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SISTEMA DGPARK WEB
Software utilizado em terminais para
estacionamentos rotativos que emite relatórios,
estatísticas, dados de manutenção e de
arrecadação em tempo real.

SISTEMA DE
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COFRE SEGURO
E PRÁTICO

ED I TO R IAL

Assim como o
setor de estacionamentos,
também o da
Comunicação
está
mudando
rapidamente,
adotando cada vez as soluções digitais.
Por entender que estes são avanços
necessários e benéficos, resolvemos
modernizar a nossa comunicação,
fazendo um movimento para adotar
essas novas plataformas.
A partir da próxima edição, nossa revista, criada há 11 anos, passa a ser
veiculada digitalmente. A Parking
Brasil estará disponível agora em
nosso site, e estamos implementando diversas ações para que ela
alcance um número cada vez maior
de leitores. Estamos intensificando a

nossa presença nas redes sociais, com
maior frequência de postagens no Facebook, criação do nosso Instagram e
LinkedIN, estratégias de mídia paga.
Seguiremos com nosso blog, disponível em nosso website, mas alimentando-o numa frequência maior, com
conteúdos de interesse do setor.
Outras novidades serão anunciadas
durante o ano, num movimento que
posiciona a Abrapark com mais força no mundo digital, onde o potencial de alcance e a interação com o
público são os grandes diferenciais.
Ganharemos, também, em termos de
agilidade e levaremos mais informação aos interessados em estacionamento e mobilidade urbana.
Sempre na linha dos produtos digitais, os Webnars, que iniciaram em
2018 em caráter de testes, ganharão

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

destaque no segundo semestre de
2019, pois são, definitivamente, uma
importante e moderna ferramenta de
educação. Nossa equipe de colaboradores e parceiros está em ação também para preparar o nosso Congresso, que passa a se chamar Congresso
Brasileiro de Estacionamentos e Mobilidade. Nossa Missão para Anaheim,
para acompanhar o congresso e a feira do IPMI foi mais uma vez um sucesso, reunindo um grupo de brasileiros
para conferir o grande evento de nosso parceiro dos Estados Unidos. Boa
leitura!

SERGIO MORAD
PRESIDENTE DA ABRAPARK
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AC ON TE CE

O PRIMEIRO AUTOMATIZADO

Construída em 1905, a Rue de Ponthieu Garage, em Paris, na França, foi provavelmente o primeiro sistema automatizado de estacionamento do mundo. Um elevador interno levantava e transferia os
carros em trilhos horizontais, para serem estacionados pelos funcionários do estacionamento nos níveis superiores do icônico prédio projetado por Auguste Perret, engenheiro civil e arquiteto que
pertencia a uma família de construtores. Ele foi um dos precursores
do Modernismo na Arquitetura e o responsável por grandes obras,
como o Teatro do Champs-Élysées, em Paris. A razão para a automação em 1905? A mesma dos dias de hoje: aproveitamento de espaço.

PROGRAMAS DE
ESTACIONAMENTOS SEGUROS
Com cerca de 9 mil pessoas que vivem em Los Angeles (EUA) em
carros ou trailers, estão ganhando popularidade os programas de
estacionamentos seguros. Em 2018, foram abertos, na cidade, meia
dúzia de estacionamentos que abrigam americanos sem-teto. Sem
condições de pagar aluguéis, ex-fuzileiros navais, professores e outros desempregados optam por estacionar e passar a noite nestes
locais, gratuitamente. Os estacionamentos têm vigilância privada,
banheiros químicos e pias. Programas similares foram estabelecidos
em outras cidades da Califórnia.
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EXPANSÃO DAS
PATINETES: ACIDENTES EM
RITMO ACELERADO
As patinetes tomaram conta das ruas das grandes
cidades. No Brasil, depois da Yellow, que está unindo esforços com a mexicana Grin para atuar em
toda a América Latina, chega ao mercado a Lime. A
empresa da Califórnia (EUA) contabiliza experiência de operação em mais de 120 cidades do mundo
e um aporte de US$ 335 milhões do Uber. Contudo, se o mercado cresce rapidamente e uma patinete pode atingir até 40 km/h, a regulamentação
sobre o assunto anda em marcha lenta, enquanto
os acidentes viram rotina. Na Cidade do México,
com mais de 20 milhões de habitantes e quase 5
milhões de automóveis, um homem sobreviveu à
colisão com um carro, que vinha no sentido contrário. Em Lima, no Peru, uma mulher teve fraturas
após ser atropelada por uma patinete. Em São Paulo, de janeiro a maio, o número de atropelamentos
chegou a 125. Assim como na Europa e nos Estados Unidos, o novo meio de transporte pegou, mas
há muitas reclamações, sobretudo porque as patinetes circulam pelas calçadas e são largadas pelas
pessoas em qualquer lugar, de qualquer jeito, sem
qualquer controle – no mínimo, uma tremenda falta de respeito. “O ambiente de insegurança viária,
as altas velocidades, a falta de regulação em veículos motores e a falta de infraestrutura segura é o
que está gerando a maior parte desses acidentes”,
afirma Iván de la Lanza, especialista da WRI, instituição que ajuda diferentes cidades a tratar de temas como mobilidade sustentável.
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AC ON TE CE

PARANÁ INCENTIVA USO DE ENERGIA
LIMPA PARA O TRANSPORTE
“O Paraná será o primeiro estado a isentar o IPVA de carros
movidos à energia elétrica, além de buscar com o Confaz,
que autoriza as isenções fiscais, a possibilidade de também zerar o ICMS desses carros”, disse o governador do
Estado, Carlos Massa Ratinho Junior. “A ideia é diminuir
cada vez mais o preço dos veículos elétricos e torná-los
mais acessíveis à população”, afirmou. Ele assinou projeto de lei propondo zerar a alíquota de IPVA de veículos
elétricos, que hoje é de 3,5%.“Estamos trabalhando antenados naquilo que o mundo vem fazendo. A busca de soluções sustentáveis é uma realidade com o uso de carros
que poluem menos”, enfatizou. A Companhia Paranaense
de Energia (Copel), em parceria com a Itaipu Binacional,
finalizou as instalações de postos de recargas que formam
a maior eletrovia do Brasil: 730 km ligando o Porto de Paranaguá às Cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, com
eletropostos em Paranaguá, Curitiba, Palmeira, Fernandes
Pinheiro, Prudentópolis, Candói, Laranjeiras do Sul, Ibema, Cascavel, Matelândia e Foz do Iguaçu.

ABRAPARK NAS
REDES SOCIAIS
LEVITAÇÃO MAGNÉTICA, ECONOMIA
DE TEMPO E DE DINHEIRO
Idealizado pelo empreendedor Elon Musk, o Hyperloop é
um sistema conceitual de transporte de alta velocidade
que promete a velocidade dos aviões para o solo, e com segurança. É baseado em tubos de baixa pressão que deslocam cápsulas que flutuam sobre um fluxo constante de ar
pressurizado e podem atingir velocidades de 1.200 km/h.
Uma vez que não há atrito com o ar ou desperdícios energéticos, é necessária pouca energia para movimentar os
vagões. Ainda não há linhas de Hyperloop comercialmente
ativas no mundo, mas a empresa Hyperloop Transportation
Technologies está realizando testes no deserto dos Emirados Árabes Unidos (EAU) e pretende conectar Abu Dhabi e
a cidade de Al In em menos de 15 minutos, contra as duas
horas do trajeto feito hoje de carro. Segundo o presidente
da empresa, Bibop G. Gresta, um Hyperloop é sempre mais
barato no longo prazo do que uma nova linha férrea ou rodovia e, depois de 10 anos de operação, o custo por passageiro seria muito pequeno, já começando a gerar lucro ou
retorno de investimento.
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Você segue a Abrapark nas redes sociais? A partir
do segundo semestre de 2019, passamos a investir mais em plataformas como o Facebook, e criamos nossa conta no Instagram e no LinkedIN. Nosso
blog, localizado no www.abrapark.com.,br, continua sendo atualizado e, para quem se cadastrar, enviamos também nossa newsletter (entre
no site e preencha o formulário).

@ABRAPARKINSTA

A B R A PA R K EM AÇÃO

8º CONGRESSO
BRASILEIRO DE
ESTACIONAMENTOS
E MOBILIDADE
Saiba tudo sobre a edição de
2019 do Congresso promovido
pela Abrapark
NOVO NOME: depois de sete anos, a Abrapark decidiu agregar o termo mobilidade
ao nome do seu evento anual, que passa
a se chamar Congresso Brasileiro de Estacionamentos e Mobilidade. A 8ª edição ganhou nova logotipia, trazendo ícones que
representam integração dos estacionamentos no cenário da mobilidade urbana.
A equipe da Abrapark está trabalhando no
fechamento do programa técnico e captação de patrocínios.

NOVO HUB DE RELACIONAMENTO: além da
sala de convenções, a Abrapark locou um espaço para o seu novo produto. O hub de relacionamentos Parking Lounge, composto por uma
área de convivência para todos os participantes
do Congresso e os Corners Parking Lounge, ficará na entrada da sala do Congresso, por onde
todos os participantes circularão na chegada e
saída do evento.

CORNERS PARA EXPOSITORES: o Corner
Parking Lounge será composto de um sofá de
2 lugares, uma banqueta, uma mesa de apoio,
um totem com a marca do patrocinador, espaço para materiais e comportará até quatro
funcionários da empresa; e o VIP Corner Parking
Lounge terá o dobro do mobiliário e comportará até seis funcionários.
SEM CUSTO: neste ano, a participação no Corner Parking Lounge é sem custo para patrocinadores Diamante, Ouro e Prata. Há ainda a
possibilidade de fazer um upgrade para o VIP
Corner Parking Lounge, por valor promocional,
para patrocinador Diamante. Também é possível estar nos Corners Parking Lounge comprando avulsa esta modalidade de participação.
Mas atenção, os corners são limitados.
Para informações e contratação:
(51) 3388-4944 | (51) 99107-5521
contato@criandoelo.com.br

PATROCINE: solicite o Mídia Kit e saiba
como patrocinar o 8º Congresso Brasileiro de Estacionamentos e Mobilidade, uma
excelente oportunidade para exposição de
marca para um público altamente selecionado e qualificado. Para conferir os valores e contrapartidas de cada cota, entre
em contato: (51) 3388-4944 | (51) 991075521 ou contato@criandoelo.com.br.
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MISSÃO ABR A PA RK

MISSÃO DA ABRAPARK COMPÔS A
MAIOR DELEGAÇÃO ESTRANGEIRA
NO IPMI CONFERENCE & EXPO
Grupo de brasileiros aprovou os quatro dias de palestras e feira, na Califórnia, junto
com profissionais de todo o mundo em torno do tema estacionamento e mobilidade
De 9 a 12 de junho, quatro dias intensos de feira e palestras
realizados na cidade de Anaheim, na Califórnia, reuniram
profissionais de parking e mobilidade de diversos países.
Centro mundial de tecnologia e inovação, os Estados Unidos
mais uma vez receberam o IPMI Conference & Expo. O evento
apresentou insights sobre problemas e soluções para o setor,
o impacto potencial para sua organização, ao mesmo tempo
em que forneceu informações e conceitos reais para implementar e preparar o futuro do mercado de estacionamentos.
Pelo segundo ano consecutivo, o Brasil marcou presença com
a Missão Abrapark, promovida pela entidade, que levou profissionais de parking para conferir o evento. “Os brasileiros
formaram a maior delegação estrangeira do evento, graças ao
empenho da Abrapark em estimular os profissionais do setor”,
atestou o CEO do IPMI, Shawn Conrad.
O grupo saiu bastante satisfeito. A vasta programação propôs
temas que impactam o setor de estacionamento, transporte
e mobilidade no mundo. Sessões gerais inovadoras e Game
Changers abordaram os tópicos mais relevantes da área. Mesas redondas e uma rede de network com profissionais trabalharam focadas em soluções. Cursos e workshops forneceram
conteúdo sobre os mais variados temas, permitindo que o
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congressista personalizasse sua experiência. Laboratórios de
Aprendizagem focados em tecnologia ocuparam o pavilhão
da feira e estimularam os mais de 3.500 participantes, desde a
festa do bloco de eventos até as sessões gerais.
O IPMI, entidade parceira da Abrapark, realiza a IPMI Expo &
Conference em uma cidade diferente dos Estados Unidos a
cada ano. Depois do sucesso em Anaheim, a próxima parada será San Antonio, no Texas, de 31 de maio a 3 de junho de
2020. E todos já estão convidados!

M I S SÃO A B R APAR K

QUEM FOI COMPROVA: APRENDIZADO,
EXPERIÊNCIA, MOTIVAÇÃO E INSPIRAÇÃO

“A vivência sobre aspectos técnicos relativos ao
setor, o contato com colegas, a conexão de novas
ideias e o compartilhamento de experiências são
únicos em um evento como este. Tivemos aprendizados, novos questionamentos e muito conhecimento. Essas são coisas que a gente traz para o
Brasil, para que possamos fazer um trabalho cada
vez melhor aqui. Que outros brasileiros participem da Missão da Abrapark e que a gente possa
trazer para o país uma bagagem de novos conhecimentos e experiências sempre”.

“Eu fiquei muito surpreso com o porte do evento,
com a diversidade do público participante, mas, principalmente, com a abertura para discussão de problemas enfrentados e o compartilhamento de soluções.
Foi muito válido enxergar como estão as tendências
do setor de estacionamentos. Missões como esta da
Abrapark são relevantes para desenvolvermos nosso
networking e a troca de boas práticas.”
Leandro Crivellaro
Diretor geral da Auto Park (Curitiba)

Ana Paula Hengist
Consultora da Abrapark e facilitadora da
Missão (Porto Alegre)

“Estivemos em um lugar onde a indústria automotiva e de parking tem a sua matriz de fornecimento
de ideias. Estamos vivendo, no mundo todo, as mudanças enfrentadas pelo setor, sobretudo a transformação da era do automóvel para a era da automobilidade. E o evento nos trouxe muita informação e
inspiração, que trouxemos para o Brasil.”

“Por ser minha primeira participação, foi impactante ver a grandeza do nosso segmento. Toda a
estrutura, o número de fornecedores, tudo focado
para auxiliar no desenvolvimento e na evolução
da mobilidade e parking, com ênfase na facilidade e na comodidade para meios de pagamento e
acessos aos estacionamentos através de aplicativos, conectividade, integração. Vamos trabalhar
forte em relação às facilidades que geram comodidade, segurança e agilidade para os clientes.
Participar do evento foi um aprendizado muito
importante, uma ponte para o conhecimento das
tendências do setor, para a troca de experiências
e informações.”

André Ostermann
Conselho Consultivo da Abrapark (Florianópolis)

Rodrigo Bordinhão Alves
Gestor de infraestrutura e automação da Proteko e
da Safe Park (Porto Alegre)
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“O futuro está preparado para tantos carros?”, perguntava a matéria de capa da primeira edição da
Parking Brasil, publicada pela Abrapark em maio
de 2011. O tema indicava a direção para os objetivos primordiais da única revista especializada
em estacionamentos do país: aproximar cada vez
mais os associados e trazer novos, investindo em
comunicação para auxiliar na representatividade
dos profissionais e do setor de estacionamentos
e contribuir para seu desenvolvimento. Oito anos
depois, os objetivos seguem sendo os mesmos,
reforçados com novos temas, ideias, vivências.
Mas a vida agora corre nos dedos ao computador
ou ao smartphone e, para estarmos mais perto
de todos e do mercado, deixaremos de editar a
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revista em papel, migrando-a para o online. Sim,
a partir da próxima edição, nossa revista Parking
Brasil será digital.
A mudança segue a tendência da comunicação e
dos compartilhamentos de informações e contatos no mundo. Em breve, a revista estará disponível no site da Abrapark e em outras plataformas
digitais de comunicação, que vão apoiar e conduzir uma audiência cada vez mais conectada –
incluindo maior frequência de postagens em Facebook, a criação do Instagram da entidade e de
nossa página no LinkedIn, consolidado com uma
ferramenta de networking fundamental nos dias
de hoje. Seguirá o blog, disponível no site, que
será alimentado também em mais frequência.
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TENDÊNCIA

AS PATINETES TOMAM CONTA DAS RUAS

Ano IX • N. 46 • 2019

“Por entender que esses são avanços necessários
e benéficos, resolvemos modernizar a nossa comunicação, fazendo um movimento para adotar
essas novas plataformas”, explica Sergio Morad,
presidente da Abrapark. “Outras novidades também virão, num movimento que posiciona a entidade com mais força no mundo digital, em que o
potencial de alcance e a interação com o público
são os grandes diferenciais. Ganharemos, também, em agilidade. Levaremos mais informação
aos interessados em estacionamento e mobilidade urbana.” Mas seguiremos contando com o
apoio dos patrocinadores, que agora, nas plataformas digitais, terão potencializada a exposição
de suas marcas.
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REVISTA PARKING BRASIL:
ABRAPARK INVESTE NAS
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@ABRAPARKINSTA
/ABRAPARK

7o CONGRESSO BRASILEIRO

PARA LER A PARKING BRASIL ONLINE A

DE ESTACIONAMENTOS

PARTIR DA EDIÇÃO 47, ACESSE WWW.
ABRAPARK.COM.BR.

A COBERTURA DO EVENTO




o CONGRESSO BRASILEIRO

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA

DESTAQUE
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CONGRESSO

NOVIDADES SOBRE A 8ª EDIÇÃO, QUE OCORRERÁ DIA 24 DE OUTUBRO

MISSÃO ABRAPARK

CONGRESSO EM ANAHEIM REÚNE BRASILEIROS NO EVENTO DO IPMI
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C ENTR AL

A Parking Brasil conta com 46 edições impressas. "A revista da Abrapark é fundamental para o setor, sendo o
veículo pioneiro e ainda hoje um dos únicos na América
Latina especializados no nosso mercado", ressalta André Piccoli, ex-presidente da Abrapark, em cuja gestão
foi criada a revista. Segundo ele, que é o atual vice-presidente de Assuntos Institucionais, é fundamental que
os profissionais busquem constantemente informações
para estarem atualizados com as novidades e inovações
do mercado. "A revista Parking Brasil traz um excelente
mix de informações e aborda assuntos inéditos e inovadores, que o leitor não encontra facilmente em veículos de comunicação no Brasil", elogia. De 2011 para
cá, a cada dois meses, a revista retratou as mudanças,
necessidades, curiosidades e inspirações da indústria
do estacionamento no Brasil e no mundo. Ao longo das
edições, a publicação foi incluindo mais e mais pautas

PA R A LER A PARKING
BRAS IL O NLINE:
AC ES S E
WWW. ABRAPARK.COM .BR
CA DASTRE-S E NO SITE
PA R A RECEBER A RE VISTA
P OR E-MAIL, ALÉM
DA N E WS LETTER DA
A BR APARK
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sobre assuntos que até bem pouco tempo pareciam
muito distantes: os aplicativos, os carros compartilhados, os carros elétricos, as questões mais fundamentais
e urgentes sobre mobilidade, o que as cidades precisam
para serem mais inteligentes, habitáveis e transitáveis.
Em 2012, a Parking Brasil ganhou o Prêmio Allianz de
Jornalismo, na categoria especial Comunicação Corporativa – Sustentabilidade e Mudanças Ambientais, com
a matéria “As cidades do futuro”, de autoria da jornalista Aline Buaes, da Virtus Comunicação com Conteúdo,
agência que produz a revista desde seu primeiro número, sob coordenação da jornalista Isabel Pacini Teixeira.
Agora, acompanhando as mudanças do presente para
garantir um futuro com mais informação e compartilhamento, a Parking Brasil segue online, acessível a todos
os públicos, pronta para os novos desafios da mobilidade e da comunicação.

C OM 4 6 E DIÇÕES
P UB L I CADAS DES DE
2 0 11, A PARK IN G
B R ASI L GANHOU O
P R Ê MI O AL L I AN Z DE
J OR NALIS M O

ESTACIONAMENTO INTELIGENTE,
NEGÓCIOS MAIS RENTÁVEIS.

PORTFÓLIO COMPLETO
DE EQUIPAMENTOS

CONTROLE E
MONITORAMENTO
EM TEMPO REAL

NOVAS OPORTUNIDADES
DE NEGÓCIOS PARA VOCÊ

SUPORTE TÉCNICO EM
TODO O BRASIL

PRATICIDADE PARA O
SEU CLIENTE NA HORA
DE PAGAR

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.

Acesse www.per2park.com.br e saiba mais.
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TENDÊ N CI A

BELO HORIZONTE INOVA
COM BLOCKCHAIN EM
ESTACIONAMENTO ROTATIVO
A capital dos mineiros tornou-se a primeira do país a ter
uma rede centralizada e criptografada que guarda todas as
informações transacionais do sistema de estacionamento
rotativo. A prefeitura de Belo Horizonte passou a utilizar a
tecnologia blockchain para proporcionar uma alternativa segura e eficiente ao usuário, além de economia para os cofres
públicos. O novo modelo de gestão foi criado dentro da Empresa de Informática e Informação do Município (Prodabel),
em parceria com a Microsoft. Hoje BH conta com cerca de 22
mil vagas de estacionamento rotativo, ou mais ou menos 100
mil oportunidades diárias para parar o carro.
Como outras capitais, Belo Horizonte já queria trocar seus talões de estacionamento rotativo de rua pela venda por aplicativo. Em vez de conceder o serviço e o desenvolvimento do
sistema a uma empresa, a prefeitura mineira preferiu assumir
a digitalização e promover a venda a diversas empresas. Os
registros com blockchain foram implementados para evitar
fraudes na venda de créditos e facilitar o trabalho simultâneo das 20 empresas habilitadas a operar o sistema de estacionamento rotativo. Trata-se de um banco de dados em
que as partes só escrevem as informações referentes às suas
próprias vendas, e lêem as dos outros. Depois que os dados
entram no sistema, não é possível alterá-los.
As empresas que vão oferecer o serviço o farão através de
seus próprios aplicativos e terão certa liberdade para definir
o preço dos créditos, já que irão fazer negócio direto com a
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BHTrans, gestora de trânsito da cidade. Essas empresas terão
15% de deságio – o que garante 85% da receita gerada à prefeitura. Os aplicativos credenciados para compra de créditos
estão acessíveis nas lojas virtuais para Android e IOS e na página da BHTrans no site da prefeitura. Dependendo do lugar
em que se estaciona, o bilhete tem validade por mais ou menos tempo. Sistemas semelhantes, com a venda descentralizada via aplicativos dos créditos para estacionamento nas
ruas, também operam em cidades como Fortaleza, Salvador
e São Paulo – nesta, a Microsoft também é a parceira tecnológica.
O blockchain já não é novidade em outros órgãos do governo
no Brasil. O sistema Plataforma de Integração de Informações das Entidades Reguladoras (Pier), do Banco Central,
criado para o compartilhamento de dados sensíveis com órgãos como a Superintendência de Seguros Privados (Susep)
e a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), foi desenvolvido
junto com a Microsoft dentro do conceito BaaS (Blockchain
as a Service). Já o bCPF (Blockchain do Cadastro de Pessoas Físicas) foi desenvolvido pela Dataprev para facilitar o
acesso seguro à base de dados dos CPFs dos cidadãos por
órgãos governamentais. Assim, o uso do blockchain também
estabelece um novo momento na gestão pública, em que a
tecnologia apresenta novas abordagens para desafios tradicionais, inovando sistemas com ferramentas de ponta mas
ágeis, seguras e rentáveis.

T EN D ÊNC IA

SMART CITIES
QUE ATIVIDADES E FATORES
PODEM TORNAR UMA CIDADE
MAIS INTELIGENTE?
A União Europeia define Smart Cities como sistemas
de pessoas interagindo e usando energia, materiais,
serviços e financiamento para catalisar o desenvolvimento econômico e a melhoria da qualidade de vida
– ou seja, cidades inteligentes, no melhor sentido da
palavra. E são 10 as dimensões que indicam o nível
de inteligência de uma cidade: governança, administração pública, planejamento urbano, tecnologia,
o meio-ambiente, conexões internacionais, coesão
social, capital humano e a economia. Os fluxos de interação entre essas dimensões são considerados inteligentes quando fazem uso estratégico de infraestrutura e serviços e de informação e comunicação para
o planejamento e a gestão urbana, em resposta às
necessidades sociais e econômicas da sociedade. Por
aí entende-se porque, cada vez mais, o tema Smart
Cities vem sendo tratado por governos, acadêmicos,
profissionais, pelo mercado. Transformar o espaço
em que vivemos em cidades inteligentes torna-se urgente no mundo caótico de hoje. Além disso, o tema
Smart Cities já movimenta um mercado global de soluções tecnológicas que deve contabilizar, até 2020,
cerca de 408 bilhões de dólares.
Em busca de soluções para o tema, vários eventos
vêm reunindo governos, acadêmicos, profissionais e
interessados em geral, nos quatro cantos do país. Neste ano, o 8º Congresso Brasileiro de Estacionamentos
e Mobilidade da Abrapark terá, em sua programação,
um painel dedicado às cidades inteligentes. A pauta

será abordada por Cris Alessi, presidente da Agência
Curitiba de Desenvolvimento e Inovação e do Conselho Municipal de Inovação da capital paranaense,
além de vice-presidente do Fórum InovaCidades.
Alessi participou, recentemente, da segunda edição
do Smart City Expo Curitiba, que recebeu 6,7 mil visitantes, um crescimento de 25% em relação ao público de 5,4 mil pessoas que visitaram a exposição
e participaram das conferências no ano passado. O
fórum consolidou Curitiba como uma das smart cities
sede de um evento chancelado pela Fira Barcelona –
o evento internacional já ocorreu em cidades como
Kyoto (Japão), Puebla (México), Casablanca (Marrocos), Istambul (Turquia) e Buenos Aires (Argentina).
Durante os dois dias do Smart City Expo Curitiba 2019,
as inovações desenvolvidas para produtos e serviços
pelas 70 startups que fazem parte do ecossistema de
inovação da cidade chamaram a atenção dos visitantes. Na área de palestras, 85 especialistas de todo o
mundo
apresentaram propostas para
cidades inteligentes.
Para o Congresso da
Abrapark, Cris Alessi
levará toda sua experiência na área e mais
as ideias e propostas
discutidas no evento
curitibano.

O TEMA SMART CITIES JÁ
MOVIMENTA UM MERCADO
GLOBAL DE SOLUÇÕES
TECNOLÓGICAS QUE DEVE
CONTABILIZAR, ATÉ 2020,
CERCA DE 408 BILHÕES
DE DÓLARES.
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GA RAGEN S I NCRÍ V E I S

KATWOLDERPLEIN CAR PARK
O atraente estacionamento localizado na
pequena Zwolle foi inspirado em antigos
Oásis que recebiam os comerciantes da
Ásia Central. Atendendo aos padrões de
sustentabilidade BREEAM, tem 700 vagas e
28 pontos de recarga para carros elétricos

O estacionamento Katwolderplein Car Park, realizado pelo escritório holandês Dok architecten,
tem forma e função inspirados por uma viagem
ao longo da Rota da Seda até a Ásia Central, onde
os viajantes convergiam em "caravançarais", antigos estabelecimentos que tinham função de
apoio durante os longos deslocamentos, oferecendo abrigo para a noite. Cores e padrões orientais adornam a fachada. Tijolos elevados contornam elegantemente o edifício, do topo até o alto
de seus seis andares, em cinco padrões diferentes
que são acentuados por holofotes após o pôr do
sol.
A localização estratégica, entre o centro da pequena cidade de Zwolle, no leste dos Países Baixos, e a autoestrada A28 motorway, faz do Katwolderplein uma verdadeira ponte para o centro da
cidade. O projeto inclui também um cinema de
1.500 lugares, um supermercado e um prédio residencial.
Buscando uma performance sustentável, o estacionamento tem seu telhado composto por 800 m²
de painéis solares. O fluxo interno foi pensado
para reduzir as emissões desnecessárias de CO2,
e o sistema de iluminação LED de baixo consumo de energia só é acionado quando necessário.
São no total 700 vagas e há 28 pontos de recarga
para veículos elétricos. A natureza é bem-vinda
no interior do prédio. Plantas suspensas verdes
adornam a fachada traseira e, ao redor do estacionamento, há pontos para a formação de ninhos e
abrigo para andorinhas e morcegos.
O Katwolderplein Car Park está em conformidade com os padrões holandeses BREEAM, principal método de avaliação de sustentabilidade do
mundo para projetos de planejamento, infraestrutura e edifícios.

T EC N O LOGIA

EM LYON, NA FRANÇA,
ROBÔS ESTACIONAM
OS CARROS
No aeroporto francês de Lyon-Saint-Exupéry, perto de Lyon,
o robozinho Stan chama a atenção no estacionamento. Trata-se do valet autônomo desenvolvido pela Stanley Robotics,
que garante: a versão robótica é mais eficiente que seu equivalente humano na tarefa de estacionar automóveis.
O serviço funciona no Aeroporto de Lyon-Saint-Exupéry.
Os clientes estacionam seus carros em hangares especiais,
onde os veículos são escaneados para confirmar sua marca
e modelo. Então, um dos robôs (que são essencialmente empilhadeiras autônomas) entra, desliza uma plataforma sob o
veículo, levanta o carro e leva-o embora para sua vaga. Os
criadores do Stan informam que um Stan pode acomodar
50% mais de carros na mesma área, devido à precisão de sua
direção e porque o sistema mantém o controle de quando
os clientes retornarão. O robô usa a mesma tecnologia dos
carros autônomos, capaz de escanear o ambiente a qualquer
momento e reagir a qualquer coisa que esteja no caminho.
Assim, quem chega de carro ao aeroporto para pegar seu
voo só precisa deixá-lo na entrada do estacionamento e rumar para o embarque. Stan faz o resto.
A Stanley Robotics já realizou testes do sistema em Düsseldorf, na Alemanha, e no Aeroporto Charles De Gaulle, em Paris, e está planejando outro teste em Gatwick, Londres, ainda
neste ano. Em Lyon-Saint-Exupéry, a empresa assumiu 500
vagas de estacionamento com quatro robôs, que poderão
estacionar e recuperar até 200 carros por dia. E já quer expandir sua operação para 6.000 vagas.

STAN ACOMODA 50% MAIS CARROS NA MESMA ÁREA
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18 a 20

Novembro

Setembro

AGENDA

Smart City Expo World Congress
O congresso capacita cidades e coletiviza a inovação urbana. Promover a inovação social, estabelecer parcerias e
identificar oportunidades de negócios estão entre os objetivos do evento dedicado à criação de um futuro melhor
para as cidades e seus cidadãos. Um ponto de encontro
único para setores de cidades inteligentes e uma plataforma inovadora para ação urbana. A sustentabilidade é uma
das principais prioridades, com a iniciativa Towards Zero
Waste, que visa reduzir o desperdício e aumentar o uso eficiente dos recursos durante o conggresso.
Onde: Barcelona
www.smartcityexpo.com/en/home

24

2020
Abril

Outubro

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

19 a 21

8º Congresso Brasileiro de Estacionamentos
e Mobilidade
Incluindo agora o tema da mobilidade em seu nome, o
congresso da Abrapark vai para a sua oitava edição, sempre trazendo palestras e painéis com especialistas do setor
e reunindo o mercado de estacionamentos em um dia de
muito aprendizado e networking. O evento este ano ocorre
no Rooftop 5 & Centro de Convenções, no Bairro Pinheiros,
e terá como novidade o espaço Parking Lounge, um hub de
relacionamentos.
Onde: São Paulo
www.abrapark.com.br

21 a 24

Intertraffic Amsterdam 2020
A indústria de parking e mobilidade está passando por
grandes mudanças, rapidamente. O evento mostra as mais
recentes soluções para os desafios do mercado a partir do
conteúdo de especialistas nas áreas - incluindo infraestrutura, gerenciamento de tráfego, mobilidade inteligente,
segurança e estacionamento.
Onde: Amsterdam, Holanda
www.intertraffic.com/en/amsterdam/

Envie informações para a agenda de eventos da Parking Brasil. Entre em contato com

redacao1@virtuscom.com.br

A Abrapark não se responsabiliza por mudanças nas datas e programação dos eventos
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24 DE
OUTUBRO
DE 2019

PROMOÇÃO:

CENTRO DE
CONVENÇÕES
ROOFTOP 5
SÃO PAULO

COPROMOÇÃO:

