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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

tamos com a copromoção do Sin-
dicato das Empresas de Garagens 
e Estacionamentos do Estado de 
São Paulo (Sindepark SP), o pa-
trocínio das empresas ConectCar, 
Digicon, Estapar, FBB Corretora de 
Seguros, Perto e Quercus e com o 
apoio institucional de Associação 
Brasileira de Estacionamentos, 
Grêmio Estudantil da Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo da 
UPS e Secovi SP. A todos, o nosso 
muito obrigado.
Agora é mergulharmos nos conte-
údos do Congresso e nos prepa-
rarmos para os próximos desafios.

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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Vivemos a era 
da Disrupção. 
Um fenômeno 
através do qual 

empresas se 
estabelecem no 

mercado oferecen-
do novas alternativas de produtos 
ou serviços, combinando novas 
tecnologias para oferecerem, de 
forma otimizada, serviços e pro-
dutos já comuns no mercado. 
Diante de tal fato, também o setor 
de estacionamentos passa por um 
momento de reinvenção. Por isso, 
a Abrapark realiza, neste mês de 
outubro, seu 8º Congresso Brasi-
leiro de Estacionamentos, agora 
com o termo Mobilidade incorpo-
rado a seu nome.
O único evento do setor de parking 

do Brasil pretende levar ao públi-
co participante – profissionais da 
área, estudantes, players do mer-
cado - uma programação atraen-
te, atual e diversificada, incluindo 
colóquios e painéis com alguns 
dos principais nomes que estão 
pensando e atuando em relação à 
mobilidade e ao futuro dos esta-
cionamentos.
Além da incorporação do tema 
Mobilidade ao nome, o Congresso 
apresenta outra novidade neste 
ano, o Parking Lounge. Trata-se 
de um Hub de Relacionamento 
para a troca de informações en-
tre os profissionais e o mercado 
de parking do Brasil e um espaço 
para os patrocinadores divulga-
rem seus produtos e experiências. 
Para realizarmos este evento, con-

S I G A  A  A B R A PA R K  N AS  R E D E S  S O C I A I S AC E S S E  O  N O S S O  S I T E :  W W W. A B R A PA R K . C O M . B R
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AC O N T E C E

As marcas Mercedes-Benz e BMW estão trabalhando 
juntas para lançar seus primeiros carros autônomos 
em 2024. Para tanto, ambas compartilharão 1200 
especialistas, que vão trabalhar em sistemas de assis-
tência ao motorista, sensores e um centro de armaze-
namento de dados e processamento de software. A 
ideia inicial é produzir sistemas de auxílio à condução 
em rodovias, que conseguirão tomar conta da dire-
ção sem interferência do motorista, no que se consi-
dera o nível 4 de automação. Para os especialistas no 
assunto, chegar a esse patamar em cinco anos é um 
desafio e tanto, sobretudo em relação à segurança. 

Em 2019, Oslo, na Noruega, recebeu o título de Capital Verde 
da Europa. Qualidade do ar, mobilidade urbana sustentável e 
inovação verde foram os critérios utilizados para tal destaque. 
Justifica-se: desde 2016, a prefeitura da cidade acompanha 
a emissão de gás carbônico tanto quanto organiza seu orça-
mento. Em março, pela primeira vez, a venda de automóveis 
elétricos superou a de veículos a gasolina e a diesel.  De acor-
do com o órgão de trânsito nacional, 58,4% dos novos carros 
da cidade são movidos a eletricidade. E a Noruega pretende 
encerrar as vendas de veículos a gasolina até 2025.

MERCEDES E BMW TERÃO 
AUTÔNOMO EM 2024

OSLO, A CAPITAL 
VERDE DA EUROPA

A Volkswagen planeja implementar em São Paulo uma rede de carros 
compartilhados, que poderão ser abastecidos em pontos de recarga elé-
trica. Tudo nos mesmos moldes do WeShare, já oferecido pela VW em 
Berlim. Lá, o consumidor pode optar por um modelo Golf ou Up! elétri-
cos, que podem circular em uma área de 150 km², onde há mais de 70 
pontos de recarga, com custo para o cliente de 19 centavos de euros por 
minuto. Na Alemanha eram 180 mil cadastrados em 2010. Hoje são 2,46 
milhões de usuários.

VOLKSWAGEN TRABALHA EM SERVIÇO DE 
CARROS COMPARTILHADOS EM SÃO PAULO

Além do congestiona-
mento causado diaria-
mente por fatores como 
paralisação em obras, 
acidentes e eventos es-
peciais, relatórios esti-
mam que mais de 30% do tráfego em uma cidade é 
causado por motoristas que procuram uma vaga de 
estacionamento. A IBM constatou a veracidade de 
tal afirmação com uma pesquisa. Nela, ouviu cerca 
de 8 mil passageiros em 20 cidades pelo mundo. O 
resultado é aquele que os operadores de estaciona-
mentos no Brasil e no mundo já sabem: sistemas de 
estacionamento ineficientes não apenas resultam em 
congestionamento e aumento das emissões de car-
bono, mas também perda de tempo dos passageiros 
e da produtividade e das oportunidades econômicas 
nas cidades. É a clássica máxima: No Parking, No Busi-
ness. Chicago  (na foto, o Marina City) é uma das cida-
des em que os motoristas raramente experimentam 
essa frustração. 

FALTA DE ESTACIONAMENTOS 
DIFICULTA MOBILIDADE E 

TRAVA ECONOMIA
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AC O N T E C E

Uma estrada capaz de absorver luz do sol para gerar energia 
elétrica para transporte chama a atenção em Jinan, capital 
da província de Shandong, na China. A área estende-se por 
2 km e é composta por três camadas: concreto transparente 
na parte superior, painéis fotovoltaicos no meio e isolamento 
na parte inferior. O trecho também conta com duas pistas e 
uma linha de emergência. E produz energia para alimentar as 
luzes da rua, um sistema de derretimento da neve na pista e as 
estações de carregamento de veículos elétricos. Além da Chi-
na, a França e os Países Baixos também já possuem estradas e 
ciclovias com painéis solares embutidos. 

ESTRADA SOLAR NA CHINA

De acordo com o Guinness World Records, 
PATH, conhecido como Cidade Subterrâne de 
Toronto, é o maior complexo comercial subter-
râneo do mundo, com 371,600 m². E a mobili-
dade chama a atenção por lá, com um sistema 
de 30 Km de túneis e vias interconectando 
mais de 50 pontos distintos, entre eles restau-
rantes, metrôs e pontos turísticos. O local conta 
com lojas, academias, mercados, restaurantes, 
cinema, lavanderias, clínicas médicas e... esta-
cionamentos, claro!

ESTACIONAMENTO 
SUBTERRÂNEO  NO CANADÁ

O International Parking & Mobility Ins-
titute (IPMI) e The Parking Podcast 
anunciaram uma parceria estratégica 
para aumentar a conscientização sobre 
a importância do estacionamento e da 
mobilidade para os ouvintes de pod-
casts no mundo. Organizado por Isaiah 
Mouw, CAPP do IPMI, o podcast de esta-
cionamento estará disponível nos sites 
parking-mobility.org e parkingcast.com e 
nas plataformas Apple Podcasts, Spoti-
fy e Google Podcasts. O diretor execu-
tivo do IPMI, Shawn Conrad, afirma: “O 
Parking Podcast oferece conteúdo de 
qualidade e histórias interessantes, e 
estamos emocionados por fazer parte 
disso”. 

IPMI E THE PARKING 
PODCAST ANUNCIAM 
PARCERIA ESTRATÉGICA

Projeto de Lei prevê mudanças graduais para a 
venda de carros no Brasil. Segundo a proposta, 
a partir de 2030, 90% dos veículos vendidos po-
deriam ter tração automotora por motor a com-
bustão. O percentual passaria para 70% em 2040, 
10% em 2050, até a proibição em 2060. O projeto 
foi discutido no começo de outubro, em Brasília.  
A projeção da para o futuro dos veículos leves no 
País é que, no curto prazo, ocorram melhorias na 
eficiência energética dos motores a combustão. 
No médio prazo, o crescimento dos carros flex. E, 
no longo prazo, o domínio dos biocombustíveis.

SENADO 
DISCUTE 

PROIBIÇÃO DE 
CARROS A 

COMBUSTÃO 
EM 2060

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
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O futuro da Mobilidade Urbana, das cidades e do 
mercado com a chegada de novas tecnologias e no-
vos hábitos comportamentais são os temas centrais 
do 8º Congresso Brasileiro de Estacionamentos e 
Mobilidade da Abrapark. A programação inclui co-
lóquios e painéis com alguns dos principais nomes 
do mercado que estão pensando a mobilidade e o 
futuro dos estacionamentos na era da disrupção e 
da reinvenção. O único evento do setor de parking 
do Brasil é promovido pela Associação Brasileira de 
Estacionamentos (Abrapark), em copromoção com 

ERA DA DISRUPÇÃO
Fenômeno através do qual empresas se estabelecem no merca-
do oferecendo novas alternativas de produtos ou serviços. Essas 
inovações são geralmente mais baratas e costumam utilizar tec-
nologias novas para oferecer, de forma otimizada, serviços e pro-
dutos já comuns no mercado.

 PARKING LOUNGE
Hub de Relacionamento, um grande estande da Abrapark, com 
uma área para uso comum, dentro da qual serão disponibiliza-
dos corners para os patrocinadores. São mini ambientes exclu-
sivos, que funcionarão como extensão das empresas durante o 
Congresso. São elas: ConectCar, Digicon, Perto, FBB, VG8, Quer-
cus e ADVAM. 

Congresso de 
Estacionamentos da 
Abrapark incorpora o termo 
Mobilidade ao nome e ao 
centro de sua programação, 
destinada a pensar o 
novo mercado e as novas 
possibilidades para o setor 
de parking no Brasil 

INOVAÇÃO NA ERA
DA DISRUPÇÃO
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C O N G R E S S O

o Sindicato das Empresas de Garagens e Estaciona-
mentos do Estado de São Paulo (Sindepark SP). Nes-
ta oitava edição, que ocorre no dia 24 de outubro, a 
partir das 8h30min, no Centro de Eventos Rooftop 
5, em São Paulo, o evento traz como novidade, além 
da incorporação do tema Mobilidade ao nome, o 
espaço Parking Lounge. Trata-se de um Hub de Re-
lacionamento para a troca de informações entre os 
profissionais e o mercado de parking do Brasil e um 
espaço para os patrocinadores divulgarem seus pro-
dutos e experiências. 



PROGRAMAÇÃO*
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8h30 às 9h30 -
Credenciamento
 
9h às 9h30 
Abertura do evento
Sérgio Morad (Presidente da Abrapark)
Marcelo Gait (Presidente do Sindepark/SP)
 
9h30 às 10h15 
COLÓQUIO 1
O Futuro da Mobilidade na Era da Disrupção
Pedro Englert (Startse)
 
10h15 às 11h30 
PAINEL 1 
As Cidades Inteligentes no Brasil - Experiências e Ideias 
Mediador: André Picolli 
Cris Alessi (Fórum InovaCidades)
Jamile Sabatini (ABES - Associação Brasileira das Empresas de 
Software)
José Roberto Paneque Filho (WP Consultoria Estratégica)
 
11h30 às 12h15 
COLÓQUIO 2 
Tecnologia de Dados na Maximização de Resultados e a Lei 
Geral de Proteção de Dados (LGPD) 
Cassio Ramos (Lemon Go)
 
12h15 às 14h 
Intervalo para Almoço e Espaço para Networking no 
Parking Lounge 

14h às 14h45
 COLÓQUIO 3
Para Onde Caminham Nossas Cidades: Mercado, Governo e 
Sociedade na Produção do Espaço Urbano. 
Philip Yang (Urbem - Instituto de Urbanismo e Estudos para a 
Metrópole)
 
14h45 às 16h 
PAINEL 2 
Mobilidade: Tendências e Comportamentos 
Mediador: Sergio Morad
Félix Cardamone (ConectCar)
Mahatma Marostica (Mobilis)
Fernando Belfort (Waze)
 
16h às 16h30 
Intervalo e Espaço para Networking no Parking Lounge 
 
16h30 às 18h 
PAINEL 3 
Hub de Mobilidade: funções acessórias e novas receitas para 
os estacionamentos
Mediador: Marcelo Gait
Guido Sonnino (JLL Serviços Imobiliarios Coorporativos)
Thiago Mendonça (Turbi Aluguel de Carros por Aplicativo)
Emílio Sanches (Estapar)
 
18h 
Agradecimento/Encerramento

*Programação sujeita a alterações.

LGPD
Esta Lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive 
nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos 
fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvi-
mento da personalidade.

 ESPAÇO URBANO
Conjunto de atividades que ocorrem em uma mesma integração 
local, com a justaposição de casas e edifícios, atividades e prá-
ticas econômicas, sociais e culturais. Um território das práticas 
políticas e um lugar das visões de mundo e mediações culturais. 
O Espaço Urbano é economicamente produzido e socialmente 
vivenciado.



responde pelos projetos de Inovacao de Curitiba com o Pro-
grama Vale do Pinhão. Presidente do Conselho Municipal de 
Inovação e Presidente do Fórum InovaCidades.

José Roberto Paneque Filho 
Administrador de empresas, sócio 
proprietário da empresa WP Consul-
toria Estratégica com mais de 25 anos 
em gestão empresarial. Experiências 
em negociações internacionais com 
empresas dos Estados Unidos, China, 

Holanda entre outros países da América Latina. Mestrando 
em Smart and Sustainable Cities pela Universidade Nove 
de Julho na linha de pesquisa em Inovação e Mobilidade 
Corporativa.

Jamile Sabatini 
Diretora de Inovação e Fomento da 
ABES - Associação Brasileira das Em-
presas de Software e Presidente da 
Câmara de Tecnologia e Inovação da 
FECOMÉRCIO - Federação do Comér-
cio de Bens, de Serviços e de Turismo 

de Santa Catarina. Pesquisadora de Pós Doc da USP, no 
Instituto de Estudos Avançados – Programa Cidades Glo-
bais e em Desenvolvimento Baseado no Conhecimento 
no EGC/UFSC. Participa do Laboratório de pesquisa Lab-
Chis de Cidades Humanas e Inteligentes. É doutora pelo 
Programa de Engenharia e Gestão do Conhecimento da 
UFSC. Mestre em Gestão da Inovação pela École de Mines 
de St-Étienne (França). Foi Coordenadora da incubadora 
Midi Tecnológico de 2004 a 2012, onde recebeu prêmio de 
melhor incubadora do Brasil em 2008 e 2012.
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C O N G R E S S O

Pedro Englert (Startse) 
Entusiasta de tecnologia, inovação e co-
nectado com o ecossistema de startups 
do Brasil e do exterior. Foi sócio da XP 
Investimentos por 12 anos e CEO da In-
foMoney. Formado em ADM de empresa 

com ênfase em finanças pela UFRGS, pós graduado em Varejo 
e Serviços pela USP e pela Singularity University. CEO StartSe 
e sócio de 5 Fintechs: Warren, FitBank, Monkey Inc, Bee Tech e 
Vortex, além da empresa de Tênis Yuool. Também é Membro do 
Conselho da Junior Achievment Brasil e da Associação Brasilei-
ra de Finetchs.

10H15 ÀS 11H30 - PAINEL 1
AS CIDADES INTELIGENTES NO 

BRASIL - EXPERIENCIAS E IDEIAS 

Cris Alessi (Fórum InovaCidades) 
Publicitária. Especialista em Marketing 
Digital e comunicação digital na gestão 
pública. Presidente da Agência Curitiba 
de Desenvolvimento e Inovação, onde 

9H30 ÀS 10H15 - 
COLÓQUIO 1 

O FUTURO DA 
MOBILIDADE NA ERA 

DA DISRUPÇÃO
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C O N G R E S S O

11H30 ÀS 12H15 - COLÓQUIO 2 
TECNOLOGIA DE DADOS 

NA MAXIMIZAÇÃO DE 
RESULTADOS E A LEI GERAL 

DE PROTEÇÃO DE DADOS - 
(LGPD) 

Cassio Ramos (Lemon Go)
Sócio fundador da Lemon Go, Inteli-
gência em negócios. Administrador de 
Empresas com 19 anos de experiência 
em Gestão Estratégica de Negócios 
e Riscos. Especialista em Inteligência 
Artificial. Palestrante Nacional em Ino-

vação. Professor de MBA pela Faculdade da Serra Gaúcha, 
certificado Internacionalmente em CRISC - Certified in Risk 
and Information Systems Control – ISACA.

14H ÀS 14H45 - COLÓQUIO 3 
PARA ONDE CAMINHAM 

NOSSAS CIDADES: MERCADO, 
GOVERNO E SOCIEDADE 

NA PRODUÇÃO DO ESPAÇO 
URBANO. 

Philip Yang (Urbem) 
Fundador do URBEM, instituição dedi-
cada à estruturação de projetos urba-
nos. Mestre em Administração Pública 
pela J.F. Kennedy School of Govern-
ment, Harvard University. Serviu como 
diplomata de carreira entre 1992 e 

2002. Iniciou seus estudos na Escola Politécnica da Uni-
versidade 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 Com-
mittee 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.

14H45 ÀS 16H - PAINEL 2 
MOBILIDADE: TENDÊNCIAS E 

COMPORTAMENTOS 

Felix Cardamone 
CEO da ConectCar desde 2016. Foi 
Presidente por dois anos no Banco 
Fibra e trabalhou 25 anos no Banco 
Santander, onde foi por três anos Vi-
ce-Presidente Executivo. Atuou tam-
bém na área tech/digital, como Pre-

sidente executivo e do Conselho de Administração da 
Webmotors. Foi Diretor Setorial na FEBRABAN, Presiden-
te na ABECS, Vice-Presidente da ACREFI, ABECIP e ABBC. 
É Conselheiro do ICarros e foi membro dos Conselhos de 
Administração do CSN, Tecban, Banco RCI, Visanet (Cie-
lo), Visa-vale (Alelo) e Visa Latin America. Graduado em 
Administração de Empresas e tem MBA em Finanças.

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 su-

percompacto urbano totalmente elétrico e cocnectado integral-
mente 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 car-
reira na equipe oficial de 
rally da Chevrolet onde 
projetou e concebeu o 
veículos de alta perfor-
mance OFF RUNNER, que 
competiu no Rally dos Sertões.



ADVAM 
A empresa fornece soluções de pagamento a marcas líderes, 
processando milhões de transações e reservas de maneira 
confiável, eficiente e segura.

CONECT CAR 
Empresa de meios de pagamento eletrônico que atua na abertura de 
cancelas de pedágios e estacionamentos. Sua tecnologia está presente 
em rodovias pedagiadas, estacionamentos, shoppings e aeroportos.

para a sua operação eficiente, além de auxiliar na prospec-
ção de novos clientes. Participou da implementação da 1ª 
Certificação certificação LEED-EB® nível Silver do Brasil, 
com a aplicação de métodos de sustentabilidade e métri-
cas de eficiência energética que reduziram o consumo de 
água em 30% e o de energia em 17%.

Thiago Mendonça
COO na Turbi Compartilhamento de 
Veículos. Formado em Administração 
pela Escola de Administração de Em-
presas de São Paulo da Fundação Ge-
tulio Vargas. Cursou Enterpreneurship 
no Babson College. Trabalhou como 

Project Manager na Alelo e Data Analyst na Boa Vista.

Emílio Sanches
Emílio Sanches é o Diretor Financeiro 
na Estapar.Antes de ingressar na Esta-
par em 2011, foi Diretor Financeiro em 
companhias como Regus e Mixer Films.
Também ocupou cargos de liderança 
nos departamentos financeiros na Di-

recTV e SBT.Emilio é graduado em Ciências da Computa-
ção, com MBA pela FGV, além de certificações pelas escolas 
de negócios  da Babson College e Harvard Business School.

C O N G R E S S O
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Fernando Belfort 
Depois de quase uma década traba-
lhando no segmento de consultorias, 
começou sua carreira no Google em 
2014 atendendo o segmento de Te-
lecom. No começo de 2017 aceitou o 
desafio para estruturar os novos ca-

nais 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.

16H30 ÀS 18H - PAINEL 3 
HUB DE MOBILIDADE: 

FUNÇÕES ACESSÓRIAS E 
NOVAS RECEITAS PARA OS 

ESTACIONAMENTOS
Guido Sonnino
Gerente regional da área de Gerencia-
mento de Propriedades da JLL. Gestor 
de um time multifuncional, é responsá-
vel pela interface direta com locatários 
e proprietários de empreendimentos 

corporativos, implementando processos e procedimentos 

PATROCINADORES E APOIADORES

PATROCINADORES

Há oito edições, o Congresso Brasileiro de Estacionamentos da Abrapark é realizado com a parceria de várias empresas e 
entidades relacionadas ao setor de parking e que também levam sua expertise ao evento. Veja quem está conosco em 2019:

DIGICON
Projeta e desenvolve soluções em equipamentos, softwares e ser-
viços, como controladores de acesso, registradores eletrônicos de 
ponto, controladores de tráfego viário e sistemas de controle de 
estacionamento rotativo.
 
ESTAPAR
Maior empresa do setor na América Latina. A Estapar trouxe em pri-
meira mão ao Brasil serviços com diferenciais tecnológicos, como 
equipamentos automatizados para a operação de estacionamentos.



C O N G R E S S O
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 FBB SEGURADORA
Atua em todos os ramos de seguros para pessoa física e 
jurídica, como auto (individual ou frota), vida (individual e 
empresarial), residencial, náutico, saúde, viagem, respon-
sabilidade profissional e garantias de obrigações contra-
tuais.

QUERCUS
Fornece soluções avançadas para melhorar a mobilidade 
e a segurança nas instalações de estacionamento em todo 
o mundo.

PERTO
Desenvolve soluções para autoatendimento em bancos, 
terminais de pagamento, de consulta, recarga e outras fun-
cionalidades. Fabricou a primeira impressora de cheques 
com consulta ao crédito do cliente.

VG8
A VG8 é uma fintech que atua como agente integrador de 
tecnologias, próprias e terceiras, em mobilidade, crédito e 
adquirência, criando oportunidades de negócios exponen-
ciais em segmentos específicos.

APOIO INSTITUCIONAL

ABRASCE
A Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) atua 
para o fortalecimento e desenvolvimento do setor e na de-
fesa dos interesses dos shopping centers, sendo hoje uma 
referência no setor varejista brasileiro.

GFAUD
Grêmio Estudantil da Faculdade de Arquitetura e Urbanis-
mo da Universidade de São Paulo (USP). É o órgão máximo 
de representação dos estudantes dentro da universidade. 

SECOVI SP
Trabalha para a integração e a viabilização dos negócios e 
projetos de seus associados e representados. Sempre aten-
to às oportunidades do mercado,  mantém permanente di-
álogo com autoridades governamentais, levando projetos 
e propostas que assegurem o desenvolvimento urbano e a 
oferta de habitação. 



C O N G R E S S O
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Nesta edição do Congresso, a Abrapark apresen-
ta, além da incorporação do termo Mobilidade 
ao nome, um novo conceito de espaço para os 
patrocinadores do evento. O Parking Lounge é 
um Hub de Relacionamento, um grande estan-
de da Abrapark, com uma área para uso comum, 
dentro da qual serão disponibilizados corners 
para os patrocinadores. São mini ambientes ex-
clusivos, que funcionarão como extensão das 
empresas durante o Congresso. Estarão lá as pa-
trocinadoras do congresso ConectCar, Digicon, 
Perto, FBB Corretora de Seguros, VG8, Quercus 
e ADVAM. No ambiente, público, palestrantes 
e profissionais do setor de parking poderão se 
encontrar, trocar cartões, ideias, perspectivas e 
discutir o que for tratado no evento, com direito 
a Happy Hour de confraternização no final.

PARKING LOUNGE, 
O HUB DE 

RELACIONAMENTO 
DO 8º 

CONGRESSO 
BRASILEIRO DE 

ESTACIONAMENTOS 
E MOBILIDADE



G A R AG E N S  I N C R Í V E I S
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O rio Han, que atravessa a cidade de Seul, na Coreia do Sul, é visto pelos 
coreanos como um “milagre”, por ter transformado um país devastado pela 
guerra civil (1950-53) e com poucos recursos naturais em um dos lugares 
mais avançados e competitivos do mundo. Lá, no centro da famosa rua 
dos estudantes, está ancorado o edifício White Boat, criado por Iroje KML 
Architects. Um prédio de estacionamentos que faz conjunto com uma 
outra construção, chamada Barco de Prata.O White Boat é uma espé-
cie de Titanic em meio aos demais prédios da região. Destaca-se, 
na proa, uma torre de bote revestida em alumínio pintado. 
Uma janela de policarbonato revela carros que sobem e 
descem sobre elevadores de aço. Espécies de vitrines de 
vidro de policarbonato no corpo do edifício dão luz ao 
interior e ao exterior. À noite, a construção parece uma 
máquina em movimento, vista como uma grande instala-
ção urbana de pop art que mostra um interessante des-
file de carros.  O “barco branco” dialoga com o edifício 
principal, com uma torre côncava e dinâmica. Um ótimo 
local para estacionar o carro em uma região movimenta-
da de Seul. Que se transforma em uma ótima oportuni-
dade para admirar tamanha obra-prima.

UM BARCO 
ANCORADO 

NO CORAÇÃO 
DE SEUL



T E C N O LO G I A

Com conceito inédito de redes de carregamento, a Zletric 
chega ao mercado para suprir a falta de pontos de recarga de 
carros elétricos e híbridos no Brasil, um dos principais entra-
ves para o crescimento do mercado da mobilidade elétrica. 
A startup começa os trabalhos com 50 estações entre Porto 
Alegre e Florianópolis, em uma parceria com a empresa de 
estacionamentos Safe Park e projeta mais 400 instalações 
para 2020. É a aposta em uma mobilidade silenciosa, limpa, 
prática e econômica.
Hoje há cerca de 400 estações de recarga espalhadas pelo 
país, localizadas em grandes cidades, e que não conseguem 
dar autonomia para a frota de aproximadamente 3.000 veícu-
los elétricos e híbridos emplacados. As estações já existentes 
são iniciativas pontuais de pessoas, empresas e do próprio 

Zletric lança primeira rede de recargas para carros elétricos do país
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UMA STARTUP 
LIGADA NA TOMADA 
E NO FUTURO

governo, e não estão interligadas como uma rede. Na prática, 
o proprietário de veículo elétrico tem que planejar e prever 
o seu deslocamento do próximo dia, mapeando os possíveis 
pontos de carregamento. 
“Esse mercado ainda é pequeno, mas muito promissor. Um 
dos maiores desafios do nosso tempo é a mobilidade urbana”, 
avalia Pedro Schaan, CEO do projeto. Ele lembra que as proje-
ções são encorajadoras, já que, se falando em carros elétricos, 
eles representarão 20% do total de novas vendas no Brasil 
em 2030, totalizando 2 milhões de carro. “Acreditamos que 
o carro elétrico é e será o ponto central dessa revolução na 
mobilidade urbana, mas não podemos deixar de citar outros 
veículos elétricos, como motos, bicicletas, skates, patinetes e 
monociclos”. 



T E C N O LO G I A

A ZLetric, de Porto Alegre (RS), sabe que o mundo se vira para 
essa realidade: uma mobilidade silenciosa, limpa, prática e 
econômica. Antecipando esse futuro próximo, a empresa apre-
senta durante a 15ª Plataforma Latino Americana de Veículos 
Híbridos-Elétricos, Componentes e Novas Tecnologias, que 
ocorre entre os dias 1 e 3 de outubro, em São Paulo, o conceito 
inédito de redes de carregamento. Disposta em diversos locais 
estratégicos das cidades, a rede permitirá liberdade de movi-
mento para os proprietários de veículos elétricos, garantindo 
uma eletrificação segura, inteligente, econômica e sustentável. 
“A experiência que queremos gerar para o usuário é a que ele 
possa fazer seu deslocamento como fazia com o carro movido a 
gasolina, sem a preocupação de planejar uma recarga, já que ele 
poderá usufruir de uma rede interligada, disponível e próxima para 
carregar seu carro – na sua residência, no supermercado, em lojas e 
farmácias, no shopping, no seu local de trabalho, etc”, explica Scha-
an. A missão da empresa é estar presente no maior número de luga-
res possíveis e proporcionar para os usuários do transporte elétrico 
maior mobilidade e menor custo. 
As primeiras 50 estações de recarga estão sendo instaladas em esta-
cionamentos através de uma parceria com a empresa Safe Park nas 
capitais Porto Alegre (RS) e Florianópolis (SC), além de cidades-chave 
da região metropolitana dos dois estados. Em 2020 a expectativa é que 
sejam instaladas mais 400 estações. “Ainda em 2019 vamos ampliar a 
malha de estações de recarga para a serra e litoral do RS e SC”, antecipa 
o empreendedor, que ao lado do sócio Tarik Potthoff, da PmWeb. 
Para entrar no mercado, a rede Zletric lança dois produtos: o Zletric 
Home e o Zletric Network. Desenvolvidos com tecnologia nacional e 
produzido no Brasil, o primeiro atende clientes residenciais e o segun-
do, corporativos. Toda a linha de produtos sai da fábrica equipada com 
medidores de energia com homologação técnica junto ao Inmetro e as 
próprias concessionárias.
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12º Knowledge Cities World Summit
Florianópolis consolida-se como um dos hubs de ino-
vação mais premiados no Brasil. A capital catarinense 
abrigará a décima segunda edição do Knowledge Cities 
World Summit, organizado pela Fecomércio/SC. O even-
to abordará como a cidade e outros centros inovadores 
mundialmente cresceram e se tornaram faróis de sucesso 
no desenvolvimento urbano baseados no conhecimen-
to. 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

Intertraffic Amsterdam 2020
A indústria de parking e mobilidade está passando 
por grandes mudanças, rapidamente. O evento mos-
tra 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 estacio-
namento.
Onde: Amsterdã, Holanda
www.intertraffic.com/en/amsterdam/

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

Smart City Expo Curitiba 2020 
A terceira edição do evento, promovido por iCities, FIRA Bar-
celona e Prefeitura de Curitiba, pretende ser a mais robus-
ta realizada até agora. A área de exposição para empresas 
terá o dobro de espaço da edição passada, possibilitando 
a exposição de mai soluções para melhorar a qualidade de 
vida das pessoas nas cidades. O tema, Smart Cities in Ac-
tion, será abordado em várias programações paralelas que 
tomarão conta do Expo Barigui. 
Onde: Curitiba, Paraná
https://www.smartcityexpocuritiba.com/

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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