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Um terminal robusto, seguro 
e de alta performance.

www.digicon.com.br

/company/digiconsa

/digicontecnologia

ACEITA MOEDAS, CARTÕES 
DE DÉBITO, CRÉDITO E 

CARTÕES RECARREGÁVEIS

COFRE SEGURO
E PRÁTICO

PAINEL SOLARTECLADO CAPACITIVO
ANTIVANDALISMO DKEY

O Terminal Street é a solução líder 
em estacionamentos rotativos públicos, 
oferecendo múltiplas funcionalidades e 
facilidades para operadoras e usuários. 

Possui mais de 4,5 mil unidades 
instaladas e beneficia mais de 
90 cidades em 12 estados 
brasileiros, incluindo as capitais  
Porto Alegre, Florianópolis, Vitória, 
Palmas e Rio Branco.

SISTEMA DGPARK WEB
Software utilizado em terminais para 

estacionamentos rotativos que emite relatórios, 
estatísticas, dados de manutenção e de 

arrecadação em tempo real.
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E D I TO R I A L

que a necessidade de informação 
e atualização é constante, estamos 
apostando neste formato de curso, 
esperando agregar ainda mais para 
os players do setor.
E para 2019 queremos também con-
tar novamente com um grupo de bra-
sileiros para participar, nos Estados 
Unidos, do incrível congresso e expo-
sição do IPMI. A missão de Orlando, 
em 2018, foi bem aceita e agregou 
aos que lá estiveram conosco. Temos 
a certeza de que a missão da Califór-
nia será uma experiência igualmente 
positiva para todos.
Acreditamos que 2019 será um ano 
melhor e estaremos empenhados em 
fazer a nossa parte como entidade, 
para que isso efetivamente ocorra.

SERGIO MORAD
PRESIDENTE DA ABRAPARK

Anuncie na Revista Parking  Brasil - comercial@abrapark.com.br Fale com a Revista Parking Brasil - revista@parkingbrasil.com.br
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Estamos fina-
lizando o ano 
com a sensação 
de dever cum-

prido. Realiza-
mos no dia 7 de 

novembro mais uma 
edição do Congresso Brasileiro de 
Estacionamentos, fechando um ciclo 
importante para a Abrapark e dando 
um passo rumo a um novo momento, 
de crescimento para a entidade.
Foram sete bem sucedidas edições, 
a partir de 2011 até este ano. Ago-
ra, partimos para um congresso ain-
da melhor. O evento e 2019 vem aí 
com novo nome, nova proposta de 
congresso e feira, e nova parceria. O 
Congresso e Expo Internacional de 
Estacionamento e Mobilidade 2019, 
promovidos pela Abrapark e pelo 

SIGA A ABRAPARK NAS REDES SOCIAIS ACE SSE  O NOSSO SI TE :  W W W.A BR A PA R K.COM .BR

IPMI, dos Estados Unidos, ocorrem 
em São Paulo, dias 23 e 24 de outubro 
de 2019, junto com mais uma edição 
do prêmio TOP Abrapark.
Este importante passo nos enche de 
satisfação e orgulho. Somos pioneiros 
na América Latina na promoção de 
um congresso de estacionamentos e 
temos trabalhado duro para promo-
vê-lo, desde a sua primeira edição. 
Não podemos deixar de reconhecer 
e agradecer aos nossos apoiadores e 
patrocinadores ao longo desta jorna-
da, assim como à equipe que tem tra-
balhado para realizar esses eventos.
Também em 2019 teremos novidades 
em termos de educação, com os We-
binars Abrapark, que lançamos como 
novo produto da entidade. Confian-
tes de que a educação à distância é 
uma tendência em crescimento e de 
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AC O N T E C E

4

A Prefeitura do Rio de Janeiro publicou um Aviso Público 
no início de novembro para que empresas interessadas fa-
çam um estudo de viabilidade técnica e econômico-finan-
ceira para a construção e a gestão quatro estacionamen-
tos subterrâneos na Zona Sul: em Copacabana, nas praças 
Serzedelo Corrêa e do Lido, em Ipanema (Praça General 
Osório) e no Leblon (Praça Antero de Quental). Segundo 
a Prefeitura, foram contempladas áreas com maior fluxo 
e demanda por estacionamentos, próximas a estações de 
transporte público de alta capacidade e que, hoje, trariam 
participação e competitividade para interessados priva-
dos em participarem da concorrência pública.  

ESTACIONAMENTOS SOB 
PRAÇAS DO RIO

A campanha educativa Multa Moral segue crescendo. Iniciada 
em João Pessoa (PA), no blog “Acessibilidade na Prática”, está em 
diversas cidades do Brasil. Além da autuar simbolicamente os 
infratores flagrados sem credencial nas vagas de estacionamen-
to reservadas para idosos e pessoas com deficiência, a proposta 
é conversar de perto com os cidadãos, condutores e pedestres, 
explicando como funciona a campanha. Estacionar nas vagas 
reservadas a idosos e pessoas com deficiência sem credencial é 
infração gravíssima, implicando em 7 pontos na CNH e multa de 
R$ 293,47. A autuação pode acontecer tanto em estacionamen-
tos públicos, quanto privados de uso coletivo, a exemplo dos 
shoppings e supermercados.

MULTA MORAL

Praça General Osório

D
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o

A Alelo, especializada em benefícios, 
incentivos e gestão de despesas corpo-
rativas, anunciou em outubro a Veloe, 
plataforma completa de Mobilidade para 
o mercado de pedágio rodoviário e esta-
cionamento em shopping centers. A pre-
visão é que a marca atinja 1,5 milhão de 
usuários até 2020. Além da Veloe, a Ale-
lo investiu em plataformas como Alelo 
Mobilidade, que possibilita que, com um 
único valor o usuário possa pagar pelo 
deslocamento diretamente em diversos 
aplicativos de bicicleta compartilhada, 
de recarga de bilhete único, de transpor-
te individual como Easy Táxi e Cabify, de 
carros compartilhados, zona azul e até de 
transporte aéreo. 

ALELO DE OLHO NO 
SETOR DE MOBILIDADE

Apresentado no 
Salão de Genebra 
de 2016, o Micro-
lino, da Micro Mo-
bility Systems, é 

uma reencarnação 

MICROLINO, 
O PEQUENO 

ELÉTRICO

elétrica do clássico Romi-Isetta. Depois de passar nos testes 
de qualidade e segurança, começa ser produzido dezembro 
e fará sua estreia na Suiça. Com 7.200 unidades reservadas, 
tem motor herdado de uma empilhadeira e as maçanetas 
das portas foram, do Fiat 500. O veículo mede apenas 1,5m 
de largura, 1,45m de altura e 2,4m de comprimento, compor-
tando duas pessoas. Sem ar-condicionado ou controle elétri-
co nos vidros, poderá ser estacionado perpendicularmente a 
outros veículos. 
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A B R A PA R K  E M  AÇ ÃO

LIDERANÇA EM EQUIPES 
DE ESTACIONAMENTO
Abrapark e IPMI realizam treinamento em parceria, no 
estado de São Paulo
O treinamento “Líder em Estacionamento”, 
promovido pelo International Parking and 
Mobility Institute (IPMI), dos Estados Uni-
dos, foi realizado no dia 17 de outubro, na 
sede da Abrapark, em São Paulo (SP). 
Através da parceria entre as duas entida-
des, o módulo foi ministrado pela consul-
tora e educadora corporativa Ana Hengist, 
que é Especialista em Treinamentos para 
América do Sul e México do IPMI.
Entre os objetivos principais, esta capaci-
tação promove debate e reflexões sobre a 
visão atual de líderes operacionais e admi-
nistrativos em relação ao setor de estacio-
namentos, além de estabelecer a diferença 
entre cargo e liderança, definir o perfil e 
ações de um líder multiplicador neste seg-
mento e identificar a atuação do líder junto 
à equipe, para um bom atendimento ao 
cliente. 
“O conteúdo do treinamento é bem elabo-
rado e de grande valia para nossos gesto-
res, pois, nos faz recuperar conceitos por 
ventura esquecidos e ou deixados de lado 
em virtude do cotidiano, além de reciclar 
preceitos de liderança através de uma lin-
guagem acessível e prática, sopesado o 
alto nível de preparo da profissional que o 

conduziu, a Ana Hengist”, avaliou Roberto 
C. Machado, da MultiPark.  
Parceiro da Abrapark e de outras associa-
ções pelo mundo, o IPMI busca promover 
o avanço dos setores de estacionamento 
e mobilidade através do desenvolvimento 
profissional, pesquisa, coleta de dados, re-
presentação e divulgação. “Levamos estes 
e outros treinamentos às empresas de esta-
cionamento, transporte e mobilidade com 
uma linguagem única, adaptada à realida-
de dos setores e de forma integrada, con-
tribuindo tanto em programas de capacita-
ção já em andamento, como para aqueles 
que desejam estruturar o desenvolvimento 
de suas equipes”, afirma Ana.
Além de módulos sobre Liderança, outros 
temas de desenvolvimento profissional 
como Atendimento ao Cliente, Resolução 
de Conflitos e Fundamentos Básicos em 
Estacionamentos estão disponíveis através 
do IPMI no Brasil e demais países da Amé-
rica do Sul. 
Empresas associadas à Abrapark têm 
desconto na contratação de qualquer 
um dos módulos oferecidos. Informa-
ções pelo e-mail hengist@parking.org

Seus dados 
estão em dia?

Para continuar recebendo 
informações sobre a 
Abrapark e a revista 

Parking Brasil, atualize o
 seu cadastro 

enviando e-mail para 
relacionamento@
abrapark.com.br

 

Informe:  
nome completo, empresa 

onde trabalha, cargo, 
endereço completo, 
e-mail e telefones.

Em 2019, divulgue 
seus produtos e 

serviços na Abrapark

Já está disponível o 
novo Mídia Kit da 

Abrapark, com todas as 
opções para você 

divulgar sua marca 
através da Associação 

Brasileira de 
Estacionamentos. 

Solicite através do e-mail 
relacionamento@
abrapark.com.br 

ou gilmara@abrapark.
com.br. 
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2018 foi um período tumultuado, com um cenário de inúme-
ras incertezas. Diante disso, a Abrapark seguiu exercendo o 
seu papel como defensora dos interesses do setor e buscou 
trabalhar com para promover a atualização e reforçar a capaci-
tação dos seus associados. 
Um dos importantes investimentos neste sentido foi na área 
de desenvolvimento profissional, com a criação de webinars 
e cursos presenciais. Os webinars são uma tendência em todo 
o mundo e têm conquistado cada vez mais adeptos graças às 
facilidades que a tecnologia da comunicação permite. Ao mes-
mo tempo, os cursos presenciais continuam sendo momentos 
importantes porque permitem uma interação mais efetiva en-
tre os participantes. O projeto seguirá ocorrendo em 2019.
O Congresso Brasileiro de Estacionamentos continua como 
o principal produto da Abrapark e, em sua sétima edição, mos-
trou mais uma vez a sua força. Neste ano, foi realizado inde-
pendentemente da Expo Parking pela primeira vez, com apro-
vação total dos participantes (veja mais nas páginas 8 a 12).

Em 2019, entre os dias 23 e 24 de outubro, o Congresso terá o 
reforço do IPMI, dos Estados Unidos, que agora une-se à Abra-
park para promover o congresso, que terá como novidade uma 
feira própria. O evento passa a se chamar Congresso e Expo 
Internacional de Estacionamento e Mobilidade.
No ano que vem, será promovida também mais uma edição do 
prêmio TOP Abrapark e mais uma missão para o Congres-
so do IPMI, nos Estados Unidos. Enquanto em 2018 o destino 
foi Orlando, na Flórida, o evento de 2019 será em Anaheim, na 
Califórnia.
O grupo de 20 participantes brasileiros que esteve em Orlando 
considerou a experiência altamente satisfatória pelo nível téc-
nico e atualidade das palestras e sessões educacionais e gran-
de integração do grupo, além das novidades da feira, com mais 
de 250 expositores. Os interessados em participar da missão 
para a Califórnia, de 9 a 12 de junho de 2019, podem se inscre-
ver desde já pelo mail Inscrições: relacionamento@abrapark.
com.br, fone  (51) 3286-0011.

A B R A PA R K  E M  AÇ ÃO

ABRAPARK FAZ BALANÇO 
DE 2018 E PLANEJA 2019

 

SEU ESTACIONAMENTO 
MAIS RENTÁVEL 
E EFICIENTE 

www.parebem.com.brcomercialpb@parebem.com.br (11) 4450 3400 
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7o CONGRESSO BRASILEIRO DE 
ESTACIONAMENTOS MARCA UM 
NOVO CICLO DE CRESCIMENTO
O evento, que a Abrapark realiza há sete anos, teve sucesso confirmado na primeira 
edição realizada de forma independente, e agora se prepara para voltar em 2019 
repaginado e ainda melhor

“Realizamos um Congresso bastante dinâmico e informativo, 
com temas atuais que proporcionaram uma ótima participa-
ção de todos. O novo formato sem dúvida também contri-
buiu”. Quem afirma é o presidente da Abrapark, Sergio Morad, 
que comemora o saldo positivo do Congresso de 2018 e anun-
cia que o evento de 2019 terá muitas novidades em termos 
de formato e contará com a parceria do International Parking 
and Mobility Institute (IPMI), dos Estados Unidos (veja mais na 
página 7).
O evento deste ano ocorreu dia 7 de novembro, no Hotel Me-
liá Jardim Europa, em São Paulo, com o tema Construir e Criar 

CONSTRUIR   CRIAR
para  c re sce r

E

VOCE PODE
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para Crescer. Você Pode. Em seu discurso, o presidente do Sin-
depark São Paulo, Marcelo Gait, destacou achar oportuno o 
tema do Congresso diante do novo cenário político de 2019. 
“Depois de quatro anos, vamos voltar a obter resultados”, apos-
ta. Segundo ele, o debate das mudanças em diversos setores 
como o imobiliário, de transportes, varejo e financeiro, colabo-
ra para uma transformação positiva no segmento de estacio-
namentos. “É o momento de inovar, ser criativo e se adaptar 
às mudanças de comportamento, entender como podemos 
agregar a esses avanços”, convida.
Confira a seguir a síntese das palestras e paineis.
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PAINEL “FUTURO DA MOBILIDADE: 
OPORTUNIDADES E AMEAÇAS” 

Mediador: André Piccoli, vice-presidente de Assuntos 
Institucionais da Abrapark

“Um grande hub de mobilidade, assumindo muito mais funções do que hoje”. 
Esta é a visão de futuro da Estapar para os estacionamentos, segundo o CEO da 
empresa, André Iasi. Com seu papel ampliado, os estacionamentos ganharão 
também em importância no cenário da mobilidade urbana, enquanto quatro 
grandes tendências irão se consolidando na indústria automobilística: a mobili-
dade diversa, a eletrificação, a conectividade e os carros autônomos. Ele sugere 
que o setor prepare seus ativos para oferecer soluções nesta nova realidade, e 
avisa que não a vê como tão ameaçadora quanto pode parecer.

Edgar Escobar, presidente da Abravei, manifestou a sua opinião otimista sobre o mercado dos carros elétricos, destacando prós 
como a baixa manutenção, e economia de combustível. Ele informou que a ANEEL liberou a comercialização de eletricidade para 
carregamento de veículos. “Qualquer um de nós pode explorar este tipo de negócio”, disse, ressaltando outros incentivos como a 
isenção do carro elétrico do esquema de rodízios e taxas menores de IPVA em alguns locais. 

Milton Persoli, presidente da CET, destacou que o desafio de sua gestão é ouvir e colocar-se no papel dos usuários para ter a visão 
de quem usa os serviços. Os técnicos do CET, segundo ele, buscam constantemente novas tecnologias e novos parceiros. “A cidade 
carece de serviços, e é um desafio de vocês que as áreas de estacionamento ofereçam esses serviços”, provocou.

PALESTRA “PERSPECTIVAS ECONÔMICAS E POLÍTICAS 
PARA OS PRÓXIMOS QUATRO ANOS”

O economista-chefe do Banco Safra, Carlos Kawall, ressaltou que a visão para o próximo man-
dato presidencial é positiva. “Infelizmente o Brasil nos últimos anos ficou de fora de um grande 
ciclo de crescimento global”, lamentou. “Os últimos 3 ou 4 anos foram um inferno para os em-
presários, com turbulência política sem igual. Agora isso muda, com novo presidente e nova 
equipe econômica”. Ele ressalta, no entanto, que a recuperação econômica será lenta e depen-
de das reformas estruturais. 

ESPAÇO ABRAPARK: “CONGRESSO ABRAPARK E IPMI 
2019, TOP ABRAPARK 2019, MISSÃO CALIFÓRNIA E NOVOS 
SERVIÇOS”

A consultora e educadora corporativa Ana Hengist apresentou um overview das atividades 
que a Abrapark tem realizado e vai promover em 2019, como o novo congresso, o TOP Abra-
park,  a segunda missão ao Congresso do IPMI, nos Estados Unidos, os webinars e a atualização 
constante dos seus canais de comunicação.
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PATROCÍNIO OURO

copromoção

promoção

PATROCÍNIO PRATA

APOIO

PATROCÍNIO BRONZE

PAINEL 
“REQUALIFICAÇÃO 
DAS ÁREAS DE 
ESTACIONAMENTO 
NAS FUTURAS 
EDIFICAÇÕES”
Mediador: Sergio Morad, 
presidente da Abrapark

Flávia Cunha, gerente de Relações Institucionais da Abrasce, trouxe dados de pes-
quisa recente da entidade. Ela revelou que a partir de 2014 caiu o fluxo de carros nos 
shoppings, mas aumentou o fluxo de pessoas e as vendas, tendência que vem se re-
petindo ano a ano. Os motivos? Crescimento do uso de transporte público, aumen-
to de construções próximas aos metrôs e trens, ou metrôs e trens sendo colocados 
próximos de shoppings, mais pessoas indo à pé, de bicicleta e usando aplicativos. A 
Abrasce está buscando, segundo Flávia, um melhor entendimento dessa mudança.

Lembrando que ter carro em São Paulo não é luxo, pela sobrecarga e qualidade do 
transporte público, o vice-presidente de Tecnologia e Sustentabilidade da Secovi, 
Carlos Alberto Borges, criticou o Plano Diretor, que parte do princípio de que se 
tem um bom sistema de transportes e prioriza a construção nos eixos estruturantes, 
que correspondem a 4% da área total da cidade. Com isso, as unidades são menores, 
com uma vaga para carro, apenas, embora a população ainda demande mais vagas 
de estacionamentos nas construções.

Irineu Gnecco Filho, da Chefia de Gabinete da Prefeitura de São Paulo, ressalta que 
a tendência em São Paulo é  reduzir estacionamentos no viário, e que o estaciona-
mento é a alternativa para evitar automóveis parados nas vias, atrapalhando o fluxo 
dos carros. Ele mencionou a falta de transporte público adequado, no Brasil, como 
fator que dificulta a mobilidade. “Uma mobilidade inteligente e sustentável é uma 
mobilidade urbana integrada”, destacou.

PALESTRA “REFORMA 
TRABALHISTA E 

TERCEIRIZAÇÃO”

José Pastore, sociólogo e professor da USP, afir-
mou que o Governo Temer “teve audácia” ao liderar 
a mudança na CLT. Revelou que a Reforma reduziu 
em 40% as ações na Justiça do Trabalho, desde 11 
de novembro de 2017. Sobre a Terceirização, deu 
exemplos, dirimiu dúvidas e fez alertas. Falou sobre recisão, quitação anual, intervalos, 
hora in itinere, trabalho autônomo, trabalho intermitente e temporário, banco de ho-
ras, verbas não salariais etc. “A adoção da nova lei está sendo lenta, pois há terrorismo, 
advogados sugerindo esperar regras de jurisprudência que estão sendo acertadas, 
além da resistência sindical”.
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SMART CITY EXPO 
WORLD CONGRESS
Congresso organizado pela Fira de Barcelona, que bateu os recordes 
de participação das edições anteriores, teve como foco as cidades 
mais habitáveis 

Evento líder mundial quando o assunto é ci-
dades inteligentes, o Smart City Expo World 
Congress (SCEWC) é uma verdadeira plata-
forma inovadora para ações urbanas. O Con-
gresso, que ocorre anualmente em Barcelona, 
na Espanha, visa criar um futuro melhor para 
as cidades e seus cidadãos em todo o mundo 
através da promoção da inovação social, esta-
belecendo parcerias e identificando oportuni-
dades de negócios.
A edição de 2018 foi a oitava e ocorreu de 13 a 
15 de novembro, reunindo  empresas, organi-
zações públicas, startups, acadêmicos e cida-
dãos. No palco, líderes globais falaram e inspi-
raram os presentes a construírem um mundo 
urbano mais inteligente e sustentável. Tópicos 
como tecnologia de ponta, desafios urbanos, 
sustentabilidade e reformulação de cidades 
foram apresentados e debatidos. 

SHARING CITIES SUMMIT

Participaram nada menos do que 21.331 pes-
soas, de 146 países, 700 cidades, incluindo 844 
expositores internacionais. Cisco, Deutsche 
Telekom, Engie, Huawei, Mastercard, Micro-
soft, SAP, Siemens, Suez e ZTE foram alguns 
dos expositores. Muitas cidades e países exibi-
ram seus projetos, incluindo Áustria, Bélgica, 
Dinamarca, Dubai, Alemanha, Finlândia, Ho-
landa, Israel, Core ia do Sul, Londres, Moscou, 
Nova York, Noruega, Praga, Suécia e Estados 
Unidos. Mais de 400 palestrantes trouxeram 
suas contribuições dentro dos cinco temas do 
evento: Transformação Digital; Ambiente Ur-
bano; Mobilidade; Governança e Finanças; e 
Cidades Inclusivas e Compartilhadas.
Segundo o diretor do evento, Ugo Valenti, “à 
medida que avançamos no desenvolvimento 

E V E N TO

O evento existe para fortalecer as cidades e incentivar ações coletivas para inovação urbana
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“Achei o evento incrível e também muito 
inspirador! Aprendi que o futuro da mobilidade 

se resume em três palavras: integração, 
intermodalidade e sustentabilidade. Também 

fiquei bastante impactada com o quanto a 
conectividade está rapidamente deixando de 
ser uma opção para ser uma necessidade no 
acesso aos serviços básicos de mobilidade e 

muitas outras áreas. Percebi que os desafios 
relacionados à mobilidade urbana são 

semelhantes em todo o mundo, e que a 
diferença está na forma como cada cidade ou 
cultura lida com eles. O evento me fez refletir 

tanto sobre os obstáculos que ainda precisamos 
superar, quanto nas inúmeras oportunidades 
de negócios, soluções e melhorias para todas 

as cidades”, afirmou Ana Hengist, consultora  e 
educadora corporativa da Abrapark, que esteve 
em Barcelona participando do SCEWC junto à 
equipe do IPMI, dos Estados Unidos, do qual 

também é colaboradora.

E M  2 0 1 9 ,  O 

S M A RT C I T Y 

E X P O  W O R L D 

C O N G R E S S 

AC O N T E C E  E N T R E 

19 E  21  DE 

NOVEMBRO .
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de cidades inteligentes e começamos a im-
plantar soluções, precisamos ter em mente o 
que impulsiona todas essas mudanças: tornar 
as cidades locais mais habitáveis   para seus 
cidadãos. Isso resume o objetivo de todo es-
forço feito em um amplo escopo de campos, 
desde a governança até a sustentabilidade”. 
Valenti afirma que é responsabilidade dos ci-
dadãos, tanto individualmente como coletiva-
mente, aproveitar todas as ferramentas dispo-
níveis para transformar as cidades e torná-los 
melhores lugares possíveis para seus habitan-
tes atuais e futuros.

SHARING CITIES SUMMIT

O SCEWC também sediou o Sharing Cities 
Summit, reunião internacional de especia-
listas e cidades que analisam os diferentes 
tipos de economias colaborativas, como elas 
afetam a vida das cidades e que medidas po-
dem ser tomadas para aumentar seus efeitos 
positivos e mitigar seus aspectos negativos. O 
evento teve sua terceira edição de 13 a 18 de 
novembro, depois de ter ocorrido em Amster-
dã e Nova York. Foi organizado pelo Conselho 
da Cidade de Barcelona; pelo   Dimmons, gru-
po de pesquisa da Universitat Oberta de Ca-
talunya; pelo SCEWC; pelas cidades de Nova 
York, Amsterdã e Paris e pelas demais cidades 
da rede Sharing Cities.
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T E N D Ê N C I A

UNIÃO DE ESPECIALISTAS 
E INTEGRAÇÃO TOTAL
Com investimento em tecnologia de ponta, padrão internacional 
e o diferencial da integração entre os fornecedores, a Estacenter 
investiu em um projeto inovador, referência no mercado brasileiro  

Com o desafio de modernizar o estacionamento do Royal 
Plaza Shopping, em Londrina (PR), a Estacenter Parking es-
truturou uma proposta inédita e ambiciosa, em conjunto 
com três fornecedores de soluções que são referência em 
seu segmento: ParkHelp Brasil, Skidata do Brasil e Quercus 
Technologies. Adotar uma solução completa, para realizar 
a gestão do estacionamento de maneira efetiva e total foi 
o desafio atingido através da automação.
“Acompanhamos o que há de mais moderno e tecnoló-
gico nos países de primeiro mundo, trazendo a inovação 
para nossos empreendimentos”, salienta Luiz Carlos Ihity 
Adati, sócio-diretor da paranaense Estacenter. “Reunimos 
uma equipe formada por pessoas entusiastas e visioná-
rias, que creem no poder da inovação real”, elogia.
Parceria da Estacenter em projetos anteriores, a ParkHelp 
foi uma das escolhidas para prover a solução de orienta-
ção inteligente baseada em câmeras, recém lançada pela 
marca no país. A solução monitora tudo o que acontece 
dentro do parking: da ocupação das vagas e gravação de 
vídeos de segurança ao reconhecimento das placas (LPR) 
de todos os veículos  que estão dentro do empreendi-
mento. 
A Quercus, empresa internacional com presença no mer-
cado de estacionamento há mais de 16 anos, forneceu os 

equipamentos de reconhecimento de placa veicular das 
entradas e saídas do estacionamento, a tecnologia utiliza-
da pela ParkHelp nos dispositivos de controle das vagas, 
e a plataforma BirdWatch, que permite a integração entre 
todos os equipamentos e sistemas da Quercus, ParkHelp 
e Skidata.
Fundada em 1977, com subsidiária desde 2015 no Brasil,  
a solução da austríaca Skidata completa a malha de tec-
nologia utilizada, com sistemas de controle, pagamento 
e gestão do processo. “Este projeto já estava sendo dis-
cutido entre a Estacenter e a Skidata há pelo menos dois 
anos, devido à necessidade de redução do custo fixo da 
operação, com uma gestão eficiente, segura e totalmen-
te remota, de forma a proporcionar a melhor experiência 
possível aos usuários do estacionamento, destaca o dire-
tor Comercial da Skidata do Brasil, Paulo Bomfim.
“Quercus, ParkHelp e Skidata possuem sinergia excelente. 
Somos parceiros mundiais de longa data, com muitos pro-
jetos conjuntos ao redor do mundo. Isso  facilitou muito a 
execução e adaptação das ferramentas à necessidade da 
Estacenter que, por sua vez, executou um excelente tra-
balho de comunicação e desenvolvimento do Centro de 
Controle Operacional (CCO)”, revela o gerente Comercial 
América Latina da Quercus, Frank Martins.

Royal Plaza Shopping tem estacionamento que oferece tecnologia de ponta, estabilidade, 

velocidade na execução e centralização da operação, com excelentes resultados.
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T E N D Ê N C I A

O PROJETO
Localizado em Londrina, no Paraná, estacionamento do 
Royal Plaza tem quase 20 anos, 259 vagas para carros e 
100 para motos, e três andares de pavimento coberto. 
O projeto ocorreu em duas etapas. Primeiro, a implanta-
ção física e o startup das soluções de forma individual. 
Após a operacionalização e os ajustes dos sistemas, foi 
iniciada a etapa de integração entre as soluções. “Esta 
era a  grande chave para o sucesso desse projeto. As en-
genharias dimensionaram as adaptações e os protocolos 
necessários e depois foi colocar tudo para conversar, rea-
lizar testes e ajustes para chegar ao modelo final”, explica 
o Sales Manager da ParkHelp, Alexandre Muzeka.
“Como em qualquer iniciativa inovadora e inédita, foi 
necessário muito trabalho e empenho dos envolvidos 
em colocar tudo que tínhamos pensado em prática. Re-
alizamos diversas correções no caminho, aprendemos 
a enxergar as necessidades abrangentes e não só as de 
nossa parte específica do trabalho. Em resumo creio que 
todos saíram muito engrandecidos do processo e com 
outra visão para os próximos projetos”, resume Muzeka.

Martins: “Realizamos um projeto 
ambicioso de centralização da 
operação em um prazo curto e 
com excelentes resultados”.

Bomfim:  “A utilização de um 
sistema Skidata de última 
geração, somado à experiência 
da Estacenter à participação 
de Parkhelp e da Quercus 
transformou este projeto em 
uma referência de tecnologia 
e de eficiência no mercado 
brasileiro”.

Muzeka: “O desafio tecnológico 
foi de promover uma solução 
integrada entre os provedores, 
tornando toda a informação 
colhida disponível para tomadas 
de decisão mais embasadas”.

Adati: “Unindo forças, 
conseguimos um resultado final 
excepcional e com custo menor 
do que se tivéssemos trabalhado 
de forma independente com 
cada fornecedor”.

VANTAGENS
A integração possibilitou que a Estacenter possa controlar 
tudo que passa em seu estacionamento de um único CCO, 
que monitora os veículos em tempo real, observando nível de 
ocupação das vagas, picos de carros nos estacionamentos, e 
ainda garante que as entradas e saídas dos veículos ocorram 
de forma rápida e eficaz. Este controle é remoto e totalmente 
informatizado. Após analisarem todo o processo, profissionais 
elaboram relatórios que se transformam em indicadores. A Es-
tacenter ganha em agilidade na recepção das informações e 
na tomada de ações corretivas.
“Mostramos ao mercado que, unindo forças em torno de um 
objetivo comum, conseguimos um resultado final excepcio-
nal, com custo menor que se tivéssemos trabalhado de forma 
independente”, salienta Muzeka. 
Para Adati, a satisfação do cliente final tem sido o maior 
indicador de que o projeto deu certo. “Cada vez temos mais 
feedbacks positivos dos usuários do shopping. Este é o maior 
benefício do projeto: o cliente final tendo a melhor experiência 
possível, com tecnologia de ponta, integrada, e em benefício 
de uma gestão mais inteligente, adequada às necessidades de 
hoje”.
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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 au-
tomotivas e de mobilidade, capazes de entregar as me-
lhores soluções para a sociedade digital.
Onde: São Paulo Expo, São Paulo
https://www.abx19.com.br/
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o 9 a 12 

18 a 20

23 e 24 

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/

19th EPA Congress and Exhibition e Congreso Ibérico 
de Aparcamientos
A edição de 2019 do Congresso Europeu de Estaciona-
mentos, que acontece a cada dois anos na Europa, em 
2019 ficará a cargo dos espanhóis e ocorrerá em con-
junto com o Congresso Ibérico de Estacionamentos. A 
organização é da Associação Espanhola de Estaciona-
mentos (ASESGA), parceira da Abrapark.
Onde: Málaga, Espanha
https://www.europeanparking.eu/en/congress/19th-epa-con-
gress-and-exhibition/

Congresso e Expo Internacional de Estacionamento e 
Mobilidade 2019 
A Abrapark realiza seu congresso anual em parceria com o 
International Paking and Mobility Institute (IPMI), dos Esta-
dos Unidos, em novo formato. O Congresso e Expo Interna-
cional de Estacionamento e Mobilidade 2019 terá palestras, 
painéis e uma feira própria, com proposta diferenciada, 
buscando maior proximidade entre os participantes.
Onde: São Paulo
www.abrapark.com.br

Prêmio TOP Abrapark
A entrega do Prêmio TOP Abrapark acontece durante a 
programação do Congresso e Expo Internacional de Esta-
cionamento e Mobilidade 2019. Em sua quarta edição, o 
TOP premia os melhores cases em cinco categorias. Pro-
moção da Abrapark.
Onde: São Paulo
www.abrapark.com.br

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 conhe-
cer 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/
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A Abrapark leva 
você para o maior 
evento de parking 
dos Estados Unidos!

Aproveite também um dos 
principais destinos turísticos dos EUA

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

INSCRIÇÕES: 
relacionamento@abrapark.com.br

De 9 a 12 de junho / 2019



Acesse www.per2park.com.br e saiba mais.

O Per2Park veio para aproximar você do futuro. 

A sua gestão completa, centralizada e 100% 
automatizada de estacionamentos traz mais 

controle e benefícios para os seus negócios.

ESTACIONAMENTO INTELIGENTE, 
NEGÓCIOS MAIS RENTÁVEIS.

NOVAS OPORTUNIDADES 
DE NEGÓCIOS PARA VOCÊ

PRATICIDADE PARA O 
SEU CLIENTE NA HORA 

DE PAGAR

SUPORTE TÉCNICO EM 
TODO O BRASIL

PORTFÓLIO COMPLETO 
DE EQUIPAMENTOS

CONTROLE E 
MONITORAMENTO 

EM TEMPO REAL


