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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.
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ED I TOR IAL

Não há mais
como recuar:
é preciso repensar e reorganizar a mobilidade urbana
nas cidades agora,
incluindo todas as questões que a
influenciam – inclusive os estacionamentos. Nesta edição da revista
Parking Brasil, abordamos cases de
sucesso no assunto, destacados
pelo prêmio Inova Cidade. Em relação à mobilidade, acreditamos que
as iniciativas adotadas em Curitiba,
Joinville e São José dos Campos,
apontadas pela premiação, mereçam especial atenção – elas estão
em nossa matéria principal.
Também apresentamos a programação do 8º Congresso de Esta-

cionamentos e Mobilidade, que
realizaremos no dia 24 de outubro,
em São Paulo, com a copromoção
do Sindepark. As inscrições estão
abertas no site www.congressoabrapark.com.br. O evento será
uma oportunidade única para
nos reunirmos com os principais
players da área de parking e mobilidade do país, debatermos o
momento do mercado e pensarmos em ações concretas para inserirmos já os estacionamentos na
nova ordem mundial, de cidades
mais inteligentes. Entre os palestrantes, inclusive, estará Cris Alessi,
de Curitiba, cidade destacada na
matéria de capa já citada. Completam a lista Phillip Yang (Urbem),
Pedro Englert (StarSe), Ricardo Marar (Portal Caos Planejado), Beatriz

SIGA A A B R A PA R K NAS R E DE S S O C IA IS

Vanzolini (Satelite Arquitetura),
Cassio Ramos (Lemon Go), Félix
Cardamone (ConectCar), Mahatma
Marostica (Mobilis), Fernando Belfort (Waze), Guido Sonnino (JLL) e
Thiago Mendonça (Turbi).
Em sua nova versão on line, mais
prática e acessível a todos pela
internet, a Revista Parking Brasil
segue como um canal de comunicação da Abrapark com seus associados, com o setor de estacionamentos e a sociedade, no Brasil
e no mundo. Você também pode
estar em contato conosco através
de nosso site, www.abrapark.com.
br, e nas redes sociais. Aguarde os
próximos avanços e venha com a
gente!
SERGIO MORAD
PRESIDENTE DA ABRAPARK

AC E S S E O N O S S O S I TE : WWW. AB RAPARK . C O M. B R
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GARAGEM DE FILME
VAI A LEILÃO

CARROS SEM MOTORISTA
CHEGAM A NOVA YORK
Uma frota com seis veículos elétricos Polaris estão circulando por Nova York. Não, não pense em encontrá-los na 5ª Avenida ou na Times Square – pelo menos
por enquanto. Os carros circulam no Brooklyn Navy
Yard, um estaleiro da Marinha que abriga mais de 400
empresas, transportando os passageiros para o desembarque da balsa. Não há custo e qualquer pessoa
pode utilizar o serviço. São da empresa Optimus Ride e
contam com scanners laser, câmeras e um sofisticado
sistema de computação. Um motorista de segurança
e um operador de software acompanham as viagens
de perto – veículos autônomos já causaram alguns
acidentes. Contudo, a tecnologia está sendo testada
em mais de 12 comunidades nos Estados Unidos. O
consultor de transportes Samuel I. Schwartz assinala:
“Em 2017, diziam que veículos autônomos tomariam
as ruas em dois anos. Agora, a previsão é de que demore pelo menos mais cinco. Quase todos que prometeram veículos autônomos para 2019 desistiram. É
muito mais complicado do que eles esperavam”.

FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA
ESTÃO USANDO MAIS O CARRO
As viagens de carro das famílias de menor renda em
São Paulo cresceram cerca de 82% entre 2007 e 2017.
Os dados foram apontados pela pesquisa Origem e
Destino, divulgada pela Prefeitura de São Paulo e realizada, a cada década, desde 1967. Em contrapartida,
cada vez mais as famílias da classe média (aquelas
com renda superior a R$ 11,4 mil) têm deixado seus
carros na garagem para embarcarem em algum tipo
de transporte público (o metrô, sobretudo). A pesquisa utiliza 156 mil entrevistas e consegue fazer um
mapeamento das viagens na região metropolitana
de São Paulo, além de traçar um panorama da situação socioeconômica dos 39 municípios do estado. Na
esteira desses dados, aumentou também o número
de viagens por meios de transporte público, de 38
milhões para 42 milhões de pessoas por dia, em 2017.
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Imortalizada no cinema pelo filme Curtindo a Vida
Adoidado (Ferris Bueller’s Day Off, no título em inglês),
de John Hughes, a garagem Ferris Bueller foi a leilão,
junto com o resto da propriedade Ben Rose House,
por 2,3 milhões de dólares. Desenhada pelo arquiteto
modernista A. James Speyer em 1953, está localizada na 370 Beech Street, em Highland Park, subúrbio
de Chicago, Illinois (EUA). Um casal local arrematou o
espaço por menos da metade do preço. A casa ficou
famosa pela cena em que o pavilhão de vidro empoleirado em estacas de aço sobre um barranco é destruído pelo avanço de uma Ferrari morro abaixo. Os
novos proprietários pretendem “amar e restaurar” a
garagem e todo o resto da casa.

PONTOS DE RECARGA
ELÉTRICA EM CASA
Também as construtoras e incorporadoras no Brasil
estão de olho nas mudanças do mercado de mobilidade urbana. Elas sabem que, em 2018, a frota mundial de elétricos atingiu os 3,2 milhões de veículos,
um aumento de 55% em relação ao ano anterior.
Em Porto Alegre, a Astir Incorporadora aposta nesse novo nicho de mercado com o empreendimento
Switch, entre os bairros Bom Fim e Moinhos de Vento.
A garagem terá estrutura para o abastecimento de
veículos movidos a eletricidade, em sistema de rodízio. Cada morador interessado terá um cartão para
identificar quem está utilizando o recurso. O valor
do abastecimento
será cobrado individualmente
dos usuários.

AC ON TE CE

99 TESTA
CARROS ELÉTRICOS
EM CURITIBA

SÃO PAULO TESTA 15
ÔNIBUS A BATERIA
Contabilizando 14.076 ônibus movidos a diesel e 201
trolebus, que circulam conectados a cabos aéreos,
São Paulo passa a ter agora os primeiros 15 ônibus
elétricos movidos 100% a bateria. Circulando em caráter experimental, farão um trajeto de 29,7 km entre
ida e volta da Zona Sul. A experiência na maior metrópole da América do Sul poderá ser o ponto de partida para a expansão dos ônibus elétricos no país. Os
veículos deverão rodar mais de 200 km por dia sem
necessidade de recarga. Os ônibus a bateria tem, por
dia, menores custos operacionais, mas, em contrapartida, seu custo de aquisição é significativamente
mais alto do que o dos ônibus movidos a diesel. Além
disso, será preciso investir em garagens com eletropostos e adequar a rede elétrica de transformadores.
Em 2018, a Lei Municipal nº 16.802 estabeleceu que
os veículos que atendem o transporte público devem
reduzir em 50% as emissões de CO2, num prazo de
dez anos, e 100%, em 20 anos.

GOVERNO PORTUGUÊS
APROVA ESTRATÉGIA PARA
RETIRAR CARROS DAS RUAS
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O aplicativo 99 testou, em Curitiba, a utilização de carros elétricos em suas corridas. A ação, promovida pela
HiTech Electric, disponibilizou um carro com autonomia de 150 quilômetros para realizar a movimentação
dos passageiros no centro da capital paranaense. Um
automóvel e dois motoristas selecionados atenderam
as chamadas na categoria 99 POP, em duas semanas
de operação. O carro elétrico modelo e.coTech4 atinge velocidade máxima de 70 quilômetros por hora e
pode ser recarregado em tomadas de 110V ou 220V.
Recentemente, Curitiba também foi palco de estudos
para outra possibilidade interessante de mobilidade
urbana com tecnologia: os ônibus autônomos. As
análises das experiências serão divulgadas em breve.

Portugal quer “retirar carros das ruas, devolver espaço público, reduzir os níveis de poluição e promover
hábitos de vida mais saudáveis”. Essas foram as mensagens transmitidas pela aprovação, em Conselho
de Ministros, em julho, da Estratégia Nacional para a
Mobilidade Ativa Ciclável 2020-2030. Trata-se de uma
série de políticas de mobilidade urbana nacionais
para serem implementadas na próxima década. A estratégia prevê, por exemplo, a construção de 10 mil
quilômetros de ciclovias. O objetivo é chegar a 7,5%
de deslocamentos em bicicleta no território nacional,
valor igual à atual média europeia. A implantação de
ciclovias “permite maximizar benefícios para a saúde
das populações, retirar carros das ruas, devolver espaço público, aliviar o congestionamento urbano, baixar
os níveis de ruído e reduzir a poluição atmosférica”,
afirma o Conselho de Ministros no seu comunicado.
Por enquanto, portugueses e turistas podem ir treinando em ciclovias como a do município de Marinha
Grande (foto).

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.

C ON GR ESSO

A MOBILIDADE
EM UM
FUTURO MÓVEL
E DISRUPTIVO
O 8º Congresso Brasileiro de
Estacionamentos e Mobilidade, que
ocorre em São Paulo em 24 de outubro,
propõe o debate de informação em torno de assuntos atuais relacionados ao
mercado de parking brasileiro
A oitava edição do Congresso Brasileiro de Estacionamentos e Mobilidade levará ao Centro de Convenções Rooftop 5, em São
Paulo, no dia 24 de outubro, uma programação repleta de conteúdo, com palestrantes e painéis dedicados a pensar e apresentar possibilidades para um futuro móvel e disruptivo. As inscrições podem ser feitas no site do evento (www.congressoabrapark.
com.br). Confira as principais informações sobre o Congresso.

VEJA UMA PRÉVIA DA PROGRAMAÇÃO*
8h30 às 9h30
Recepção ao público e Validação da Inscrição no Parking
Lounge
9h às 9h30
Abertura – Sérgio Morad, Presidente da Abrapark, e Marcelo Gait, Presidente do Sindepark/SP, apresentam os assuntos que serão abordados no Congresso e seus objetivos
9h30 às 10h15
COLÓQUIO 1 – O Futuro da Mobilidade na Era da Disrupção, com Pedro Englert (Startse)
10h15 às 11h30
PAINEL 1 – As Cidades Inteligentes no Brasil – Experiências
e Ideias, com Ricardo Marar (Portal Caos Planejado) e Cris
Alessi (Fórum InovaCidades/Curitiba)
11h30 às 12h15
COLÓQUIO 2 – Tecnologia de Dados na Maximização de
Resultados e a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), com
Cassio Ramos (Lemon Go Inteligência de Negócios)
12h15 às 14h
Intervalo para Almoço e Espaço para Networking no
Parking Lounge
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14h às 14h45
COLÓQUIO 3 – Para Onde Caminham Nossas Cidades –
Mercado, Governo e Sociedade na Produção do Espaço
Urbano, com Philip Yang (Urbem Soluções de Gestão
Pública)
14h45 às 16h
PAINEL 2 – Mobilidade: Tendências e Comportamentos,
com Félix Cardamone (ConectCar Mobilidade Eletrônica), Mahatma Marostica (Mobilis Mobilidade Sustentável) e Fernando Belfort (Waze)
16h às 16h30
Intervalo e Espaço para Networking no Parking Lounge
16h30 às 18h
PAINEL 3 – O Estacionamento como Hub de Mobilidade
e as Possibilidades de Receitas Acessórias, com Guido
Sonnino (JLL Serviços Imobiliários Corporativos) e
Thiago Mendonça (Turbi Aluguel de Carros por Aplicativo
18h
Encerramento
* Programação sujeita a alterações.

C O N G RE SSO

PALESTRANTES
Cris Alessi
(Fórum InovaCidades)
Publicitária. Especialista em
Marketing Digital e comunicação digital na gestão pública. Presidente da Agência
Curitiba de Desenvolvimento
e Inovação, onde responde pelos projetos de
Inovação de Curitiba com o Programa Vale do
Pinhão. Presidente do Conselho Municipal de
Inovação e Presidente do Fórum InovaCidades.

Pedro Englert (Startse)
Entusiasta de tecnologia, inovação e conectado com o ecossistema de startups do Brasil e do
exterior. Foi sócio da XP Investimentos por 12 anos e CEO da
InfoMoney. Formado em ADM
de empresa com ênfase em finanças pela Ufrgs, pós graduado em Varejo e Serviços pela
USP e pela Singularity University. CEO da StartSe e sócio de cinco Fintechs: Warren, FitBank,
Monkey Inc, Bee Tech e Vortex, além da empresa de tênis Yuool Shoes. Também é Membro do
Conselho da Junior Achievement Brasil e da
Associação Brasileira de Finetchs.

Guido Sonnino (JLL)
Guido Sonnino é gerente regional da área de Gerenciamento de Propriedades da
JLL. Gestor de um time multifuncional, é responsável pela
interface direta com locatários
e proprietários de empreendimentos corporativos, implementando processos e procedimentos para a sua operação eficiente, além
de auxiliar na prospecção de novos clientes.
Participou da implementação da 1ª Certificação certificação LEED-EB® nível Silver do Brasil, com a aplicação de métodos de sustentabilidade e métricas de eficiência energética
que reduziram o consumo de água em 30% e
o de energia em 17%.

Ricardo Marar (Portal Caos
Planejado)
PhD em regulação de transportes pela Universidade de Londres (UCL). Pesquisador convidado dos Institutos de Direito
dos Transportes da Universidade de Estocolmo e do Conservatório de Artes
e Ofício de Paris e Rouen (CNAM). Mestre em
transportes urbanos pela Universidade de Brasília (UnB). Diretor do Departamento de Infraestrutura e Logística da FIESP (DEINFRA), pós
doutorando e coordenador do programa de
pesquisa em mobilidade urbana e regulação
de transportes públicos da Universidade de
Brasília, em parceria com a Universidade de
Londres.

Philip Yang (Urbem - Instituto
de Urbanismo e Estudos para
a Metrópole)
Fundador do URBEM, instituição dedicada à estruturação
de projetos urbanos. Mestre
em Administração Pública
pela J. F. Kennedy School of Government,
Harvard University. Serviu como diplomata
de carreira entre 1992 e 2002. Iniciou seus
estudos na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, e então optou pela
Música, tendo se graduado pela Escola de
Artes da Universidade de São Paulo (1985).
Philip atuou como membro de conselhos
das seguintes instituições: MIT Corporation Visiting Committee do Department of
Urban Planning (2012-2016); Arq. Futuro;
Orquestra Sinfônica de São Paulo (OSESP);
Conselho da Cidade do Município de São
Paulo (2013-2016); Conselho da Cidade do
Rio de Janeiro (2013-2016); e Harvard University Brazil Office Advisory Group.

Mahatma Marostica
Engenheiro mecânico formado
pela UFSC, com MBA em Gerenciamento de Projetos pela FGV.
É fundador da empresa MOBILIS
Veículos Elétricos, que desenvolve soluções para mobilidade com propulsão
elétrica e acaba de lançar o veículo elétrico Li,
um supercompacto urbano totalmente elétrico
e conectado integralmente com a rede (ioT). Trabalhou como gerente de Engenharia da montadora brasileira TAC MOTORS e liderou o projeto
do veículo off-road STARK. Foi líder de projetos
de redução de custo e melhoria de qualidade na
divisão de refrigeradores da empresa WHIRLPOOL S.A. Iniciou sua carreira na equipe oficial de
rally da Chevrolet, onde projetou e concebeu o
veículos de alta performance OFF RUNNER, que
competiu no Rally dos Sertões.
9
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Cassio Ramos (Lemon Go)
Sócio fundador da Lemon Go,
Inteligência em negócios. Administrador de Empresas com
19 anos de experiência em
Gestão Estratégica de Negócios e Riscos. Especialista em
Inteligência Artificial. Palestrante Nacional
em Inovação. Professor de MBA pela Faculdade da Serra Gaúcha, certificado Internacionalmente em CRISC - Certified in Risk and
Information Systems Control – ISACA.
Thiago Mendonça (Turbi)
COO na Turbi Compartilhamento de Veículos. Formado
em Administração pela Escola
de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação

Getulio Vargas. Cursou Enterpreneurship no
Babson College. Trabalhou como Project Manager na Alelo e Data Analyst na Boa Vista.
Fernando Belfort
(Waze Local)
Depois de quase uma década
trabalhando no segmento de
consultorias, Fernando começou sua carreira no Google em
2014 atendendo o segmento
de Telecom. No começo de 2017, aceitou o
desafio para estruturar os novos canais do
Waze Ads no Brasil com foco no pequeno e
médio anunciante. Fernando é economista
formado pela PUC/SP, tem MBA pela ESPM e
um MBA Executivo pela HBS.

INSCRIÇÕES
CATEGO RIA

ATÉ / 

AT É / 

NO LO CA L

PROFISSI ON A I S
E M GER AL
ASSOCI ADO S
A B RAPAR K E / OU
ASSOCI ADO S
S INDEPAR K/ SP
ESTU DAN TE S D E
GR ADUAÇÃO

R$ 2 8 0 , 0 0

R $ 20,00

R $ 50, 0 0

R$ 2 2 0 , 00

R $ 260,00

R $ 20, 0 0

R$ 1 0 0 , 0 0

R $ 120,00

R $ 150, 0 0
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G E STÃO

O TRABALHO
ESTÁ MUDANDO
No Brasil, 25% da mão de obra
contratada já é terceirizada
Trabalhar para si mesmo era a definição histórica do sonho americano. Thomas Jefferson imaginou uma nação de americanos independentes e autoconfiantes, que araram seus próprios campos
e criaram seus próprios destinos. Em 1860, cerca de 80% da força
de trabalho era autônoma, segundo o historiador Steven Gillon.
Mas aí as coisas começaram a mudar - em 1900 caiu para 50%; em
1977, para 7%. Contudo, neste começo de século XXI, os americanos estão redefinindo seu sonho americano e, de certa forma,
voltando ao passado – só trocaram fazendas, campos e arados
por espaços de trabalho conjunto, Wi-Fi e notebooks. Essas são
as conclusões do estudo Freelancing in America 2018, encomendado pelas empresas Upwork e Freelancers Union. Elas revelam a
crescente preferência dos americanos pela independência da terceirização – poder trabalhar com o que quiserem, onde e quando
quiserem. A tendência é a mesma no Brasil, onde se estima que
cerca de 25% da mão de obra contratada já seja terceirizada. O
percentual vem aumentando desde a Reforma Trabalhista, em
2018. A partir dela, qualquer atividade exercida dentro das empresas pode ser realizada a partir da contratação de terceiros, inclusive as tarefas essenciais para o funcionamento do negócio, as
atividades-fim.

Quatro insights apontados pela pesquisa:
1 – Alternativa à falta de emprego

Entre 2014 e 2018, 3,7 milhões de pessoas passaram a
trabalhar como freelancers nos Estados Unidos, sobretudo
por necessidade de sobrevivência.

2 – Qualidade de Vida

Embora o estudo tenha descoberto que freelancers e nãofreelancers priorizam o estilo de vida em detrimento dos
ganhos, os freelancers são os que realmente alcançam
um estilo de vida próprio. Para alguns freelancers, um
trabalho tradicional não seria uma opção. Por outro lado, ser
freelancer dá a flexibilidade que pessoas com determinadas
circunstâncias pessoais precisam – como questões de saúde e
necessidades de cuidados com os filhos.

3 – Tecnologia facilita o trabalho e o contato e
diminui a distância
A crescente popularidade de ferramentas de software
colaborativas, como o Slack, o Dropbox e o Google Docs,
tornou o trabalho remoto mais fácil do que nunca. A

tecnologia facilita o contato com novos clientes – em 2018,
67% dos freelancers encontraram novos Jobs de forma on
line.

4 – Millenials preferem trabalhar por conta

Os millennials, maior grupo demográfico da força de trabalho
norte-americana, querem ser freelancers - 42% dos jovens
entre 18 e 34 anos já trabalham desta forma. Os millennials
querem mais liberdade para decidir quando trabalham e
onde. E à medida que essa geração cresce em número como
parte da força de trabalho, fica claro que o ideal freelancer
é o objetivo. Muitos dos que optam por trabalhar de forma
diferente hoje estão fazendo isso para voltar ao básico e mais
perto da vida que desejam. Para conseguir isso, as pessoas
precisam da flexibilidade para definir suas vidas em seus
termos. E as pessoas mais propensas a ter essa liberdade são
freelancers - “livre” é literalmente a palavra.
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CAPA

INOVAÇÃO
INTELIGENTE

EM CURITIBA, OS FARÓIS DO SABER E INOVAÇÃO

O programa Faróis do Saber e Inovação, criado originalmente em 1994 com o objetivo de descentralizar o
acesso às bibliotecas públicas e lan houses, incorporou, a partir de 2017, o conceito de inovação tecnológica. Em sua nova versão, os Faróis do Saber e Inovação foram transformados em espaços maker, onde é
aplicada a metodologia do Design Thinking,, como locais de descoberta, exploração e empoderamento
dos estudantes da Rede Pública de Educação. A intenção é colocar a inovação tecnológica ao alcance dos
alunos. Desde a inauguração do farol modelo, mais de 9,5 mil estudantes, 550 professores e 600 moradores da capital paranaense já participaram do projeto. Há atividades extracurriculares no contraturno, que estão também abertas à comunidade. O programa é orientado pela Aprendizagem Criativa,
abordagem educacional defendida pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) e alinhado com o conceito do Vale do Pinhão, da Agência Curitiba. Em outubro, Cris Alessi, presidente da
agência, falará sobre as experiências em Curitiba no 8º Congresso Brasileiro de Estacionamentos e
Mobilidade, que será realizado pela Abrapark, em São Paulo.

DESIGN THINKING
Trata-se de uma abordagem criativa e sistêmica para o aproveitamento de uma oportunidade a
partir de experimentação, criação
e prototipagem de um produto
ou negócio com o objetivo de
se coletar o feedback da clientela. Desse modo, é possível alocar
melhor recursos de diversas origens, sejam eles humanos, financeiros ou físicos. Em linhas gerais,
utilizar tempo e ativos com mais
consciência.
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Fa r o l d o S a b e r d o
Al t o d a G l ó r i a , em
Curitiba

Divulgação/ Prefeitura
Municipal de Curitiba

Várias cidades brasileiras já estão trabalhando para resolver questões de mobilidade
urbana. Algumas delas se destacam com projetos inovadores de reorganização
dos espaços urbanos. Outras, com iniciativas educacionais, para garantir o cidadão
consciente de amanhã. As principais foram destaque no Prêmio Inova Cidades 2019,
que reconheceu planejamentos de Cidades Inteligentes no Brasil e iniciativas concretas
que colaboram para melhoria da qualidade de vida nos municípios. “Um dos pilares
que avaliamos para conceder o prêmio é se há impacto social, ou seja, se a população
é beneﬁciada com a iniciativa. Além disso, avaliamos a eﬁciência do serviço, que é a
capacidade de gastar mais com menos, a eﬁcácia, que é a capacidade de transformar algo
que já existe, e a permanência do projeto”, aﬁrmou o curador dos cases inscritos, Marcio
Schiavo, presidente da Comunicarte, responsável pela avaliação dos projetos. Aqui
destacamos os que têm relação estreita com mobilidade urbana

Divulgação/ Prefeitura
Municipal de Joinville

CAPA

Tre cho da rua Rua Ottokar Doer fel l , q u e sof r eu al t eraç õ e s c o m o u s o d o S m a r t Mo b i l i t y

EM JOINVILLE, O SMART
MOBILITY
O Smart Mobility é uma solução baseada em aplicativos desenvolvidos pela Secretaria de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Sustentável
da Prefeitura. Utilizando o Open Data de mobilidade por convênios com o Waze, sistemas de
radares de trânsito, contagem de fluxo, dados de
ocorrências de trânsito e informações de estacionamento, o Smart Mobility possibilita análises e
projeções para a melhoria da mobilidade urbana.
O Smart Mobility visa aplicar dados e tecnologia
à geração de inteligência em mobilidade, sendo
composto por cinco fases: diagnóstico, estimativa de demanda, simulação, intervenção, além de
monitoramento e acompanhamento. A Prefeitura
de Joinville, por meio da Secretaria de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Sustentável,
estabeleceu parceria do Smart Mobility com a
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e
com a Universidade do Estado de Santa Catarina
(UDESC). Isso significa que as universidades poderão consultar a base de dados do Smart Mobility para elaboração de pesquisa, desenvolvimento
e inovação.
“Isso é um importante exemplo de cocriação de
cidade, de cada segmento fazendo a sua parte.
Criamos um Big Data de mobilidade e disponibilizamos para as entidades de ensino”, declara o
secretário da Sepud, Danilo Conti.

OPEN DATA
Em 2013, os líderes do G8 assinaram um acordo comprometendo-se a avançar em dados abertos em seus respectivos países.
Dados abertos são informações
disponibilizadas ao público e que
podem ser utilizados, reutilizados,
analisados e compartilhados com
os outros, sem restrições de direitos autorais e patentes ou outros
mecanismos de controle.

BIG DATA
Área do conhecimento que estuda como tratar, analisar e obter informações a partir de conjuntos de dados grandes demais para serem analisados por sistemas tradicionais.
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CAPA

Divulgação/Prefeitura Municipal
de São José dos Campos

EM SÃO JOSÉ
DOS CAMPOS,
O ACESSO JÁ

O Acesso Já é uma plataforma customizada para o setor
público inovar, modernizar,
organizar e gerir o transporte particular em municípios
com mobilidade reduzida. O
objetivo é entregar serviços
de qualidade facilitando e a
locomoção dos usuários através da tecnologia e do compartilhamento de recursos.
O diferencial de inovação é a
total customização de uma
plataforma para o setor púO aplica tivo na pa lma d a m ão e o p r êm i o gan h o p el o p r o j e t o
blico, que permite que o município tenha gestão sobre todos os serviços executados e total controle sobre o que deverá ser pago. O serviço de transporte
adaptado, complementar ao transporte público convencional, já teve 2.767 usuários cadastrados desde sua origem e passou
por uma reformulação em abril de 2018, quando foi criada a divisão da operação em duas modalidades distintas: veículo comum e veículo adaptado. Desde então, a Prefeitura de São José dos Campos aumentou em 33% o número de atendidos. Os
usuários do serviço podem utilizá-lo pelo celular, por meio de um aplicativo parecido com os do transporte particular, como
pela Central 156 da Administração Municipal. Além de oferecer qualidade no atendimento ao cidadão, o Acesso Já se tornou
um case nacional de serviço de gestão em transporte de pessoas com mobilidade reduzida no modelo porta-a-porta, tendo
diminuído em 95% a fila de espera e em 35% o custo por pessoa.

TRANSPORTE ADAPTADO
Ônibus, carros e trens especificamente planejados para acolherem pessoas com dificuldades de locomoção. Desde 19 de dezembro
de 2000, a lei nº 10.098 estabelece normas
gerais e critérios básicos para a promoção da
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida no Brasil
– incluindo a determinação de que todos os
veículos de transporte coletivo devem possuir
requisitos de acessibilidade de acordo com
as normas específicas, o que, na prática, nem
sempre ocorre.
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CUSTOMIZAÇÃO
A palavra customização (do inglês customization) é empregada no sentido de personalização, adaptação, adequação. Desta forma, customizar é adaptar ou adequar algo de acordo
com o gosto ou necessidade de alguém ou
alterar algo para fazer com que sirva melhor
aos requisitos de alguém.

GA R AG EN S I N C R ÍVE IS

OBRA DE ARTE ENCRAVADA NAS
MONTANHAS DA DINAMARCA

Com elevador inclinado e recantos onde a altura do teto chega a
16 metros, lembrando uma catedral, estacionamento tem fachada
inspirada no Monte Everest
No empreendimento The Mountain Dwellings, em Copenhagem, Dinamarca, a área de estacionamento virou uma base
sobre a qual se colocam moradias com terraço, resultando em
uma espécie de encosta de concreto coberta por uma fina camada de habitação, em cascata do 11º andar até a borda da
rua. O projeto do escritório BIG Architects optou por essa configuração no lugar da tradicional - dois prédios separados um
ao lado do outro, um de estacionamento, outro de habitações.
A opção foi pela fusão, resultando em um relacionamento absolutamente simbiótico.
A área de estacionamento precisa ser conectada à rua, e as
casas precisam de luz solar, ar fresco e vistas. Assim, todos os
apartamentos têm jardins na cobertura de frente para o sol,
vistas incríveis e estacionamento no 10º andar. A gigantesca
área de parking contém 480 vagas e um elevador inclinado
que se move ao longo das paredes internas da montanha.
Em alguns recantos, a altura do teto é de até 16 metros, o que
dá a impressão de um espaço semelhante a uma catedral. As
fachadas norte e oeste são cobertas por chapas de alumínio
perfuradas, que deixam entrar ar e luz para a área de estacionamento. Os buracos na fachada formam uma enorme reprodução do Monte Everest. Durante o dia, os furos nas placas de
alumínio aparecem como pontos pretos no alumínio brilhante
e a imagem gigantesca formada é semelhante à de uma foto
irregular. À noite, a fachada é iluminada por dentro e aparece
como uma foto negativa em cores diferentes, pois cada andar
da área de estacionamento tem cores diversas umas das outras. Praticamente uma obra de arte a céu aberto.
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AMSTERDÃ PRETENDE
RETIRAR CARROS DA SUA
ÁREA CENTRAL: SERÁ VIÁVEL?
Aumentando o preço do estacionamento para 7,50 euro por hora, acabando com
a concessão de novas licenças de circulação de carros e negando renovações
das concessões, a capital mundial das bicicletas pretende eliminar carros e
estacionamentos do seu centro
Amsterdã, na Holanda, é uma cidade extremamente
movimentada, por onde circulam pedestres, bicicletas, bondes, ônibus, carros, ciclomotores, barcos.
É uma das mais acessíveis da Europa Ocidental, a
capital mundial das bicicletas. Até 2025, Amsterdã
planeja retirar sistematicamente de seu centro as
11.200 vagas de estacionamento, para abrir ainda
mais espaço para ciclovias, calçadas, árvores parques e caminhos de pedestres, e melhorar a qualidade de vida no seu peculiar centro histórico.
O projeto foi apresentado pela coalizão de partidos
de esquerda e de centro da cidade, com a maior parcela do partido Esquerda Verde (GroenLinks). Parte
do acordo de coalizão inicial era reduzir mais ainda
o espaço de estacionamento. Atualmente, apenas
22% do transporte de Amsterdã é feito via carro; as
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estradas da cidade são muito pequenas e há graves
problemas com a falta de espaço. Muitas das ruas
à beira-mar e no cais do porto precisam passar por
reparos e reformas, graças à natureza delicada do
subsolo de Amsterdã.

Amsterdã sem carros?
Tornar os centros das cidades livres de carros não é
uma ideia nova. Algumas das pioneiras foram Madri e Oslo, que visam reduzir as emissões em até
50% nos próximos anos, enquanto Utrecht planeja proibir até 2030, no seu centro, todos os modos
de transporte que produzem emissões. A proposta
não é mal vista por grande parte da população de
Amsterdã, onde a maioria dos habitantes já viaja de
bicicleta, mas, na prática, pode não se concretizar

T EN D ÊNC IA

tão facilmente.
Um estudo da consultoria CE Delft mostrou que,
dentre todos os cidadãos das principais cidades holandesas, os de Amsterdã são os menos propensos
a optar por um carro como meio de transporte. O
mesmo estudo, porém, revelou que a propriedade
de veículos elétricos (mais ecológicos do que os carros a diesel e a gasolina comuns) aumentou 27%,
e o número de carros compartilhados cresceu 44%.

Além disso, os carros continuam sendo o principal
meio de transporte para os visitantes holandeses
em Amsterdã. Algumas das partes afetadas pela
proposta incluíram varejistas, que acham que os
novos planos prejudicarão seus negócios. Considerando a importância do turismo para a economia e
o movimento de cidadãos em direção a opções de
veículos mais eco-friendly, ficar sem carro talvez
não seja tão simples.

PREVISÕES
Cidades como Amsterdã são o exemplo da conscientização ambiental e do desejo por cidades com
mais qualidade de vida, impactando na mobilidade urbana. O que esperar, diante desse cenário?
Adoção de serviços de entrega de suprimentos com veículos autônomos, que não necessitem
estacionar.
Redução dos espaços de estacionamentos de rua; aumento dos estacionamentos off-street.
Mais regras sobre o uso de veículos compartilhados.
Mais pontos de carregamento elétrico e mais estacionamentos com pontos de recarga.
Aumento de rotas para pedestres e para bicicletas e crescimento dos estacionamentos off-street
para bicicletas.
Fonte: Intertraffic - Michelle Wrede
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Novembro

8º Congresso Brasileiro de Estacionamentos
e Mobilidade
Criado pela Abrapark em 2011, o Congresso Brasileiro de
Estacionamentos e Mobilidade é o único evento educacional e de networking que pensa, debate e reúne o setor
de parking no Brasil. Na programação, palestras de especialistas do mais alto nível. O resultado é um encontro
ímpar, que vem colaborando para o aprimoramento do
segmento de estacionamentos no Brasil. Entre os temas
que estarão em pauta, O Futuro da Mobilidade, Cidades
Inteligentes no Brasil e Tecnologias de Dados na otimização de resultados.
Onde: São Paulo
www.congressoabrapark.com.br

Novembro

2020

Revista bimestral da Associação Brasileira de Estacionamentos | Parking Brasil 18

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: Amsterdã, Holanda
www.intertraﬃc.com/en/amsterdam/

4a6

12º Knowledge Cities World Summit
Florianópolis consolida-se como um dos hubs de inovação mais premiados no Brasil. A capital catarinense
abrigará a décima segunda edição do Knowledge Cities
World Summit, organizado pela Fecomércio/SC. O evento abordará como a cidade e outros centros inovadores
mundialmente cresceram e se tornaram faróis de sucesso
no desenvolvimento urbano baseados no conhecimento. O fórum reunirá acadêmicos, profissionais, servidores
públicos e formuladores de políticas de diferentes partes
do mundo para debaterem os desafios emergentes e suas
potenciais soluções. A entrega do Prêmio MAKCi também
acontecerá durante o KCWS 2019.
Onde: Florianópolis/SC
http://kcws2019.com.br

19 a 21

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 congresso.
Onde: Barcelona, Espanha
www.smartcityexpo.com/en/home

Abril

24

Maio / Junho

Outubro

AGENDA

31 a 3

IPMI Conference & Expo
Com a demanda por cidades mais inteligentes, integração
de tecnologia, análise de dados e o modo como as pessoas geralmente se movimentam em nossas comunidades, o
IPMI realiza uma conferência para fornecer insights sobre
o setor de parking, fornecer informações e conceitos reais
para implementar e preparar o futuro e promover o networking.
Onde: San Antonio, Texas, Estados Unidos
https://www.parking-mobility.org/
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