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Acesse abrapark.com.br
para mais informações

ED I TOR IAL

A Associação Brasileira de Estacionamentos começa 2020 com uma
nova Diretoria e
propósito: trabalhando para fortalecer
o que já existe e trazer novidades, que
serão fundamentais para o crescimento da Abrapark e, consequentemente,
para todos os associados. Nosso objetivo é trazer novos associados, incluindo
fornecedores e parceiros diretamente
ligados à associação.
O convite para ser presidente da Abrapark foi feito pelo presidente do Sindepark, Marcelo Gait, e por Sergio
Morad, presidente anterior da associação, no final de 2019. Assumo o biênio
2020/2021 em um momento de transformação do setor de estacionamentos
e dos demais setores da economia.

Os desafios atuais são muito diferentes
dos do passado. Agilidade, tendências
e inovações estão movimentando todos os segmentos e não é diferente
com o setor de parking.
Esta edição de número 50 da Revista
Parking Brasil, da Abrapark, traz assuntos que reforçam esse estado de coisas,
sobretudo em relação às tendências
para o consumo em 2020 e o boom dos
carros elétricos, tema de nossa matéria
de capa.
É preciso entender que o estacionamento como hub de mobilidade já é
uma realidade. Existem exemplos implantados em aeroportos, shoppings
centers e edifícios comerciais. É importante os operadores estarem abertos
a entender as mudanças e se aproximarem das necessidades dos clientes,
além de estarem próximos dos contratantes, que serão fundamentais para o

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

sucesso dessa nova oportunidade de
negócio.
A crise, certamente, afetou a todos os
segmentos da economia, com a alta
taxa de desemprego e sem crescimento do PIB. Todas as empresas tiveram
que se adequar e se estruturar para
uma nova realidade. Os desafios e dificuldades são para todos. A tecnologia,
antes vista como uma ameaça, agora
pode ser vista como oportunidade.
Temos inúmeros desafios, mas quem
não os teve no passado ou na economia atual? O mundo está muito mais
dinâmico e com inúmeras oportunidades. Temos que aproveitar o vento que
sopra a favor. E a Abrapark está pronta
para fazer isso.
Venha conosco!
EMILIO SANCHES SALGADO JUNIOR
PRESIDENTE DA ABRAPARK
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AC ON TE CE

STARTUP FATURA COM
DIGITALIZAÇÃO DO
ESTACIONAMENTO ROTATIVO

TRANSPORTE COLETIVO AUTÔNOMO
CHEGA ÀS RUAS AMERICANAS
A tecnologia autônoma está ajudando a reconectar o bairro
South Linden com o restante da capital de Ohio (EUA). Um veículo elétrico financiado principalmente pelo governo federal
oferecerá aos moradores acesso a serviços que desapareceram
lentamente da área. O projeto, chamado Linden LEAP, também
fornecerá dados necessários para outras cidades que contemplam alternativas de transporte semelhantes. Sete dias por semana, nos próximos 12 meses, residentes poderão andar de
graça em veículos altos e coloridos que se assemelham a uma
combinação de micro-ônibus e van, o primeiro ônibus residencial público autônomo dos Estados Unidos. Os veículos percorrem uma rota que se estende por quase 5 Km. O ônibus é uma
das várias experiências decorrentes do Smart Cities Challenge,
um programa da administração Obama que visa incentivar cidades de médio porte a desenvolver modos avançados de transporte usando veículos elétricos e autônomos.

TOYOTA VAI CONSTRUIR CIDADE
INTELIGENTE NA BASE DO
MONTE FUJI, NO JAPÃO
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A startup Estar Digital criou um sistema inteligente
que proporciona acesso às vagas de estacionamento rotativo. Hoje o serviço atende quatro cidades no
Paraná e cerca de 1,2 milhão de pessoas. E a empresa já fatura R$ 1,5 milhão por ano e pretende dobrar
este número em 2020. A ferramenta possui tecnologia própria e foi desenvolvida para auxiliar gestores
públicos a democratizar o uso das vias públicas de
forma ordenada. O acesso ao Estar Digital é realizado via aplicativo próprio e faz de modo intuitivo a
ativação da vaga mediante pagamento. O sistema
aponta, via localização, se a vaga é de uma ou duas
horas e dá diversas opções para compra de créditos.
As recargas e ativação das vagas também podem
ser realizadas na rede de comércio local.

A Toyota vai construir uma cidade inteligente na base do Monte Fuji, no Japão. A informação foi divulgada pelo presidente da
empresa Akio Toyoda durante a CES 2020. Segundo o executivo,
projeto chamado de Woven City ocupará 175 acres (cerca de 700
mil metros quadrados) e contará com ecossistema totalmente
conectado. Projetada para ser um “laboratório vivo”, a Woven
City contará com uma população composta por residentes e
pesquisadores. No espaço, serão testadas e desenvolvidas tecnologias de robótica e mobilidade pessoal, casas inteligentes e
inteligência artificial. O objetivo é inaugurar a cidade até o início
de 2021, com 2 mil habitantes. Conforme a evolução do projeto, a expectativa é que a população aumente também. A Toyota
espera contar com parceiros comerciais e acadêmicos para o desenvolvimento da cidade.

SALÃO DO
AUTOMÓVEL DE
SP PROJETA 60ª
EDIÇÃO

O tradicional Salão do Automóvel de São Paulo, consagrado como o maior evento do setor automotivo e de mobilidade da América Latina, comemora 60 anos em 2020 e vem renovado, com
exposições e experiências pensadas para engajar visitantes e expositores em 10 dias de realização – neste ano, de 12 a 22 de novembro. O Salão deve passar a gerar oportunidades de compra
de veículos e fomentar contato para possíveis negócios. Um QR Code será disponibilizado em
todos os ingressos para que interessados em algum veículo ou serviço dos expositores (fabricantes, financeiras, seguradoras) possa entrar em contato direto.

MAIS IDOSOS NO MUNDO:
UM (NOVO?) MERCADO

Dados da Organização das Nações Unidas (ONU) mostram que
pela primeira vez na história, há mais idosos no mundo do que
crianças. Somos 705 milhões de pessoas acima de 65 anos contra
680 milhões entre zero e quatro. As estimativas apontam para
um crescente desequilíbrio entre os mais velhos e os mais jovens
até 2050 - haverá duas pessoas com mais de 65 anos para cada
uma entre zero e quatro anos. Mais do que apelar para a solidariedade com os mais velhos, encontra-se aí um novo (talvez não
tão novo assim...) mercado consumidor. Torna-se urgente utilizar
a tecnologia para melhorar infraestrutura, mobilidade urbana e
ações sustentáveis com planejamento. Um exercício necessário:
como os estacionamentos podem aproveitar essa mudança e
oferecer novos produtos ou serviços a esse público?

STARTUP FAZ SUCESSO COM APLICATIVO DE ALUGUEL DE VEÍCULOS
Na intenção de conquistar quem precisa locar um carro mas
não quer enfrentar as burocracias de uma locadora de veículos
tradicional, a Turbi oferece cerca de 500 veículos espalhados pelas cidades de São Paulo, Guarulhos e Alphaville – e o sucesso é
tanto que a ideia é aumentar a frota para 5 mil ainda neste ano.
O modelo é semelhante ao da americana Zipcar, com o serviço
oferecido via aplicativo. Ano passado, o faturamento da Turbi
cresceu 10 vezes. O serviço realmente oferece vantagens: não há
restrição de horário para alugar ou devolver os veículos, não é
necessário devolver o carro com o tanque cheio e nem é preciso
assinar documentos como seguro do carro, por exemplo. Todos
os automóveis vêm com pagamento automático para pedágios
e estacionamentos. Em breve, a Turbi deve chegar a Campinas,
Belo Horizonte, Curitiba e Porto Alegre.
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A B RAPAR K E M AÇÃO

ENTREVISTA:

EMILIO SANCHES
SALGADO JUNIOR,
NOVO PRESIDENTE DA ABRAPARK

A Associação Brasileira de Estacionamentos começa 2020 com um novo presidente: Emilio Sanches Salgado Junior
é Diretor Financeiro na Estapar, maior
operadora de estacionamentos da América Latina. Antes de ingressar na empresa, em 2011, foi Diretor Financeiro em
companhias como Regus e Mixer Films.
Também ocupou cargos de liderança nos
departamentos financeiros na DirecTV
e SBT. Emilio é graduado em Ciências
da Computação, com MBA pela FGV,
além de certificações pelas escolas de
negócios da Babson College e Harvard
Business School. Atuo no setor há cerca de 10 anos. “Entrei na Estapar no
final de 2010, com objetivo de ajudar
no crescimento e na estruturação da
companhia. Com os demais diretores,
conseguimos um êxito muito grande e,
como não poderia ser diferente, temos
inúmeros desafios para os próximos
anos”, conta, adiantando que pretende
aplicar toda essa expertise na presidência da Abrapark. “Nosso objetivo, certamente, será trazer novos associados,
incluindo fornecedores e parceiros diretamente ligados à associação.”
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A B R A PA R K EM AÇÃO

Em que momento da Abrapark e do mercado o Para urbanistas, o simples ato de procurar uma
vaga e estacionar se tornou um risco para a
senhor chega à Presidência da associação?
sustentabilidade nas cidades. O consumidor
O convite para ser presidente da Abrapark foi feito pelo presidente do Sindepark, Marcelo Gait, e por Sergio Morad, presi- geralmente reclama dos valores dos estacionadente anterior da associação, no final de 2019. Assumo o biênio mentos. Como convencer esses e outros atores
2020/2021 em um momento de transformação do setor de esta- da sociedade de que os estacionamentos são
cionamentos e dos demais setores da economia. Os desafios atuúteis à mobilidade urbana?
ais são muito diferentes dos do passado. Agilidade e tendências
e inovações estão movimentando todos os segmentos e não é
diferente com o setor de parking.

Infelizmente, no Brasil, a falta de infraestrutura leva as pessoas
a sofrerem com as opções de locomoção. Os estacionamentos
são fundamentais para a absorção deste problema. Com espaços
bem localizados, de fácil acesso, preço justo, segurança e hub de
mobilidade (parcerias com bicicletas, patinetes, carsharing, rent
a car e e-hailing, entre outros), nosso segmento só irá crescer. O
consumidor, atualmente, paga para uma locomoção de baixa
qualidade. A percepção de preço muda quando é oferecido um
serviço melhor, ou seja, temos que oferecer segurança, qualidade e sensação de bem-estar.

Quais as suas ideias imediatas para a gestão da
associação?
Estamos trabalhando para fortalecer o que já existe e trazer novidades, que serão fundamentais para o crescimento da Abrapark
e, consequentemente, para todos os associados. Nosso objetivo
é trazer novos associados, incluindo fornecedores e parceiros diretamente ligados à associação.

Em relação à gestão de estacionamentos, quais
são os principais problemas?

Como foi a sua experiência como painelista no
8º Congresso Brasileiro de Estacionamentos
e Mobilidade, promovido pela associação no
ano passado?

Isso varia de operador para operador. A crise, certamente, afetou
a todos, com menos empregos e mais vacância em edifícios comerciais. Aqueles que estão mais bem posicionados, com garra e
preparados para seguir em frente, terão as dificuldades de qualquer segmento. A tecnologia, antes vista como uma ameaça,
agora pode ser vista como oportunidade. Temos inúmeros desafios, mas quem não os teve no passado ou na economia atual? O
mundo está muito mais dinâmico e com inúmeras oportunidades. Temos que aproveitar o vento que sopra a favor.

A impressão foi muito boa, desde a organização até o público
que frequentou - o nível do público que participou do evento me
surpreendeu positivamente. Pelo que pude observar, o congresso é um caminho que seguiremos no biênio.

O que falta para os estacionamentos se transformarem em hubs de mobilidade?
O hub de mobilidade já é uma realidade. Existem exemplos implantados em aeroportos, shoppings centers, edifícios comerciais. É importante os operadores estarem abertos a entenderem
as mudanças e se aproximarem das necessidades dos clientes,
além de estarem próximos dos contratantes, que serão fundamentais para o sucesso dessa nova oportunidade de negócio.

O presidente da Abrapark, em painel do Congresso 2019
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MERCADO

AS TENDÊNCIAS
DE CONSUMO
PARA 2020

A companhia de pesquisa de
mercado Euromonitor International
apresentou seu relatório anual com 10
tendências globais de consumo para
2020. Para alguns pode parecer algo
muito distante, mas certamente sua
empresa será impactada, muito em
breve, por estas diretrizes apontadas
pelo estudo promovido por Gina
Westbrook e Alison Angus.

Inteligência Artificial
As pessoas começam a aceitar que robôs ou outras inteligências artificiais possam realizar determinadas tarefas que normalmente são feitas por humanos. Para nosso próprio bem-estar, conveniência e conforto.

Mais conteúdo em menos tempo
Arrastar, clicar e rolar agora são os principais reflexos entre os
consumidores para procurar informações. Os consumidores
têm a mesma capacidade de processar informações do que
antes, mas agora lidam com uma quantidade muito maior delas. E estão sempre procurando canais personalizados, autênticos e cativantes.

Transporte flexível e personalizado
Os consumidores querem a liberdade de se locomover como
quiserem por cidades cada vez mais congestionadas. Mobilidade sem limites é o que os consumidores esperam ao utilizar
aplicativos de navegação para planejar suas jornadas e querem atualizações em tempo real sobre a melhor maneira de ir
do ponto A ao B, seja de trem, táxi, bicicleta elétrica, patinete,
helicóptero ou uma combinação de todos esses meios.

Experiências personalizadas
Os consumidores querem que as marcas customizem produtos
e serviços para eles e, para isso, precisam ceder suas informações pessoais para otimizar sua experiência. Embora algumas
marcas estejam ampliando os limites dos tipos de informações
que coletam, outras estão tentando definir novos padrões e
atrair os consumidores que preferem ficar fora do radar.
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M ER CAD O

Viva a Experiência, não a posse
Os líderes de sustentabilidade de hoje estão utilizando novos
modelos de negócios circulares, que visam oferecer mais utilizando menos por meio de compartilhamento, reutilização,
reposição e aluguel. Novos modelos de negócios que evitam
a geração de resíduos chamam a atenção de consumidores
mais éticos que estão adotando a sustentabilidade por meio
de produtos mais duradouros.

Não precisar sair de casa
Durante épocas de incertezas econômicas, políticas ou pessoais, os consumidores são atraídos para os confortos de seus
lares. Graças ao acesso à Internet de alta velocidade e serviços
e produtos inovadores, os consumidores no mundo todo podem se exercitar, fazer compras, trabalhar e se divertir, tudo
isso no conforto de suas casas

Ar limpo
A preocupação cada vez maior com o bem-estar pessoal e
com o meio-ambiente está colocando a qualidade do ar sob
os holofotes. Aqui entram o veganismo e o uso do carro elétrico, por exemplo.

Inclusão para todos
As marcas estão cuidando das necessidades de indivíduos
com deficiências físicas ou mentais, reformulando seus produtos e serviços para serem mais acessíveis para todos, representando indivíduos além do convencional e ajudando a reduzir o
preconceito relacionado a diversidade e diferenças.

Cuidar de si mesmo
Um entre quatro adultos do mundo desenvolvido sofre de ansiedade. Mas menos da metade recebe tratamento. Os consumidores estão procurando produtos baseados em resultados
para lidar com necessidades específicas de bem-estar mental
e para evitar os efeitos psicológicos do estresse.

Orgulhosamente local
O consumidor adota um sentimento de individualidade e
identidade nacional vindos de inspirações locais. As marcas de
nicho começam sua rota global rumo ao sucesso acentuando
suas credenciais locais. Ao mesmo tempo, as multinacionais
estão se tornando mais sofisticadas ao moldar seus produtos
de acordo com os gostos e preferências locais, sem perder a
identidade central de sua marca.
9
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CAPA

O BOOM

DOS CARROS
ELÉTRICOS
Venda de automotivos
eletrificados cresce 320% no
Brasil do ano passado para
cá. E a procura, aqui e no
mundo, só aumenta. Estamos
preparados para eles?
Em janeiro de 2020, o país teve 1,6 mil carros elétricos ou
híbridos comercializados. O número pode até parecer
irrisório, mas representa um aumento de 320% no número de vendas desse tipo de veículo quando comparamos com o mercado de janeiro de 2019 – e 1% do
total de carros vendidos no Brasil no período, em dados
de matéria do Info Money (infomoney.com.br). Dados
da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) corroboram essas informações: as
vendas de elétricos e híbridos triplicaram no mercado
brasileiro, saltando de 3.970 emplacamentos em 2018
para 11.858 no ano passado. São números representativos, sobretudo quando falamos não só de uma mudança de equipamento ou maneira de abastecer um
automóvel, mas de uma nova cultura, que se esparrama
pelos quatro continentes – exemplos exitosos não faltam.
Já temos até o primeiro carro elétrico e autônomo produzido
no Brasil e um aplicativo nacional que aponta locais para abastecimento! E o mercado de parking precisa acompanhar essa nova
realidade, incluindo os carros elétricos em seu dia a dia, pensando novos serviços e espaços para atender seus consumidores.

Revista bimestral da Associação Brasileira de Estacionamentos | Parking Brasil 10

CAPA

MAIS OFERTAS,
MAIS VENDAS
De acordo com a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), do
Ministério de Minas e Energia (MME), as vendas dos elétricos
em 2030 devem acelerar para 180 mil carros por ano. Uma
nova variedade de modelos eletrificados e híbridos à disposição no mercado certamente colaborou para o aumento nas
vendas. Na Toyota, das 26,5 mil unidades da nova geração do
Corolla vendidas até o final de 2019, 22% foram de sua versão
híbrida flex, o primeiro do gênero no mundo. A Volvo Cars informa que das 7.916 unidades comercializadas pela marca em
território nacional no ano passado, 1.166 foram da categoria
de eletrificados plug-in hybrid, com destaque para o XC60,
responsável por 823 unidades. A BMW lançou quatro modelos eletrificados e ampliou sua rede de recarga para veículos
híbridos e elétricos no País, atingindo um total de 180 postos
de recarga elétrica no território nacional. Já a Porsche vendeu
1.849 veículos, um crescimento de 26,9% sobre os percentuais
de 2018. Em setembro chegou às lojas o Corolla híbrido flex
fabricado em Indaiatuba (SP), primeiro modelo no mundo que
pode usar etanol para gerar a energia da bateria elétrica. A JAC
Motors anunciou a importação de cinco veículos elétricos da
China, um já à venda - o iEV 40. A General Motors tem o seu
elétrico Bolt, importado dos EUA. E a Volkswagen apresentou
o Golf GTE híbrido plug in – é só colocá-lo na tomada.

MOVIMENTO
NO MERCADO
DE SERVIÇOS
De olho na chegada definitiva dos elétricos no Brasil, a startup
Tupinambá lançou o primeiro aplicativo brasileiro de interligação de todos os pontos de recarga elétrica de automotivos
do País. Pela plataforma, qualquer empresa pode cadastrar um
ponto de eletrificação para que os donos de carros elétricos
possam buscar por carregadores ao longo de sua rota. Além
de auxiliar na busca, em março a Tupinambá inaugura suas
três primeiras estações de abastecimento. Até o final de 2021,
serão cem pontos. A empresa também oferece instalação de
carregadores veiculares para residências e empresas, com a
entrega de um projeto completo e sustentável de geração de
energia elétrica e recarga.
No ramo de locações, a Unidas tornou-se a primeira do País a
viabilizar a oferta de veículos sustentáveis no mercado nacional com a inclusão de carros elétricos, o modelo Kangoo Z.E.
Maxi, em sua frota para terceirização. Os automóveis já estão
à disposição no portfólio da locadora, que tem como objetivo
focar no desenvolvimento de tecnologias sustentáveis aliado
à expansão no setor de mobilidade urbana. Além da locação
do carro elétrico, a Unidas oferece uma consultoria aos clientes para a instalação de estações próprias de recarga dos veículos, sua operação e manutenção.
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CA PA

TESLA FAZ
HISTÓRIA

UM ELÉTRICO
BRASILEIRO E
AUTÔNOMO
O Brasil já tem um carro elétrico e autônomo para chamar
de seu. Trata-se do e.coTech4 Autônomo, desenvolvido pela
Hitech Electric em parceria com a Lume Robotics, projeto de
inteligência robótica autônoma do Laboratório de Computação de Alto Desempenho da Universidade Federal do Espírito
Santo (UFES). O modelo movido a energia elétrica tem capacidade para dois passageiros, alcança velocidade de até 50
km/h, tem autonomia de 100 km, design futurista e pode ser
controlado de forma remota por meio de aplicativo de celular. Possui nível de automação 4 e detecta obstáculos numa
distância máxima de 50 metros. A precisão de localização do
veículo é de até 10 centímetros e o tempo de reação é de 100
milissegundos. O esforço da Hitech Electric para desenvolver
o e.coTech4 Autônomo concentrou-se no módulo de controle
e hardware necessário para atuar nos comandos de direção,
aceleração e frenagem. Pura tecnologia! Por enquanto, o veículo está à disposição apenas para o segmento corporativo.
Pode ser alugado por empresas e utilizado para transporte de
passageiros ou cargas em ambientes internos como pátios fabris, campi universitários, resorts ou clubes.
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Fundada em 2003, a Tesla é a primeira marca de grande volume que desenvolveu uma linha composta inteiramente por
carros elétricos. O sucesso é tanto que, no começo deste 2020,
a empresa superou o valor de mercado da Ford e da GM, juntas. Apenas nos últimos três meses, as ações da Tesla subiram
208%, impulsionadas pelo início da produção do Model 3 na
China, pelo anúncio da picape Cybertruck e da construção de
uma nova Gigafactory (nome das fábricas da Tesla) na Alemanha para produção do Model Y. Agora só falta atingir o mesmo
patamar de vendas das montadoras.

GM VAI INVESTIR US$ 2,2 BILHÕES
EM FÁBRICA DE ELÉTRICOS
A General Motors vai modernizar sua antiga fábrica localizada
na divisa de Detroit/Hamtramck, no estado do Michigan (EUA),
transformando-a em sua unidade totalmente especializada na
produção de veículos elétricos. O investimento total será de US$
2,2 bilhões. Um dos primeiros veículos a serem produzidos na
nova fábrica será o Origin, da Cruise, uma subsidiária da GM. A
montadora planeja lançar 20 novos veículos elétricos até 2023.

CAPA

ELÉTRICOS E
ICÔNICOS
Para alegria dos saudosistas, a Volkswagen anunciou que vai
relançar seu Fusca, agora com motor elétrico. O motor elétrico
do novo veículo, fabricado na cidade de Kassel, pode atingir
picos de 60 quilowatts, o equivalente a 82 cavalos de potência.
A bateria de lítio, desenvolvida na cidade de Brunswick, pode
fornecer um total de cerca de 36,8 kW/h. A Volkswagen enfatizou que o modelo foi projetado para percorrer cerca de 200
quilômetros com uma única carga de bateria. De qualquer forma, os fabricantes projetaram um sistema de recarga que permite ao Fusca percorrer 150 quilômetros com uma carga de
uma hora. “O Fusca elétrico combina o charme do nosso carro
clássico com a mobilidade do futuro”, disse Thomas Schmall,
membro do conselho de administração da Volkswagen. A
nova versão do Fusca terá sua primeira apresentação pública
no International Motor Show, em Frankfurt, na Alemanha. Já
a Fiat voltará com seu modelo 500 ao Brasil ainda neste ano.
E ele será totalmente elétrico. A montadora promete oferecer
um “Tesla com a Dolce Vitta Italiana”. A plataforma do novo Fiat
500e será nova e exclusiva e sua autonomia deverá ser maior
que no modelo antigo, que não passava dos 135 km.
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MOBILI DADE

BRASIL GANHA SUA PRIMEIRA
MONTADORA DE PATINETES ELÉTRICAS
Na contramão da evasão de empresas estrangeiras, a Drop aposta na
fabricação do equipamento para atender à crescente demanda por mobilidade.
O Brasil ganhou sua primeira montadora de patinetes elétricas. Localizada no Polo Industrial de Manaus, a marca Drop,
do Grupo DBS, atua na importação e distribuição de veículos
elétricos para mobilidade e lazer desde 2003. Em 2009, foi pioneira das patinetes elétricas no Brasil - comercializou mais de
20 mil unidades nos 10 anos seguintes. Agora investe R$ 4,2
milhões na primeira fábrica brasileira do equipamento.
Inaugurada em dezembro de 2019 onde antes funcionava a
Sharp, a planta tem capacidade para produção de 120 mil unidades anuais e emprega cerca de 60 funcionários em suas três
linhas de montagem. Em um primeiro momento, a empresa
apenas vai montar as patinetes com kits importados da China.
Cerca de 20% dos itens são locais, como guidão, manopla e
retrovisor, conforme prevê as regras da Superintendência da
Zona Franca de Manaus (Suframa).
A empresa oferece duas opções do veículo, ambas dobráveis.
O GO-08, de 36 volts, tem preço sugerido de R$ 3 mil, e o GO10, de 48 volts, R$ 4 mil, com possibilidade de financiamento
em até dez parcelas. As patinetes serão comercializadas em

PATINETE JÁ HAVIA
CIRCULADO NOS
ANOS 1980
“Crescer sem perder a inocência. Criar soluções para os problemas urbanos.” Com essas duas frases, o jornalista Silvio A.
Nascimento começava a apresentação de sua matéria publicada no jornal O Estado de São Paulo sobre uma nova onda que
tomava conta das ruas de São Paulo no final dos anos 1980:
as patinetes motorizadas ou walk machines. Na época, até o
prefeito Jânio Quadros chegou a avaliar a possibilidade de
guardas civis utilizarem o equipamento dentro do Parque do
Ibirapuera. O jornal aproveitou e fez testes em plena Avenida
Paulista com a novidade. A mesma dificuldade de integração
entre patinetes, veículos e pedestres vivenciada nos dias de
hoje foi observada naquela época.
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mais de mil pontos, principalmente em lojas de material esportivo de shopping centers e em grandes redes do varejo. Os
equipamentos têm autonomia de 30 km a 35 km, a recarga
elétrica é feita em três a quatro horas e atingem velocidade
de 25 km/h, a permitida por lei. Têm painel digital com velocímetro, carga de bateria e seleção de potência, retrovisores,
farol e freio a disco. As rodas são calibráveis - maiores que as
tradicionais, para adaptação às ruas brasileiras, normalmente
com muitos desníveis.

MO B I L IDAD E

FALTAM INFRAESTRUTURA E EDUCAÇÃO
A pesquisa Global EV Outlook 2019, elaborada pela Agência
Internacional de Energia (IEA) em 38 países, até o final de 2018
havia cerca de 300 milhões de veículos no mundo que se enquadravam como levíssimos, categoria que inclui patinetes,
skates, bicicletas e triciclos elétricos. Contudo, no mundo todo,
as empresas que trabalham com esse tipo de veículo de transporte patinam em problemas de formato de negócio e, principalmente, de infraestrutura das cidades, vandalismo e roubos.
Em alguns lugares, o que era para ser uma solução virou um
problema de mobilidade urbana, com patinetes disputando
espaço com carros nas ruas ou pedestres nas calçadas.
Em janeiro, a empresa Grow, responsável pelos patinetes Grin
e pelas bicicletas Yellow, parou de atuar em 14 cidades brasileiras, permanecendo apenas em São Paulo, Rio de Janeiro
e Curitiba. A americana de aluguel de patinetes Lime simplemente decretou o fim de suas operações no Brasil e em outros
10 cidades do mundo, em países como Estados Unidos, Argen-

tina e Colômbia. Justificou a atitude dizendo que a operação
não era lucrativa.
Em agosto do ano passado, a Grin já havia suspendido suas
atividades no México, devido ao alto número de roubos e casos de vandalismo. Na França, lá em maio de 2019, o Ministério dos Transportes simplesmente proibiu a circulação dos
patinetes nas calçadas, dado o alto número de ocorrências de
acidentes, reclamações por parte dos pedestres e da morte
de um jovem de 25 anos. Na Alemanha, também os acidentes
atrapalharam o caminho das patinetes – em um deles, uma senhora de 85 anos caiu após ser cortada por um carro. No Brasil,
125 acidentes foram registrados na cidade de São Paulo entre
janeiro e maio de 2019, envolvendo patinetes, skates e similares - um aumento de 12,6% em relação ao mesmo período
do ano anterior. Prova de que ainda há muito a se adaptar e
aprender com esses incríveis objetos de transporte elétricos.

UBER ENCARA AS
DIFICULDADES DO
MERCADO
Sem dar pelota para os problemas que suas concorrentes enfrentaram, a Uber lançou, em dezembro, no Brasil, seu serviço
de locação de patinetes, começando pela cidade de Santos, no
litoral paulista. A cidade foi escolhida por apresentar uma boa
estrutura cicloviária. O preço é de R$ 1,50 para desbloquear
o veículo e mais R$ 0,75 por minuto de uso. Não é necessário
baixar nenhum outro aplicativo, basta a mesma conta na Uber
para usar as patinetes.
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LEGISLAÇÃO

COMPLIANCE:
PARCEIRO DAS EMPRESAS NA
APLICAÇÃO DA NOVA LEI GERAL
DE PROTEÇÃO DE DADOS
Em um ambiente de globalização, em que grandes conjuntos
de informações precisam ser processados e armazenados em
uma economia cada vez mais baseada na internet, a proteção
de dados e a privacidade de pessoas e empresas estão em
pauta. Sancionada no ano passado, a nova Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) passa a valer a partir de agosto de 2020.
O campo por excelência de aplicação da LGPD ocorre nas relações de consumo, mas também nas relações jurídicas em geral, sempre que há tratamento de dados.
Empresas e instituições precisam organizar, reunir, deletar (se
necessário) e delegar funções internamente para a manutenção de dados. Aí entra o setor de Compliance. O termo compliance vem do verbo em inglês to comply, que significa agir
de acordo com uma regra, uma instrução interna, um comando ou um pedido. O objetivo principal do setor de Compliance de uma empresa é promover uma cultura empresarial de
cumprimento das normas aplicáveis ao negócio, sejam elas de
natureza legal ou interna. No âmbito institucional e corporativo, é o conjunto de disciplinas utilizadas para fazer cumprir
as normas legais e regulamentares, as políticas e as diretrizes
estabelecidas para o negócio e para as atividades da institui-
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ção ou empresa, além de evitar, detectar e tratar quaisquer
desvios ou inconformidades que possam ocorrer. Responsável
por assegurar o comprometimento da lei, o compliance estará
presente em todas as etapas de adequação e, posteriormente,
no acompanhamento da LGPD.
Na prática e em resumo, a maior consequência em relação à
nova lei é a exigência de mais transparência em relação ao
tratamento de ordem física ou jurídica. As corporações devem
estar preparadas para fornecer aos titulares das informações
tudo sobre tratamento realizado, permitir acesso a dados e
efetuar correções apontadas por eles apontadas, bem como
excluir dados nos casos previstos por lei, inclusive em casos de
revogação do consentimento. E os titulares de dados pessoais
passam a ter direito à portabilidade dos dados de um fornecedor para o outro.
Então, se sua empresa de alguma forma trata dados pessoais
de titulares localizados em território nacional, diretamente ou
através de terceiros, com o objetivo de obter vantagem econômica, está na hora de você se debruçar sobre as novas prerrogativas aplicadas pela LGPD. E um setor ou consultoria em
compliance pode lhe ajudar nisso.

GA R AG EN S I N C R ÍVE IS

ESTACIONAMENTO
REVITALIZA DISTRITO
DE VANCOUVER
Aclamado como um dos estacionamentos mais "cool" do
mundo, o Gastown Parkades, localizado na Cordova Street em
Vancouver, no Canadá, nasceu para revitalizar a região em que
está encravado, a Downtown Eastside. O prédio foi remodelado pelo Henriquez Partners Architects a partir de uma antiga
loja de departamentos que funcionava no local e custou US$
28 bilhões.
O Gastown Parkades incorpora peças das antigas pontes de
Vancouver ao design, ao mesmo tempo em que homenageia
os prédios históricos de seu entorno, como o icônico Woodwards’43, exibindo granito e aço com treliça de tela externa,

inspirado nas estações de trem do século XIX. Situado entre
exemplos de edifícios de estilo vitoriano italiano e comercial
eduardiano, no coração histórico de Vancouver, o prédio consiste em duas estruturas de concreto intermediárias separadas
pelo Trounce Alley - um fica na Water Street, outro na Cordova
Street. Conectando os valores do passado e as necessidades
do futuro, a Henriquez Partners Architects buscou preservar a
continuidade da paisagem urbana, respeitando a identidade
histórica única da região. As formas complementam-se e surpreendem o visitante e quem tem o prazer de estacionar o seu
carro por lá.

As linhas e curvas do Gastown Parkades
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AGENDA
26 e 27

Setembro

Março

2020

Abril

Smart City Expo Curitiba 2020
A terceira edição do evento, promovido por iCities, FIRA
Barcelona e Prefeitura de Curitiba, pretende ser a mais robusta realizada até agora. A área de exposição para empresas terá o dobro de espaço. O tema, Smart Cities in Action,
será abordado em várias programações paralelas que tomarão conta do Expo Barigui.
Onde: Curitiba, Paraná
www.smartcityexpocuritiba.com

21 a 24

Maio/Junho

Intertraffic Amsterdam 2020
O evento mostra as mais recentes soluções para os desafios
do mercado a partir do conteúdo de especialistas em infraestrutura, gerenciamento de tráfego, mobilidade inteligente, segurança e estacionamento.
Onde: Amsterdam, Holanda
www.intertraffic.com/en/amsterdam

27 a 30

2020 CPTA Conference
Organizada pela Campus Parking and Transportation Association (CPTA) nos Estados Unidos, a conferência foca
no setor de estacionamentos em campi de universidades
americanas.
Onde: Texas A&M University, Estados Unidos
www.cptaonline.org

14 a 17

2020 NPA Convention & Expo
Parking Redefined é tema do próximo evento anual da National Parking Association, que deve reunir mais de 1800
profissionais de estacionamentos, em quatro dias de palestras e feira.
Onde: Nova Orleans, Estados Unidos
www.npaconvention.org/2020/

31 a 3

15 a 17

IPMI Conference & Expo
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
www.parking-mobility.org

Exposhopping
Realizada simultaneamente ao Congresso Internacional de
Shopping Centers, a Exposhopping é a maior feira do setor
de shopping centers da América Latina. Durante três dias,
o evento expõe projetos, inovações e as mais recentes soluções para o mercado.
Onde: Expo Center Norte, São Paulo
www.abrasce.com.br/evento/exposhopping/

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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www.abrapark.com.br

@abraparkinsta
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