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SOLUÇÕES tecnológicas para 
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e a automação de meios de 
pagamento para 
Estacionamentos Públicos.
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Diferenciais da solução ZAI

Solução
100% virtual
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dos fiscais
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de cartões 



• Solução 100% virtual, sem talonário, que permite automatizar a operação e
os meios de pagamentos de estacionamentos públicos rotativos.

• Para gestores de cidades onde são comuns desafios como fiscalização
insuficiente, poucos pontos de venda, processos manuais suscetíveis a erros
e fraudes, além de dificuldade na gestão do processo.

• Garantia de receita para o Administrador Público, a concessionária e outros
parceiros do processo, com total transparência para as Prefeituras,
Ministério Público e Tribunal de Contas.

• Tecnologia Inovadora: Integração com vários dispositivos tecnológicos como:
uso de totens, Parquímetros Digitais, sensores de massa metálica, OCR,
Reconhecimento de Voz, Talonário Eletrônico, etc.

Zona Azul 
Inteligente
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Benefícios da Solução 
• Benefícios para o Usuário
- Facilidade na compra e na utilização do serviço

- Informações rápidas sobre saldo, histórico de utilização

- Renovação do tempo via web ou app móvel (mesmo não estando presente no local do 
veículo)

• Benefícios para a Administração Pública
- Eficiência na administração e controle dos estacionamentos rotativos, com total 

transparência para as Prefeituras, Ministério Público e Tribunal de Contas

- Garantia de receita

- Contratações com custo mais baixo

• Benefícios para a Concessionária
- Gestão sobre uso das vagas

- Gestão sobre receitas

- Gestão sobre os fiscais

- Gestão sobre notificações

• Benefícios para o Ecossistema
- Menos papel

- Menos lixo eletrônico



• A Apache  encontra-se preparado para implementar:
• Usuário
- Inclusão dos Pontos de Venda no mapa do app para facilitar a compra “física”

- Opção de informar endereço de destino e obter mapa georreferenciado com a 
disponibilidade de vagas do local em questão

- Envio via app de alerta alguns minutos antes da finalização da ativação da vaga. 
Possibilidade, inclusive, de configuração do tempo desejado pelo próprio usuário.

- Possibilidade de cobrança automática a usuário cadastrado quando da ocupação de vaga. 
Necessários: (i) autorização prévia para lançamentos em Cartão e (ii) sensor no veículo.

• Fiscal/Prefeitura
- Possibilidade de tecnologia para reconhecimento da placa do veículo por foto ou imagem, 

somado aos já existentes “digitação” e “fala”

- Controle pré e pós processamento para evitar duplicidade em registro de ocorrências 
(Concessionária x Agentes Públicos)

Diferenciais Implementáveis
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Características e diferenciais da 
Solução ZAI

 Múltiplos canais para compra e ativação de tickets/créditos
 Lojista

 Lojista com parceria com Cielo/Rede (aplicação no PDA)

 Autoatendimento via celular

 0800/4004 Call Center

 Parquímetro Digital

 Possibilita compra de créditos para utilização futura
 Conta (cliente cadastrado)

 Compra de créditos

 Histórico e controle de Saldo e utilização

 Possibilidade de recarga automática em cartão de crédito

 PIN (cliente não cadastrado)
 Créditos avulsos

 Permite que cliente bloqueie ou expanda serviço em andamento

 Utilização de crédito para múltiplas placas

 Fiscalização via dispositivos eletrônicos (celular, PDAs)
 Controle e cálculo de produtividade dos fiscais

 Cálculo para cobrança e/ou remuneração dos parceiros no negócio (lojistas, 
meios de pagamento, prefeitura e operador do serviço)
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Gestão de Vagas Utilizando 
Parquímetros Digitais Zonal Azul Inteligente

Cidadão



Gestão de Vagas Com Sensores 
de Massa Metálica Zonal Azul Inteligente

Cidadão



http://vmmamute:12980/selfcare-retail

http://vmmamute:12980/selfcare-retail

Consultar vagas

iOS Android

http://vmmamute:12980/selfcare-retail
http://vmmamute:12980/selfcare-retail


Prefeitura
Gestor
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Taxa de Ocupação

da Região

 Relatórios periódicos

• Financeiros
• Receita/Repasse

• Operacionais

 Relatórios de Controle

 Notificações/Pós uso
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Conveniência

Pagamento 
facilitado

Preço justo

Maior fluxo local

Eficiência

Garantia de receita

Ganho de 
produtividade

Visão gerencial

Controle unificado

Segurança

Combate a fraudes

Dados preservados

Ambiente virtual

Resultados



• US$ 30 bilhões/ano

• + de 200 milhões de vagas nos USA

• 136 milhões carros nos USA

Tendências no mercado de Parking
Pesquisa realizada pelo IPI – International Parking Institute



• 59% do mercado usará novas metodologias para pagamentos e 
controle de accesso e 52% vê como tendência a comunicação em 
tempo-real para preços e disponibilidade através dos celulares e 
smartphones

• 54%  demandará pagamento eletrônico e sem uso de dinheiro

Tendências no mercado de Parking
Pesquisa realizada pelo IPI – International Parking Institute



Tendências no mercado de Parking
Pesquisa realizada pelo IPI – International Parking Institute



Cenário no Brasil

• Número de veículos: 45 milhões 

– já somos cerca de 35% do mercado americano!

• Número de motos : 18 milhões

• Mercado estacionamento  cresce: 20% ano

– Volume de vagas x veículos

• Preços nas grandes cidades crescem 25% ano

– Oferta x Procura

– Cobrança diferenciada por horários e locais

Sudeste Sul NE CO Norte

25M 9.8M 5.4M 3.7M 1.3M



Mercado potencial - Brasil

• 240 cidades com mais de 120.000 habitantes

• 55% da população vive nessas cidades = 
110.000.000 habitantes

• 25.000.000 carros nessas cidades (4,4 carro 
por habitante)



Modalidade

• Concessão com Outorga Onerosa: percentual
sobre o faturamento

• Maior eficiência da fiscalização = arrecadação
maior

• Evolução com ZAI = aumento de arrecadação
da Prefeitura advindo da outorga e do ISS

• Maior credibilidade quanto ao Auto de 
Infração: Foto com geoposição, hora e data 



Diferenciais

• Plataforma diferenciada já utilizada por clientes com 
alto volume de transações , como ex.: Sem Parar

• Inúmeros Certificados/Atestados que comprovam a 
qualidade dos Serviços - CPqD

• Sistema 100% transparente

• Possibilidade de cessão de logins e senhas para 
diferentes entes do governo e fora

• Permite vários carros na mesma conta

• Possibilidade de se ter todos os pontos com o POS  
como ponto de venda



Diferenciais

• Produto com patente da Apache com CPqD

• Possiblidade de mkt com o varejo da cidade
permitindo ações de bonificação e fidelização

• Software já aprovado pela Febraban

• Software gera diversos relatórios gerenciais e 
total possibilidade de integração com 
qualquer ERP

• Capacidade de atuação integrada para 
diversos municípios na mesma plataforma



Segurança do sistema

• CMMI3

• PMBOK

• Scrum

• Iso 14001

• Iso 9001

• Gravação de logs

• Banco de dados oracle

• Homologada Unix e Linux



Beneficios

• Sustentabilidade

• Mobilidade

• Democratizacao das vagas

• Marketing da cidade

• Geracao de emprego

• Geracao de renda local

• Contribuicao a instituicao de caridade



Apache
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tecnológicas e de conhecimento
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