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7o CONGRESSO BRASILEIRO

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA

DESTAQUE

ABRAPARK ANUNCIA NOVO FORMATO PARA 2019A

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

Ao promover a
sétima
edição
do
Congresso
Brasileiro de Estacionamentos,
criado e realizado
com grande sucesso
desde 2011, a Abrapark busca oferecer, mais uma vez, uma oportunidade
única e altamente valiosa de atualização para todos os envolvidos com o
nosso setor. A troca de conhecimentos e debates sobre a indústria de
estacionamentos e a mobilidade urbana, que vêm dando a tônica dos últimos eventos, segue neste ano, agora de forma mais condensada, com
um dia de realização, em São Paulo.
Sob o mote “Construir e Criar para
Crescer: Você Pode”, o 7º Congresso

Brasileiro de Estacionamentos está
focado em inspirar e desenvolver
habilidades criativas e de encontro
de soluções, de planejamento e organização, nas empresas da área de
parking no Brasil. Precisamos destacar a importância de termos a oportunidade de trocar experiências e
informações, valorizando a atividade e permitindo que as empresas se
preparem para o novo mercado que
está se desenhando. Com isso, acreditamos que todo o setor dá mais um
passo na direção do avanço da nossa
atividade, que é vital para o desenvolvimento da economia e para a circulação das pessoas, especialmente
nos grandes centros.
Esta sétima edição marca uma ponte
para o futuro do nosso Congresso,

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

que, em 2019, virá remodelado e organizado em parceria com o International Parking & Mobility Institute
(IPMI), promotor do maior evento do
gênero no mundo, nos Estados Unidos. Queremos trazer toda a expertise
do IPMI para o Brasil, para seguirmos
atualizados com novos programas
de educação, estudo, aprendizado,
informação e um network ativo para
trocarmos experiências entre os profissionais do Brasil e os lá de fora. Afinal, todos temos a ensinar e a aprender.
Um bom evento a todos!

SERGIO MORAD
PRESIDENTE DA ABRAPARK
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AC ON TE C E

PARQUES NACIONAIS ABERTOS À
INICIATIVA PRIVADA
O Governo Federal pretende ampliar os serviços de concessões em parques nacionais. Lençóis Maranhenses (foto),
Jericoacoara, Chapada dos Veadeiros e Itatiaia estão entre
as áreas que terão atividades licitadas para a iniciativa privada. As empresas que forem escolhidas poderão explorar
áreas como bilheteria, camping, esportes de aventura e,
claro, estacionamentos. Hoje, Foz do Iguaçu, Fernando de
Noronha e Floresta da Tijuca já funcionam em parceria com
a iniciativa privada e respondem por 60% de todas as visitações dos parques do Brasil.

HERDEIRO DO GURGEL

VEÍCULOS COMERCIAIS
AUTOMÁTICOS EM HANNOVER
As tecnologias de automação foram assimiladas pela maioria dos veículos comerciais apresentados no Salão de Hannover,
na Alemanha, em setembro. Sensores,
radares e câmeras por todos os lados;
computadores de bordo que tudo sabem
e tudo vêem; acionadores mecatrônicos
de freios, acelerador, câmbio e direção.
Em maior ou menor grau, os sistemas de
assistência avançada ao motorista e propostas de condução autônoma seguem a
todo vapor em caminhões, ônibus e vans.
São inovações como os sensores que eliminam virtualmente os pontos cegos no
retrovisor por meio da aplicação de câmeras e radares nas laterais do veículo, que
não só alertam o motorista sobre a presença de pedestres ou ciclistas como também ativam automaticamente os freios
para evitar acidentes (foto).
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Na década de 1970, o Brasil chegou a
ter um carro elétrico nacional, o Gurgel
Itaipu. O Salão do Veículo Elétrico deste
ano, realizado em São Paulo, apresentou outro projeto brasileiro de carro elétrico: o Connect MWA. Trata-se de um
compacto urbano de baixo custo, com
espaço para dois ocupantes, autonomia de até 80 km e expectativa de custo
entre R$ 20 mil e R$ 40 mil. A intenção
da Connect, sediada em Viamão (RS), é
engatar a produção em 2020. O projeto
contou com o apoio do TecnoPUC, parque científico e tecnológico da PUC-RS.
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ACON TE CE

BUGATTI CHRION FEITO DE LEGO
A empresa LEGO – inspiração para o tema do 7º Congresso Brasileiro de Estacionamentos, “Construir e Criar para
Crescer. Você pode.” – ultrapassou qualquer limite das réplicas. Construiu um carro verdadeiro, um Bugatti Chiron,
usando suas peças. Com mais de um milhão de peças de
LEGO dentro e fora do veículo, o Bugatti é completamente
funcional – ele pode ser dirigido nas ruas normalemente.
A ideia da empresa é ultrapassar os limites da própria imaginação da LEGO. Designers da Technic e engenheiros da
fábrica Kladno, na República Checha, fizeram um trabalho
fantástico ao recriar as formas icônicas do Chiron e tornar
possível dirigir o modelo.

CONSTRUTORAS ATENTAS AO
MERCADO DE MOBILIDADE

VOLVO DE OLHO NOS ELÉTRICOS
A Volvo vai instalar 250 pontos de recarga gratuita para carros elétricos e híbridos pelo Brasil, em todas as unidades
dos shopping centers da rede Iguatemi, em supermercados Pão de Açúcar e
também em hotéis e algumas redes de
lojas de decoração e cabeleireiros. Os
plugues seguem o padrão europeu e,
por isso, permitem também a recarga
de automóveis de outras marcas. A portuguesa Efacec será a empresa responsável pelas instalações, que também
colocará as tomadas nas residências ou
no local de trabalho dos clientes que adquirirem os veículos híbridos plug-in da
Volvo, como os novos XC60.
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Alguns novos imóveis em construção, localizados em regiões centrais de grandes cidades ou
próximas a alguma estação de metrô, estão incluindo as novas necessidades da mobilidade
urbana. Uns nem oferecem vaga de garagem
junto com o apartamento. Em outros, há iniciativas para estimular o compartilhamento de carros e bicicletas ou ponto de recarga para carros
elétricos. Em São Paulo, uma construtora finaliza
residenciais em Moema e Vila Madalena, na Zona
Sul, em que são oferecidos, na área comum,
pontos para recarga de carros elétricos (foto) e
serviço de compartilhamento de bicicletas. Outra já entrega empreendimentos com tomada
para carros elétricos ou vagas especiais exclusivas para este tipo de veículo desde 2011. E em
seu novo empreendimento, na Bela Vista, região
central da cidade, pertinho da estação do metrô,
nem há vagas – “apenas” bicicletas elétricas e tomadas para recarga.

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

COFRE SEGURO
E PRÁTICO

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

/digicontecnologia

/company/digiconsa
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CON GR E SSO

UM DIA PARA
CRESCERMOS JUNTOS
7º Congresso Brasileiro de Estacionamentos instiga participantes a repensarem o negócio de parking no país e a
tomarem atitudes para o novo momento
do setor no mundo
A sétima edição do Congresso Brasileiro de Estacionamentos chega para promover o debate e a reflexão
mais uma vez, com a participação de especialistas em
mobilidade urbana, urbanização, economia, administração, shoppings centers, reforma trabalhista e terceirização.
Sob o mote “Construir e Criar para Crescer: Você Pode”,
inspirado na filosofia do famoso brinquedo Lego, da Dinamarca, a Abrapark busca fornecer novos elementos
para que o público do congresso possa se desenvolver
sempre mais, capacitando-o para trabalhar com criatividade e botar em prática soluções efetivas, que levem
ao crescimento dos seus negócios e do setor.
Neste ano, o Congresso realiza-se de forma independente e mais compacta, com um dia inteiro de palestras, no Hotel Meliá Jardim Europa, em São Paulo. Uma
ponte para uma nova fase do evento, que vem em 2019
com uma programação renovada, ainda mais conectada com o que há de inovação no mundo de parking,
e em parceria com o International Parking & Mobility
Institute (IPMI).
0 7º Congresso Brasileiro de Estacionamentos é realizado pela Abrapark com a corealização do Sindepark de
São Paulo.

promoção

copromoção

PATROCÍNIO OURO

PATROCÍNIO PRATA
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PATROCÍNIO BRONZE

APOIO

C ONGR E
CAPA
SSO

PROGRAMAÇÃO

13:30 às 14:00 - Espaço Abrapark
– Congresso Abrapark e IPI 2019,
TOP 2019, Missão Anaheim e novos serviços

8:30 às 9:30 - Welcome coffee e
Recepção

14:00 às 16:00 - Requalificação
das Áreas de Estacionamento
nas Futuras Edificações
Irineu Gnecco Filho, da Chefia
de Gabinete da Prefeitura de São
Paulo, Gestor da CET SP, foi Secretário Adjunto de Mobilidade e
Transportes da cidade.
Carlos Alberto Borges, Vice-Presidente de Tecnologia e Sustentabilidade do Secovi SP e Diretor
CEO da Tarjab Incorporadora Ltda.
Flávia Cunha, Gerente de Assuntos Institucionais na ABRASCE,
responsável por relacionamento
e atendimento de demandas da
associação: Shopping Centers Associados e Poder Público.
Mediador: Sérgio Morad

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. Foi secretário do
Tesouro Nacional e Economista-Chefe do Citibank.
10:30 às 12:00 - Futuro da Mobilidade: Oportunidades e Ameaças
Milton Persoli, Presidente da
Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Engenheiro, pós-graduado em Trânsito e Transporte
pela USP.
André Iasi, CEO da Estapar, formado em administração de empresas,
com pós-graduação em Logística e
Transportes pela FGV-SP.
Edgar Escobar, Presidente da
Associação Brasileira de Proprietários de Veículos Elétricos Inovadores
Mediador: André Piccoli

16h00 às 16h30 - Coffee-break
16h30 às 17h30 - Reforma Trabalhista e a Terceirização
José Pastore, Doutor Honoris
Causa em Ciência e Ph. D. em Sociologia pela University of Wisconsin (EUA), professor titular da
Faculdade de Economia e Administração e da Fundação Instituto
de Administração (USP).

12:00 às 13:30 - Almoço / Networking

17h30 - Encerramento
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DE STAQUE

CONGRESSO EM RETROSPECTIVA
De 2011 para cá, a Abrapark vem sendo responsável por um verdadeiro marco para o setor de estacionamentos, no Brasil. A partir da realização do 1º Congresso Brasileiro do setor, a associação
reuniu, pela primeira vez no país, especialistas nacionais e internacionais em um evento educacional e de networking, voltado exclusivamente para a área de parking. Nos anos seguintes, o Congresso seguiu como o único evento do setor. O Top Abrapark, que vai para a sua quarta edição,
ocorre dentro da programação do Congresso

1º Congresso Brasileiro de Estacionamentos
Em dois dias de palestras, a primeira edição
do evento reuniu alguns
dos maiores especialistas do setor, do Brasil e
do exterior, e um público que superou as expectativas da Abrapark,
confirmando a importância de eventos voltados para a profissionalização do setor.

2º Congresso Brasileiro de Estacionamentos
O segundo congresso
superou expectativas
de inscrição, esgotando
as 250 vagas vinte dias
antes do evento. Os palestrantes trouxeram temas atuais, inovadores e
de grande repercussão.
Estiveram presentes especialistas da Suíça, Espanha, Inglaterra, EUA,
Canadá e Itália, e nomes
com grande representatividade, como a arquiteta Teresa Sapey.
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3º Congresso Brasileiro
de Estacionamentos
A terceira edição teve
um número maior de
palestrantes nacionais,
atendendo ao pedido
dos participantes das
edições anteriores, mas
também contou com
palestrantes internacionais, de Portugal, França
e Espanha, que apresentaram cases de sucesso
de cidades europeias. O
evento lotou a sala de
conferências e teve excelente avaliação dos participantes.

DE STAQUE

4º Congresso Brasileiro
e 1º Congresso Latino
Americano de Estacionamentos
A 4ª Edição do Congresso Brasileiro de Estacionamentos ocorreu
em conjunto com o 1º
Congresso Latino de
Estacionamentos. Novamente, grandes especialistas nacionais e internacionais apresentaram
tendências e novidades
do mercado de estacionamentos. Durante o
evento, foi realizada a 1ª
edição do Prêmio TOP
Abrapark.

5º Congressso Brasileiro de Estacionamentos
Em 2016 ocorreram dois
eventos em um, graças
à parceria da Abrapark
com o International
Parking & Mobility Institute (IPMI), dos EUA. Foram dois dias de palestras e painéis realizados
pela Abrapark, e um dia
sob responsabilidade do
IPMI.

6º Congresso Brasileiro de Estacionamentos
A pergunta “Preparado
para mudar? ” norteou
os debates e palestra do
evento, que ocorreu em
dois dias em São Paulo.
Temas como a reforma
trabalhista e as novidades do mercado estiveram no palco e nas
conversas do network
promovido nos intervalos, em um dos congressos com melhor público
de sua história.

O Top Abrapark foi criado pela associação em
2014, seguindo o padrão do Awards of Excellence, projeto similar do
International Parking &
Mobility Institute (IPMI),
que existe desde 1982.
Trata-se do único prêmio que reconhece projetos em destaque no
setor de estacionamentos, cujas instalações
são, ao mesmo tempo,
esteticamente atrativas
e funcionais. O objetivo
da premiação é valorizar
a excelência em design,
equipamentos, operações e construções em
estacionamentos perante a indústria e o público
em geral.
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DE STAQUE

EM 2019, UM
NOVO CONGRESSO
BRASILEIRO DE
ESTACIONAMENTOS

Rooftop 5, no complexo Aché cultural, no bairro Pinheiros, em São Paulo.

TOP ABRAPARK VOLTA
REPAGINADO EM 2019

Em 2019, o Top Abrapark volta modernizado, seguindo as
inovações do congresso. A
premiação segue o padrão
do Awards of Excellence,
projeto similar do International Parking & Mobility Institute (IPMI), que existe desde
1982. O apoio da entidade
americana ajudou a estabelecer os critérios fundamentais para a análise da banca
julgadora, que costuma con-

tar com a participação de
profissionais especializados
em projetos de estacionamentos, incluindo engenheiros, arquitetos e consultores
do IPMI.
O Top Abrapark segue como
o único prêmio que reconhece projetos em destaque
no setor de estacionamentos, cujas instalações são,
ao mesmo tempo, esteticamente atrativas e funcionais.
O objetivo da premiação é
valorizar a excelência em
design, equipamentos, operações e construções em estacionamentos perante a indústria e o público em geral.
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A Abrapark intensifica sua parceria com o International Parking
& Mobility Institute (IPMI) em 2019. A associação realizará o 8º
Congresso Brasileiro de Estacionamentos em conjunto com o
IPMI, no segundo semestre.
O evento ocorrerá nos dias 23 e 24 de outubro, no Rooftop 5,
no complexo Aché Cultural, onde também está localizado o
Instituto Tomie Ohtake, em São Paulo.
Abrapark e IPMI já estão nas tratativas para garantir uma programação de excelência em termos de conteúdo e palestrantes e a sua própria feira.
A interação da Abrapark com o IPMI vem de longe. O instituto
inspirou e apoiou a realização do congresso desde sua primeira edição, com também fez na criação do Top Abrapark. Em
várias edições, houve o intercâmbio de forma presencial, com
a participação de integrantes do IPMI entre os palestrantes.
Graças também à parceria de apoiadores e patrocinadores, o
congresso da Abrapark chegou a sua sétima edição com crescimento e sucesso.

2014
Moving Center Sete de Setembro, Porto Alegre,
da Moving/Vinci Park
Estacionamento do Hangar Business Park, Salvador,
da Wellpark
Aterro Baía Sul, Florianópolis, da Multipark
G/Valet Multiplan e São Parking, da Sem Parar
2016
The Place, da Safe Park
Brasil 21, da Multipark
Edifício Garagem Robotizado de Florianópolis,
da Estapar
Aeroporto de Recife, da Estapar
Área Azul de Juiz de Fora, da Hora Park
2017
Estacenter Parking em Aurora Shopping,
da Estacenter
Viva Open Mall, da Safe Park
Aero Salvador, da Estapar
Zona Azul de Piracicaba, da Estapar

DE STAQUE

MISSÃO DA ABRAPARK NA CALIFÓRNIA
Em 2018, a Abrapark realizou sua primeira Missão à IPMI
Conference & Expo, promovida pelo IPMI em Orlando,
nos Estados Unidos. Cerca de 20 profissionais do mercado
brasileiro de estacionamentos embarcaram para lá para
acompanhar o que há de mais atual no setor de estacionamentos no mundo, com o testemunho dos melhores especialistas do mercado. O evento contou com mais de 3500
participantes e especialistas de 35 países diferentes, em
mais de 45 palestras. 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.
Esse clima deve ser seguido em 2019. A intenção da Abrapark é repetir a Missão no ano que vem, quando a IPMI
Conference & Expo será realizada em Anaheim, na Califórnia, EUA. Interessados devem mandar e-mail para relacionamento@abrapark.com.br para receber todos os detalhes

SEU ESTACIONAMENTO
MAIS RENTÁVEL
E EFICIENTE

comercialpb@parebem.com.br

www.parebem.com.br
(11) 4450
3400
13 Revista bimestral da Associação Brasileira de Estacionamentos
| Parking
Brasil

ME R CAD O

IPI MUDA NOME PARA
INTERNATIONAL PARKING
& MOBILITY INSTITUTE
Nova denominação reflete a interconectividade das indústrias
de estacionamento, transporte e mobilidade e amplia o papel
dos estacionamentos e de seus profissionais estacionamento
Considerada a maior associação de
profissionais de estacionamento do
mundo, o International Parking Institute (IPI) mudou seu nome para International Parking & Mobility Institute
(IPMI). A mudança reflete a rede interconectada, direcionada por escolhas,
que agora abrange estacionamento, transporte e
mobilidade. A decisão foi
tomada pelo Conselho de
Administração em uma reunião em Denver, Colorado
(EUA), no final de outubro.
Como revelaram os resultados da pesquisa de 2018
“Tendências Emergentes no
Estacionamento do IPMI”
– tema da matéria de capa da Revista Parking Brasil nº 42 -, houve uma
grande mudança na década passada
que obscureceu as distinções entre as
indústrias. O crescimento explosivo
das empresas de transporte e do transporte, incluindo Uber e Lyft, o compartilhamento de carros e bicicletas e
sistemas eficazes de trânsito em massa,

juntamente com a crescente consciência de escolhas ecologicamente corretas e sustentabilidade, transformaram
a forma como nos locomovemos.
Mais de 90% dos entrevistados da acreditam que “profissionais de estacionamento e transporte ou mobilidade” são

Shawn Conrad

abrangente para o papel crescente dos
profissionais de estacionamento”, diz
o CEO da IPMI, Shawn Conrad, CAE.
“Sentimos que o novo nome fornece
um guarda-chuva que incorpora estacionamento e mobilidade e, portanto,
atenderá melhor nossos membros,
garantindo oportunidades
futuras de crescimento.”
NOVA REVISTA

uma descrição mais adequada de seus
trabalhos, que hoje abrangem tarefas
como gerenciamento de transporte,
métodos alternativos de deslocamento, coleta de dados e muito mais. “Nosso nome ampliado significa mudanças
na indústria e o que está acontecendo
na esfera maior, em que a mobilidade
está emergindo como um termo mais
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A revista mensal da IPMI,
The Parking Professional,
será renomeada Momentum a partir de janeiro de
2019. Algumas mudanças
serão implementadas. Embora o site e os endereços de e-mail
atuais da organização continuem funcionando por algum tempo, o novo
endereço de internet será parking-mobility.org, e os endereços de e-mail
da equipe mudarão para o domínio
parking-mobility.org. Sua atual estrutura de governança, equipe e contatos
permanecerá a mesma.
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GAR AGE NS I NCRÍ V E I S

UMA
GARAGEM
QUE É
MUSEU
A Museum Garage de Miami está
localizado no Design District da cidade, bairro dedicado à arte, ao design e à arquitetura. O edifício de uso
misto, com sete pavimentos, abriga
lojas e conta com 800 vagas. A fachada inspira-se no jogo surrealista
francês Cadavre Exquis - Cadáver Esquisito, em português -, que envolve
uma combinação de imagens feitas
por vários artistas separadamente,
somadas em uma única obra. Cada
arquiteto ficou encarregado de projetar uma área e teve liberdade para
criá-las e construí-las.
O edifício está localizado na esquina
da NE 1st Avenue com a NE 41st Street. Na fachada da 1st Avenue está o
trabalho do escritório nova iorquino
WORKac, chamado de Ant Farm, que
celebra a interação social, a sustentabilidade, a arte, a música e a paisagem. Com um display inspirado em

uma colônia de formigas, os arquitetos representam atividades e ocupações humanas em espaços públicos,
de forma que as conexões aparecem
e desaparecem por trás de painéis
metálicos perfurados, estabelecendo contraste visual.
Essa fachada se encontra com a
Hugs ans Kisses (XOX), projetada por
J.MAYER.H. na 41st Street. Nela, um
grande letreiro aparece como peças
de quebra-cabeças. Suas formas e
cores parecem flutuar. Volumes menores, cobertos por painéis metálicos, projetam-se para fora e ficam
iluminados à noite.
A fachada seguinte, seguindo a 41st
Street, serve como acesso de veículos à garagem. O trabalho de Nicolas
Buﬀe resulta em uma justaposição
de animes e mangás, com toques de
Rococó e Barroco.
A área projetada por Clavel Arquitec-
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tos aborda o renascimento da vida
urbana no Design District, um lugar
onde antigas estruturas e espaços
degradados foram revitalizados por
intervenções urbanas e arquitetônicas. O projeto Urban Jam sugere
uma resinificação similar com elementos familiares, usando 45 carcaças de carros presas à uma gaiola
metálica.
A fachada seguinte, assinada pelo arquiteto curador de toda a obra, K/R,
está no limite da 41st Street, próxima
ao Instituto de Arte Contemporânea.
Barricades, como foi denominado
o projeto, é inspirada na paisagem
automobilística de Miami, especialmente suas barreiras listradas de
laranja e branco. A fachada tem ‘janelas’, enquadradas com molduras
de aço inoxidável, através das quais
jardineiras de concreto saem acima
da calçada.
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AGENDA
8 a 18

2019
Maio

Novembro

2018

Automotive Business Experience 2019
O ABX19 pretende ser o palco para debater e transformar
o setor automotivo e de mobilidade, discutindo o papel
das organizações e dos profissionais que desempenham
funções de liderança. A intenção é apresentar cases e
ferramentas para a inspiração de líderes que assumam o
protagonismo e desenhem um futuro com empresas automotivas e de mobilidade, capazes de entregar as melhores soluções para a sociedade digital.
Onde: São Paulo Expo, São Paulo
https://www.abx19.com.br/

Dezembro

Congresso Mundial Smart City Expo 2018
O Congresso busca capacitar as cidades e coletivizar a inovação urbana em todo o mundo. Através da promoção da
inovação social, estabelecendo parcerias e identificando
oportunidades de negócios, o evento é dedicado a criar
um futuro melhor para as cidades e seus cidadãos.
Onde: Barcelona, Espanha
http://www.smartcityexpo.com/en/home

12

Webinars IPI
Os webinars do International Parking & Mobility Institute garantem educação e treinamento específicos para o
estacionamento on-line, para todo o mundo. Especialistas do setor compartilham conhecimento sobre o mercado mundial, incluindo assuntos bem práticos, como
melhor gerenciamento da comunicação e trabalho em
equipe. O próximo ocorre no dia 12 de dezembro e versa
sobre o tema “Tomada de Decisão Baseada na Ciência”.
Onde: na web
https://www.parking.org/
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Junho

Salão Internacional do Automóvel de São Paulo
Principal evento do segmento na América Latina e um dos
maiores salões do mundo, terá 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 testar mais de 10 marcas nas pistas espalhadas pelos
mais de 23 mil m² de área externa do espaço.
Onde: São Paulo Expo, São Paulo
https://www.salaodoautomovel.com.br/

13 a 15

27

9 a 12

IPMI 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/

24 a 26

Mobilize 2019
O evento visa debater as melhores práticas e acelerar a
implementação de projetos de transporte sustentável
pelo mundo. Fortaleza sedia a edição de 2019 por ter
ganhado o Prêmio Transporte Sustentável no encontro
realizado na Tanzânia. A cúpula oferece aos profissionais
de transporte e pesquisadores a oportunidade de conhecer a cidade vencedora da STA como um laboratório de
aprendizado com lições sobre como programar projetos
de classe mundial.
Onde: Fortaleza, Ceará
https://mobilizesummit.org/

CONSTRUIR E CRIAR
para

crescer

VOCE PODE

A Abrapark agradece
a sua participação.
Esperamos você em 2019!

www. abrapark.com.br | www.congressoabrapark.com.br

promoção

copromoção

PATROCÍNIO OURO

PATROCÍNIO BRONZE

APOIO

PATROCÍNIO PRATA
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De 9 a 12 de junho / 2019

Aproveite também um dos
principais destinos turísticos dos EUA

INFORMAÇÕES:
www.abrapark.com.br
(51) 3286-0011

INSCRIÇÕES:
relacionamento@abrapark.com.br

