
 
 

                            

Agenda 5ª Semana UITP América Latina 2018 
 

 

                                                                                                                       São Paulo – 21 a 23 de março de 2018 

 

Locais do evento: 

 

-CBB – Centro Brasileiro Britânico: R. Ferreira de Araújo, 741, Pinheiros - Auditório  

 

Hotéis indicados: 

 

1.Quality Faria Lima: R. Diogo Moreira, 247, Pinheiros (a 1,5km do CBB) 

2.Golden Tower São Paulo Hotel: R. Deputado Lacerda Franco, 148, Pinheiros (a 2km do 

CBB) 

 

A Semana UITP América Latina contará com o II Encontro para Autoridades "Inovação em 

contratos e financiamentos para cidades na América Latina" (dia 21 de março), o 5º 

Seminário ITS UITP América Latina (dia 22 de março) e a visita técnica (dia 23 de março),  

 

II ENCONTRO DE AUTORIDADES PÚBLICAS DE MOBILIDADE 

URBANA DA AMÉRICA LATINA 

 
Quarta-feira, 21 de Março, 2018 (Local: Auditório CBB) 
08:00 – 9:00 Registro e welcome coffee 

9:00 – 9:30 

Sessão de Abertura 

Autoridades e Corpo Executivo UITP  

Mensagem de boas-vindas e contexto do evento com apresentação do Grupo de 

Autoridades da UITP. 

 

9:30 – 10:00  

Keynote Speaker  

 

Desde os primórdios, os transportes públicos têm sido impulsionados pela inovação. 

Hoje, mais do que nunca, a inovação orientada pela tecnologia está liderando o 

setor além das fronteiras, que pareceu quase impossível há pouco tempo. 

Vivemos em uma era extremamente prolífica em termos de avanço tecnológico 

com novas soluções descobertas, novos modelos de negócios e novas relações dos 

atores da mobilidade.  Mas por trás de tudo isto há diversas questões institucionais e 

de financiamento a serem trabalhadas. Tão rápido quanto surge às questões, 

devem ser as respostas. Nesta sessão serão apresentadas as tendências mundiais 

para esta nova atmosfera da mobilidade.  

 

TBC 

 

  



 
 

                            

10:00 – 11:30 

Sessão 1 – Inovação em projetos e contratos para a mobilidade 

 

Desde os primórdios, os transportes públicos têm sido impulsionados pela inovação. 

Hoje, mais do que nunca, a inovação orientada pela tecnologia está liderando o 

setor além das fronteiras, o que pareceu quase impossível há pouco tempo. Nesta 

sessão autoridades apresentarão experiências de algumas cidades que estão na 

vanguarda da mobilidade no que se refere à novos serviços de mobilidade e 

contratos.  

 

Nomes 

 

Moderador:  Jurandir Fernandes – Presidente Divisão América Latina  

 

Debatedores: 

1. Fabio Ney Damasceno - Secretário de Mobilidade do Distrito Federal – Brasil 

2. Delson José Amador - Secretário de Transporte e Vias Públicas S Bernardo 

do Campo – Brasil  

3. Orlando Morando  - Prefeito de S Bernardo do Campo 

4. Monica Alvarado – Secretaria de Movilidad Rosario – Argentina  

5. Valeska Peres Pinto – Coordenadora do Programa Melhores Práticas de 

Comunicação e Marketing UITP América Latina 

 

 

11:30 – 12:30 

Sessão 2 – Como garantir o sucesso nas Parcerias Público Privadas (PPP) para a 

mobilidade  

 

Tratará dos desafios para que bons projetos de PPP sejam preparados de modo a 

alcançar a maior vantagem socioeconômica para a sociedade.  

Uma abordagem de integração dos instrumentos de planejamento setorial com 

uma estratégia maior, incluindo a escolha das melhores alternativas de realização 

dos projetos, entre elas as concessões e PPPs, e também será feita uma avaliação 

do modelo tradicional de contratação do setor público e seu reflexo sobre a 

infraestrutura de transporte público.  

 

Moderador: Flávio Chevis - CEO Addax  

Debatedores 

 

1. Frederico Turolla - CEO PEZCO Consultoria   

2. Harald Zwetkoff - Presidente Via4 – Brasil 

        3 .    Thaís Rey Grandizoli – Assessora da Subsecretária de Parceirias e Inovação 

do Estado de São Paulo 

4.     Michael Sotelo Cerqueira – Secretário Adjunto dos Transportes Metropolitanos 

do Estado de São Paulo. (TBC) 

 

 

12:30  – 14:00 Almoço 

  



 
 

                            

14:00 – 15:30 

 

Sessão 3 – Novas fontes de recursos para o setor de mobilidade  

 

Fontes de recurso emergente têm surgido como ferramentas de sucesso para os 

grandes projetos mundiais, esta sessão apresentará qual é a aplicabilidade destes 

mecanismos na realidade da América Latina.  Experiências como “land value 

capture”, “value of data” e outros serão apresentados por especialistas que 

explicarão como aplica-los localmente e os efeitos para projetos de mobilidade.  

 

Moderador: Flávio Chevis - CEO Addax 

Debatedores 

1. Roberto Labarthe - New Business Executive at Grupo CCR  

2. Wanderley Galhiego Jr. - Gerente de Novos Negócios - SOCICAM  

3. Danilo Igliori - Chairman do DataZAP  

4. Jerome Pourbaix- Director Region UITP 

 

16:30 – 17:30 

Sessão 4 – Abertura de dados: por que estamos abrindo para empresas e não para 

sociedade? 

 

As dificuldades que as cidades estão enfrentando para a abertura de dados, e o 

comprometimento de autoridades e operadores para criar uma atmosfera aberta e 

competitiva de maneira que todos se beneficiem. Nesta sessão participam as 

cidades que já enfrentaram e superaram este desafio.  

 

Moderador: Ivo Pons – Scipopulis  

Debatedores 

1. Joaquim Lopes – Presidente EMTU 

2. Elequicina Maria dos Santos -  Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana 

(STTU) Natal – Brasil   

3. Nicholas Paiva – Gerente de TI do SETURN – STTU Natal  

4. Sergio Avelleda -  Secretário Municipal de Mobilidade e Transporte de São 

Paulo 

 

 

17:30 – 18:00 

 

Sessão de Encerramento  

 

Niege Chaves - Apresentação Pesquisa Percepção de Segurança  

 

 
 

 

 

  



 
 

                            

5º SEMINÁRIO ITS – SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTES 

 
Quinta-feira, 22 de Março, 2018 (Local: Auditório CBB) 
08:00 – 9:00 Registro 

9:00 – 9:30 

Sessão de Abertura 

Autoridades e Corpo Executivo UITP  

Mensagem de boas-vindas e contexto do evento com apresentação do Grupo de 

ITS da UITP. 

 

 

9:30 – 10:00 

Keynote Speaker  

 

As empresas que saíram na frente na transformação digital conseguiram, além de 

elevar seus lucros, acelerar a expansão regional de internacional e assumiram 

posição hegemônica, como inspirar-se de setores que saíram à frente do transporte 

público.  A transformação digital em curso na economia mundial desempenha 

papel disruptivo em diferentes setores da economia, em decorrência da maior 

eficiência nos processos produtivos, das mudanças radicais nas cadeias de valor e 

da criação de mercados por meio da implantação de novas plataformas de 

negócios, vamos nos inspirar pelos setores que já iniciaram estes processos.  

 

 Courtnay Guimarães – CEO – Idea Partners 

 

10:00 – 11:00 

Sessão 1 – 100 anos dos sistemas de pagamento – O que vem por ai?  

 

Ticketing, bilhetagem é a chave para o sucesso da mobilidade, envolvendo decisões para os 

operadores de transporte público e autoridade. Atualmente, o crescente uso da tecnologia 

suporta a necessidade de vários tipos de tarifa, o método de pagamento transformando de 

bilhetes de papel clássicos para cartões sem contato ou mesmo telefones inteligentes, mas a 

principal tendência é a coleta e análise de dados e suas derivações. Com o objetivo de 

melhorar a eficiência operacional e se adaptar aos novos desafios no gerenciamento de 

arquiteturas inovadoras de tarifas e tecnologias a sessão fornecerá uma ampla visão de como 

o setor deve se preparar. Considerando os contratos, a interoperabilidade e os multisserviços. 

 

Moderador: Stenio Franco - CEO , Idea Partners  

Palestrante 

Paulo Barreto – Executivo – CNA Calypso 

KEYPLE, Ferramenta que leva a Bilhetagem para o mundo Open Source 

 

11:00 – 12:30 

Sessão 2 – Os novos conceitos de Mobilidade Integrada e Mobilidade como Serviço, que 

colocam os usuários como foco principal. 

 
Potencializar as iniciativas de maneira a aproveitar as ofertas emergentes de mobilidade, isto 

ajudará as cidades a desenvolver efetivamente uma mobilidade integrada. Como avaliar os 

melhores projetos e os indicadores de desempenho que geram resultados reais de ganho para 

a mobilidade. Esta sessão trará as melhores experiências de transporte sob demanda incluindo 

experiências individuais e coletivas. 

 

Roberto Sganzerla – Especialista em Marketing em Transporte e Mobilidade Urbana. 

Debatedores 

1. Rodney S. Freitas –CEO - UBUS 

2. Carlos Andrade – Diretor - Viagem +  



 
 

                            

3. Ana Wakesberg Guerrini- 99 – Head de Políticas Públicas e Pesquisas 

 

12:30  – 14:00 Almoço 

 

14:00– 15:30 

 

Sessão 3 – Planejando o futuro: os desafios impostos pelas tecnologias emergentes e o 

processo de inovação  

 

Serão apresentadas as tecnologias emergentes e as tendências mundiais que irão pautar a 

mobilidade nos próximos anos. Como devem ser inseridas na politica de inovação das 

organizações, tanto públicas, como privadas.  E também como a necessidade destas 

contratações impactará a todo o setor de mobilidade.   

 

Moderador: Jurandir Fernandes – Presidente Divisão América Latina UITP 

Debatedores 

1. Amauri Saad - Cordeiro, Lima e Advogados 

2. André Dantas – Diretor Técnico - NTU  

3 Jerome Pourbaix- Director Region UITP 

4  Lic. Jésus Padilla – Presidente Corredor Insurgente - México  

5   Roberto Marcondes – Prof. Livre Docente, Instituto de Matemática e Estatística da 

USP  
 

15:30  – 16:30 

Sessão 4 – Eletrificação e veiculo autônomo, ainda acreditamos que é ficção cientifica?  

 

Os carros autônomos serão a próxima tecnologia disjuntiva a que assistirmos nos próximos dez 

anos e devem impactar as cidades tanto quanto os smarthpones fizeram. Acredita nesta 

afirmativa? Venha entender porque as grandes organizações, cidades e também operadores 

mundiais estão investindo tanto neste setor.  

 

Moderador: Richele Cabral, Diretora de Mobilidade – Fetranspor  

Debatedores 

1. Ofir Belo - Egida   

2. Marcello Gargaglione – Departamento de Investigación y Mercado – 

Cutcsa  

3. Rogério Tristão – Diretor Vice-Prsidente - Geocontrol 

4. Ayrton Amaral – Diretor de Mobilidade - Volvo  
 

 

 

16:30  – 17:00 

 

Sessão de Encerramento 

 

 

 

VISITA TÉCNICA 
EMTU - Rua Joaquim Casemiro 290 - Bairro Planalto BR - SAO BERNARDO DO CAMPO - Brazil 

 Sexta-feira, 23 de Março, 2018 (Local: EMTU) 

08:00 – 9:00 

 

Registro 

 

09h00-12h00 

Workshop:  Laboratório da Mobilidade EMTU 

 

Reunião Comunidade Metropolitana e Visita Técnica EMTU 

 
 

 

  

https://efficy.uitp.org/efficy.dll/consult?entity=Comp&page=desktop/Consult&detail=DEFAULT&key=1347
https://efficy.uitp.org/efficy.dll/consult?entity=Comp&page=desktop/Consult&detail=DEFAULT&key=1347


 
 

                            

 


