik.

SOLUÇÃO LÍDER NO BRASIL PARA
ESTACIONAMENTOS
ROTATIVOS PÚBLICOS.

As soluções da Digicon fazem parte do nosso dia a dia, como
o Terminal Street, que possui múltiplas funcionalidades que
oferecem facilidade e disponibilidade para os usuários de
estacionamentos rotativos.

SISTEMA DE GERENCIAMENTO
REMOTO VIA CELULAR

TECLADO CAPACITIVO
ANTIVANDALISMO DKEY

ACEITA MOEDAS, CARTÕES DE DÉBITO,
CRÉDITO E CARTÕES RECARREGÁVEIS

PAINEL
SOLAR

Acompanhe o crescimento urbano
das cidades com a Digicon.
www.digicon.com.br

/digicontecnologia

/company/digiconsa

COFRE SEGURO
E PRÁTICO

A B R APAR K E M AÇÃO

CONGRESSO DE  QUER INSPIRAR E
DESENVOLVER O MERCADO DE PARKING NO BRASIL
7º Congresso Brasileiro de Estacionamentos provoca o debate e reﬂexão sobre temas atuais com a participação de
especialistas em mobilidade urbana, urbanização e trabalho
Sob o mote “Construir e Criar para Crescer: Você Pode”, o Congresso Brasileiro
de Estacionamentos chega a sua sétima
edição focado em inspirar e desenvolver
habilidades criativas e de resolução de
problemas, de planejamento e organização nas empresas da área de parking
no Brasil. A Abrapark selecionou, para as
palestras e debates, alguns dos maiores
especialistas em mobilidade urbana,
estacionamentos, cidades inteligentes,
tráfego e economia, que falarão e debaterão alguns dos assuntos mais atuais e
que impactam o setor hoje.
Neste ano, o Congresso, que ocorre

em 7 de novembro, será mais compacto, com um dia inteiro de palestras. O
novo local, mais central, deve agradar
aos participantes. O Hotel Meliá Jardim
Europa fica na Rua João Cachoeira, 107,
no Itaim Bibi, em São Paulo, no coração
da capital paulista. As inscrições podem
ser feitas no site www.congressoabrapark.com.br. O evento tem corealização
do Sindepark de São Paulo, Patrocínio
Ouro de Estapar Estacionamentos; Patrocínio Prata de ParkHelp; Patrocínios
Bronze de Digicon, Perto e Sanvitron. O
Secovi SP e a Abrasce vêm como apoiadores do evento.

OS PALESTRANTES
CARLOS KAWALL
Economista-Chefe do Banco Safra,
Kawall foi secretário do Tesouro
Nacional e Economista-Chefe do
Citibank. Entre suas análises, ele
acredita que “o dólar pode subir
ainda mais com a eleição para Presidente da República de um candidato contrário ao ajuste das contas
públicas”.

ANDRÉ IASI

JOÃO OCTAVIANO MACHADO NETO
Secretário de Mobilidade e Transportes de São Paulo, é ex-Presidente da
CET e engenheiro civil com mais de
35 anos de experiência pública. Já
foi Secretário municipal de Gestão,
Serviços e Obras, adjunto da Secretaria de Planejamento e Presidente
da Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação de São Paulo.

IRINEU GNECCO FILHO
Para o CEO da Estapar, na mobilidade
do futuro, os modais de transporte
precisarão se completar, utilizando
ao máximo as estruturas já existentes,
como metrôs e rodovias. Segundo o
executivo, essa mobilidade será pautada por quatro tendências: mobilidade diversa, eletricidade, conectividade e carros autônomos.
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Chefia de Gabinete da Prefeitura de
São Paulo, Gestor da CET SP desde
1976, foi Secretário Adjunto de Mobilidade e Transportes da Cidade de
São Paulo. Já foi Diretor Adjunto de
Planejamento e Educação no Trânsito (2008- 2012), Superintendente
de Desenvolvimento (2005-2008) e
Diretor de Operações (2001-2004).

CARLOS ALBERTO BORGES

GLAUCO HUMAI

Engenheiro Civil formado pela Fundação Armando Álvares Penteado,
com Pós-graduado em Administração pela Fundação Getúlio Vargas,
especialização em Marketing pela
ESPM, Mestre em Engenharia pela
Universidade de São Paulo. Atualmente é Vice-Presidente de Tecnologia e Sustentabilidade do Secovi
SP e Diretor CEO da Tarjab Incorporadora Ltda.

Cientista político e especialista
em Gestão Sustentável de Empresas, Humai é Presidente da Associação Brasileira de Shopping
Centers (Abrasce). Segundo ele,
“o setor tem apresentado um
bom desempenho, com índices
de alta em fluxo e vendas, mesmo
em situações adversas, demonstrando sua resiliência e atitude”.

JOSÉ PASTORE

3° lote de inscrições

ATÉ 04/11

Doutor Honoris Causa em Ciência
e Ph. D. em sociologia pela University of Wisconsin (EUA), Pastore é
professor titular da Faculdade de
Economia e Administração e da
Fundação Instituto de Administração, ambas da Universidade de São
Paulo. É pesquisador da Fundação
Instituto de Pesquisas Econômicas
e consultor em relações do trabalho e recursos humanos, sendo referência nesta área.

profissionais em geral

R$

300

,00

ASSOCIADOS ABRAPARK E/OU
ASSOCIADOS SINDEPARK/SP

R$

240

,00

ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO

R$

190

,00

INSCREVA-SE JÁ
www.congressoabrapark.com.br

AS PALESTRAS
9:45 às 10:30

14:00 às 16:00

Perspectivas Econômicas e Políticas para os próximos 4 anos

Requalificação das Áreas de Estacionamento nas Futuras Edificações

Carlos Kawall

Irineu Gnecco Filho
Carlos Alberto Borges
Glauco Humai
Mediador: Sérgio Morad

10:30 às 12:00

Futuro da Mobilidade: Oportunidades e Ameaças

16h30 às 17h30

João Octaviano Machado Neto
André Iasi
Mediador: André Piccoli

promoção

copromoção

Reforma Trabalhista e a Terceirização
José Pastore (USP)

PATROCÍNIO OURO

PATROCÍNIO PRATA

APOIO

PATROCÍNIO BRONZE
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ME R CA D O

SETOR RUMO À
PADRONIZAÇÃO MUNDIAL
Alliance for Parking Data Standards cria padrão para elementos e definições de dados no
setor de estacionamento
Três grandes associações de estacionamento unem-se para desenvolver
um padrão internacional de dados
de estacionamento. International
Parking Institute (IPI), British Parking
Association (BPA) e European Parking
Association (EPA) formaram a Alliance for Parking Data Standards (APDS),
organização sem fins lucrativos com
a missão de desenvolver, promover,
gerenciar e manter um padrão global
uniforme que permitirá que as organizações compartilhem dados de estacionamento em plataformas em todo
o mundo. O papel da APDS é reunir especialistas em padrões de dados e indústria de estacionamento, bem como
representantes de partes interessadas
relacionadas, para desenvolver e manter os padrões de dados de estacionamento. O APDS não armazena estes
dados nem atua como um agregador.

OBJETIVO
A intenção é que esse padrão, criado por consenso, estabeleça uma
linguagem comum para elementos
e definições de dados no setor de
estacionamento, transporte e mobilidade, facilitando a integração, a
compatibilidade e a comunicação
entre entidades de estacionamento,
indústria automotiva, desenvolvedores de TI, mapas e aplicativos fornecedores, bem como outras partes interessadas. À medida que os padrões
da APDS são desenvolvidos, a colaboração dos participantes em todo

o mundo garantirá que os padrões
sejam aplicáveis internacionalmente.
Isso incluirá um dicionário de dados
para traduzir o significado de elementos específicos para cada terminologia
regional.
O uso dos padrões APDS será voluntário e a adoção será conduzida pelo
mercado. Para garantir a maior probabilidade dessa adoção, os esforços
para criar os padrões APDS vão focar
as necessidades do setor. E são os participantes da indústria que definirão
as prioridades para garantir a criação
do valor imediato dos padrões para o
setor.
A APDS focará seus esforços no setor
de estacionamentos e não em outros
segmentos da indústria relacionados
(por exemplo, transporte público e
trânsito, cidade inteligente, operações
de rodovias, etc.). Os padrões individuais de APDS serão versionados e sujeitos à manutenção contínua e evoluirão
como um conjunto vivo de documentos que respondam às necessidades,
prioridades e tecnologia do mercado.
Assim, em todos os casos, o setor, conforme definido pelas entidades que se
voluntariarem para participar do desenvolvimento e da manutenção dos
padrões, estará gerenciando a evolução dos padrões.
Mais informações no site:
www.allianceforparkingdatastandards.
org/.

ASSOCIAÇÃO DE

INSTITUTO INTERNACIONAL

ASSOCIAÇÃO DE

ESTACIONAMENTO BRITÂNICO

DE ESTACIONAMENTO (IPI)

ESTACIONAMENTO EUROPEIA (EPA)
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GARAGENS INCRÍVEIS

TECNOLOGIA E
CRIATIVIDADE EM EXPANSÃO
Projeto do Inova Loudoun Hospital Estacionamento
Garagem ganha o IPI Awards of Excellence 2018

O vencedores do IPI Awards of Excellence 2018 provam que, quando o
assunto é tecnologia e criatividade, a
conjunção e a expansão desses dois
fatores aplicados aos projetos de estacionamentos só reforçam a ideia de
que parking vai muito além de um
simples lugar para deixar o carro bem
guardado. Os cases deste ano apresentam soluções de estacionamento e mobilidade que consideram o meio ambiente, aprimoram uma experiência de
compras de luxo, oferecem uma aula
de história, evocam arte e beleza natural, transportam pacientes hospitalares
com rapidez e eficiência e melhoram a
vida dos estudantes universitários.
Selecionado por um grupo de jurados
formado por arquitetos, especialistas
em estacionamento, representantes de
cidades, aeroportos e universidades, o
vencedor do principal prêmio do concurso - categoria Melhor Projeto de um
Estacionamento com Menos de 800
Espaços – foi o Inova Loudoun Hospital
Estacionamento Garagem, localizado
em Leesburg, subúrbio de Washington

(DC), no estado da Virgínia, nos Estados Unidos.
Sua estrutura estática foi projetada
para ser fácil de navegar e se integrar
aos padrões de tráfego existentes. Os
visitantes da emergência estacionam
no térreo; os de outras áreas são direcionados para níveis mais altos; e os
funcionários usam espaços em uma
área específica. A visão clara para os
elevadores e as escadarias (abertas
para o interior da garagem) facilitam
a orientação e a segurança, enquanto
que uma rampa veicular bidirecional
oferece segurança e conveniência passivas. A estrutura moldada no local foi
projetada para manutenção mínima,
com materiais de construção e design
de práticas recomendadas. O exterior
da garagem combina harmoniosamente com o campus. Foram usados
painéis coloridos, pré-moldados, de
concreto fosco, com acabamento jateado. Areas de pedestres são fechadas em alvenaria e vidro. O sistema
de Wayfinding identifica claramente
entradas, locais de elevadores e esca-

das e informações direcionais externas.
Elevadores e lobbies de dupla face oferecem acesso direto das áreas de estacionamento até a entrada de nível inferior. Os pedestres desfrutam de áreas
de espera e caminhada dedicadas, que
os protegem de carros em movimento,
e extensas paredes de vidro oferecem
luz natural e vistas do campus.
Originalmente estimado em US$16
milhões, o projeto ficou abaixo do orçamento, e, US$14,9 milhões, graças
a medidas de controle que incluíram
elevar ligeiramente o nível mais baixo
para economizar US $ 1 milhão na remoção de rochas. Tecnologia, criatividade, excelência e bom senso aliados
para criar uma garagem incrível.
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CAPA

AFINAL, O QUE É
ESTACIONAMENTO
PARA VOCÊ?
Estacionamento é mais do que um local para guardar carros. Ele integra as necessidades de planejamento em mobilidade urbana. Isso
é o que pensam alguns dos principais players do mercado de parking
no Brasil

“

Estacionamento, hoje,
é um equipamento urbano que cumpre o papel
de interiorizar os veículos,
retirando-os da via pública
e permitindo que o leito
das ruas e avenidas seja
prioritariamente destinado à circulação, incluindo transporte público de
ônibus, carros de passeio ou motos, e gerando mais
espaço, contribuindo para a implantação de ciclovias.
Entretanto, a atividade ingressou na 4ª Revolução e
planeja se transformar em um Hub de mobilidade,
integrando os diversos modais e agregando novos
serviços, como ponto de veículos compartilhados ou
recarga de veículos elétricos. As estruturas estarão
ligadas por tecnologias digitais, aonde transitarão
dados, agregando reservas ou pagamentos remotos
e otimizando a automação dos sistemas. Bem-vindo
ao futuro, que nos reserva doses de oportunidades e
riscos.

Sergio Morad
Presidente da Abrapark
Diretor Executivo e sócio da Multipark

“

Revista bimestral da Associação Brasileira de Estacionamentos | Parking Brasil 1

A chamada 4ª Revolução Industrial é marcada
pela convergência de tecnologias digitais, físicas e biológicas e automação. Uma revolução
que já está mudando a forma como vivemos,
trabalhamos e nos relacionamos. Trata-se de
uma mudança de paradigma, não apenas mais
uma etapa no desenvolvimento tecnológico.

“

Marcelo Gait
Presidente do Sindepark
Diretor da Ico Estacionamentos

No Paraná, postos de recarga para carros elétricos já existem em Curitiba, Paranaguá e Foz
do Iguaçu. A intenção é fechar 2018 com 11 postos instalados ao longo de 700 Km da BR-277.
Na Via Dutra, a BMW criou seis estações de recarga em 430 Km de rodovia. A distância máxima entre cada um é de 122 Km.

“

O estacionamento é
um importante equipamento de Mobilidade Urbana e fundamental para a
melhoria na circulação das
cidades e viabilização econômica dos polos geradores de tráfego onde estão
localizados. Acreditamos
que, com o aumento relevante dos veículos como
um serviço e não mais
propriedade, os estacionamentos já vêm se transformando
e passarão a ter um papel vital no futuro da Mobilidade. Os
estacionamentos não atuarão apenas na guarda de veículos,
mas também como área de manutenção; recarga de carros
elétricos; embarque e desembarque de passageiros de E-hailing; integração multimodal, em distâncias mais longas, por
meio de Metrô, VLT e outros, e em curtas, como área de retirada e entrega de bicicletas e patinetes. Os estacionamentos
do amanhã serão HUBs de Mobilidade.

“

“

O estacionamento
é uma das peças fundamentais da infraestrutura das cidades. O setor
foi um dos primeiros a
buscar tecnologia não
só para a gestão dos negócios, mas, principalmente, para o conforto e
praticidade dos clientes,
com estacionamentos
sinalizados, indicação de vagas e cancelas que facilitam a
entrada nos estabelecimentos. Estamos atentos às tendências de mobilidade para oferecer sempre melhores serviços
para nossos clientes, como as estações de carregamento
de veículos elétricos que começam a chegar ao Brasil. Também já existem estacionamentos aproveitando energia solar e eólica. Muito se especula sobre o futuro das cidades,
da mobilidade, dos modais de transporte. É um mundo em
movimento que precisa de inovação constante. Mas, seja
qual for o cenário que nos aguarda, uma coisa é certa e indispensável: precisamos parar, com segurança, conforto e
tranquilidade. Simples assim.

André Iasi
CEO da Estapar

O termo Hub é usado na informática para dar
nome a um concentrador que distribui informações aos demais aparelhos. No mercado, o termo
foi adotado por startups para nomear ambientes
que unem pessoas para trabalharem juntas, gerando conexão. Os estacionamentos podem se
tornar um Hub de Mobilidade na medida em que
assumirem o papel de disseminadores e aglutinadores da sociedade em torno desse tema.
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CAPA

“

Guibson Santos
Diretor da Sanvitron

De acordo com o Observatório do Clima,
mais de 92% da energia usada na mobilidade é consumida nas estradas, ruas e avenidas. Disso, 66% é usado por automóveis e
motocicletas. Os estacionamentos podem
auxiliar na diminuição desses percentuais,
já que são ponto de chegada e partida para
quem está se movimentando ou como ponto de compartilhamento para carros, por
exemplo.
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“

O estacionamento
é uma das mais importantes ferramentas de
mobilidade urbana. A
disponibilidade ou não
de estacionamento em
uma região determina o
sucesso ou insucesso
de uma área comercial
ou de serviços. Isso é um
fato comprovado! Sendo
assim, a possibilidade de
deslocamentos através de carros somente é executada se, no
destino, houver a possibilidade de estacionar com segurança
e facilidade. O incentivo ao estacionamento em determinadas áreas da cidade, seja público, rotativo ou privado, pode
e deve ser usado como uma ferramenta na política de mobilidade das cidades. Por exemplo, o gestor público pode
estabelecer uma política de gestão das tarifas do estacionamento rotativo público de acordo com a demanda e, de
forma contrária, reduzir o interesse em outras regiões. Dessa
forma, a democratização dos espaços públicos se completa,
promovendo os deslocamentos das pessoas de forma mais
inteligente e agradável.

“

“

Hoje os estacionamentos representam
um papel fundamental na mobilidade urbana,
contribuindo
para retirar os veículos
das vias públicas, permitindo melhor vazão
ao fluxo, agilizando e
facilitando o deslocamento das pessoas. O
estacionamento tem o poder de impactar em todo o
comércio que está a sua volta. Se não há estacionamento, praticamente não há negócio, pois é o estacionamento que mobiliza e permite a circulação de
veículos e pessoas. O desafio do setor é baixar o custo
operacional e aumentar o faturamento. Para alcançar
esse objetivo, é necessário investir constantemente
em controle, automação e gestão, passando para a
utilização de energias limpas, operando de forma
autônoma e com gestão eficaz, analisando as movimentações do mercado.

Hélgio Trindade
Diretor de Mobilidade Urbana da Digicon

“

“

Um dos pontos que deﬁne o sucesso de um
negócio é sua localização. Facilidade de acesso, visibilidade, volume de tráfego e área para
estacionamento são fundamentais. Ter um
lugar para estacionar pode ser a vantagem
competitiva de um serviço ou comércio.

O estacionamento
é o principal acesso de
usuários e consumidores aos mais variados
estabelecimentos. É a
principal porta de entrada e saída. Concorre
diretamente com alternativas de mobilidade
urbana compartilhada. Para isso, nossa indústria deve unir eficientemente tecnologia no monitoramento, gerenciamento, automação, sustentabilidade
(energética e humana) e segurança; profissionalização
na operação por empresas especializadas e serviços
para fidelização do público final. O setor está se regenerando e deve avançar na excelência desses itens para
ser mais competitivo.

Javier Andrés
CEO e Sócio Cofundador da ParkHelp Brasil

Para promover a mobilidade compartilhada, um grupo formado pelas principais
ONGs de cidades e transportes no mundo
listou dez princípios básicos: planejamento das cidades e da mobilidade juntas; foco
em mover pessoas, não carros; encorajar o
uso eﬁciente do solo e da infraestrutura;
engajar partes interessadas na tomada de
decisões; projetar cidades com acesso para
todos; evoluir rumo à emissão zero; cobrar
tarifas justas; gerar benefícios via dados
abertos; promover a integração e a conectividade de todos os modos de transporte;
promover a operação compartilhada de veículos autônomos.
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TE N D Ê NC IA

PATINETES
ELÉTRICAS DE
ALUGUEL CHEGAM
ÀS RUAS DO BRASIL
Opção rápida e acessível para percorrer as cidades, as
patinetes elétricas entraram nos Estados Unidos mesmo
sem licença e ganharam a simpatia dos usuários. Elas já
estão no Brasil através da startup SCOO, e com planos
de expansão
As empresas de aluguel de scooters, ou
patinetes elétricas, são hoje as startups
da vez. Os três principais players deste
mercado, Bird, Lime e Spin, foram fundados no vale do Silício entre 2016 e 2017.
Um ano depois, a Bird já é a startup que
mais rapidamente se tornou um unicórnio (empresas avaliadas em mais de 1
bilhão de dólares em preço de mercado).
Agora, a Lime também se juntou ao clube de startups de bilhões de dólares.
Até o momento, Bird arrecadou US$ 418
milhões, e a Lime, US$ 467 milhões. A
diretora de novas modalidades da Uber,
Rachel Holt, avisa: “Nosso investimento
e parceria com a Lime é mais um passo para nos tornarmos um balcão único para todas as suas necessidades de
transporte”.
Sim, a Uber também está de olho no
mercado das patinetes elétricas. Juntamente com a Uber e a Google Ventures,
outros investidores na última rodada de
financiamento da Lime incluem a Alphabet, a IVP, a Atomico e a Fidelity Management and Research Company.
Com esse dinheiro adicional, a Lime pretende continuar expandindo. Hoje, ela
está presente em mais de 70 cidades nos
EUA e na Europa, e já entregou seis milhões de viagens por meio de sua rede
de patinetes elétricas, bicicletas elétricas
e bicicletas a pedal.
A Bird, que aluga somente patinetes
elétricas, foi fundada pelo ex-executivo
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da Lift e da Uber, Travis VanderZanden.
Com milhares de patinetes espalhadas
por Santa Mônica, Venice, San Diego, San
José, São Francisco, Austin e Washington,
DC., o fundador da empresa garante:
“Normalmente há uma Bird a cinco minutos de caminhada de qualquer lugar
nestas cidades”.

BATALHAS JUDICIAIS
NOS EUA
Mas justamente este sistema “dockless”,
no qual não existem estacionamentos
específicos para os veículos, têm gerado
muitas das queixas e problemas. Alguns
usuários acabam deixando as patinetes em locais onde bloqueiam vagas de
estacionamento, bicicletários e acessos
para cadeiras de rodas. Além disso, não
respeitam as leis de trânsito. Os usuários
andam pelas calçadas e colocam os pedestres em perigo.
Desobedientes, sim, mas muito satisfeitos, eles têm aderido cada vez mais ao
serviço. E a estratégia usada pelas empresas para se instalar em novas cidades
leva isto em conta. Lime e Bird entram
nos mercados ignorando as regulamentações locais e rapidamente transformam
os passageiros em “eleitores”. Durante os
primeiros 30 dias alugando scooters em
São Francisco, a Bird afirma ter transpor-

tado 32 mil pessoas, que fizeram 95.418 viagens, tendo percorrido 143.725 milhas, ou mais de 231 mil km.
Tornando-se onipresente e popular entre os consumidores
da noite para o dia, Bird e Lime fazem com que os órgãos reguladores das cidades tenham mais dificuldade em proibir
o serviço.
A Bird está trabalhando com as autoridades de Miami para
criar uma lei que regule as empresas de scooters. Em São
Francisco, uma das cidades mais congestionadas do mundo, e também considerada mais eco-friendly, também foi
travada uma batalha entre empresas de locação de patinetes e as autoridades. Lutas semelhantes ocorreram em
Denver, Santa Mônica, Washington DC, Nashville e Austin.
A Spin adota estratégia diferente. Em São Francisco, decidiu não lançar o serviço depois que soube que a cidade
estava ainda trabalhando para regulamentar a nova forma
de transporte.
Em menos de um ano de operação, estima-se que existam mais de
10 mil patinetes elétricas somente nos EUA

SCOO LANÇA O SERVIÇO EM SÃO PAULO
No Brasil, a chegada das patinetes promete ser tranquila. O
veículo está dentro da Lei que autoriza bicicletas e patinetes
elétricas a circularem nas ciclovias.
“Desde que as patinetes elétricas começaram em São Francisco, os sócios da SCOO têm acompanhado esta onda. Por
já ter uma grande população de patinetes dos EUA, decidimos então trazer algumas para o Brasil para sentir a receptividade do brasileiro. Após testes internos, decidimos

O foco principal da SCOO é o perfil corporativo e estudantes.

colocar as SCOOs nas ruas”, afirma o diretor da empresa,
Maurício Duarte. “Em menos de 20 dias, foram mais de
5 mil cadastros em nosso site para baixar o aplicativo e
muitas empresas interessadas em investir na startup. Sem
dúvida, este mercado de sharing e novos modais será um
grande potencial, principalmente no Brasil.”
Aqui, as patinetes terão pontos fixos de estacionamento.
Iniciando em SP, a SCOO terá pontos próximos às ciclovias
da Avenida Paulista, do Parque do Ibirapuera e da região
da Avenida Faria Lima. Até a segunda quinzena de setembro, o aplicativo deve estar disponível para uso. Será preciso baixá-lo, a partir do dia 3 de setembro, para Android e
IOs, diretamente no site www.scoo.mobi. Depois de fazer
o cadastro, será possível encontrar SCOOs disponíveis e
também fazer o desbloqueio pelo valor de R$1, com direito a quatro minutos de uso. Após este tempo, serão cobrados R$ 0,25 por minutos extra.
A SCOO já pensa em expansão. “Iniciaremos em breve
Brasília e Rio de Janeiro. Curitiba, Belo Horizonte, Porto
Alegre e Bahia devem receber SCOOs até o final deste
ano. Além disso, estamos negociando com empresas pequenas no interior de São Paulo, como Ribeirão Preto e
Campinas”, antecipa Duarte.
As patinetes elétricas fazem parte da categoria de pequenos veículos elétricos denominada rideables: são portáteis e potentes o suficiente para uso urbano. Ágeis, seguros, baratos e sustentáveis, são ideais para trajetos curtos
e locais planos. Uma nova opção de transporte, que chega
para complementar os outros modais.
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AGENDA
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

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

15 e 16

8 a 18

Salão Internacional do Automóvel de São Paulo
Principal evento do segmento na América Latina e um
dos maiores salões do mundo, o Salão 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 pelo mais de 23 mil m² de área externa do espaço.
Onde: São Paulo Expo, São Paulo
https://www.salaodoautomovel.com.br/
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13 a 15

SmartCity Expo World Congress
O evento pretende capacitar as cidades e coletivizar a
inovação urbana em todo o mundo através da promoção
da inovação social, do estabelecimento de parcerias e da
identificação de oportunidades de negócios.
Onde: Barcelona, Espanha
http://www.smartcityexpo.com/en/home


Junho

Novembro

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/

Novembro

Outubro



9 a 12

IPI Conference & Expo
Trata-se do maior evento educacional e de rede para
profissionais de estacionamento e transporte dos EUA.
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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Increva-se em www.congressoabrapark.com.br
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