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Casos de sucesso da EYSA. 
Cidades.

• Madrid
• Bilbao
• San Sebastián
• Burgos
• Cartagena
• Irún
• Lérida/Lleida
• Logronho
• Múrcia
• Oviedo
• Salamanca
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Caso de sucesso: Cidade de Madri

Em 2002, pela primeira vez em sua história, a cidade de Madri decidiu adotar a gestão dos
serviços de estacionamento regulamentado por empresas privadas, cuja inteira administração
cabia até então aomunicípio.

Durante os anos de 2003 e 2004, a EYSA realizou muitos avanços tecnológicos, entre os quais se
destacam:

• Um aplicativo informático que permitia o envio de informações em tempo real e por meio de GPRS,
com a assessoria do principal fornecedor da área de telecomunicações.

• Um sistema de assinatura digital para este tipo de dispositivo por meio de certificados digitais
emitidos pela Real Fábrica de la Moneda y Timbre.

• Paralelamente ao desenvolvimento de aplicativos para PDA e terminais portáteis, foi criado um
aplicativo web central que administra todos os dados procedentes dos controladores.

A cidade de Madri, em colaboração com as empresas de gestão e o fornecedor de expedidores
(Parkeon), inseriu, pela primeira vez na Espanha e, talvez no mundo, o controle da rotatividade forçada
ou controle integral do tempo de estacionamento, por meio dos expedidores ou anulação eletrônica
por meio desses aparelhos. Tecnologias que na época representaram uma revolução na gestão e no
controle do estacionamento na rua.

A colaboração com o município ao longo dos anos culminou novamente com a concessão em
2013 de dois dos quatro lotes previstos na licitação do contrato integral deMobilidade deMadri.
Este contrato, segundo o qual a EYSA gerencia mais de 70.000 vagas de estacionamento,
representou uma nova realização em termos de desenvolvimento tecnológico, fruto da evolução
e experiência demais de 10 anos de gestão na cidade, como:
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Caso de sucesso: Cidade de Madri
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• Sistemas com detecção de placas, presentes tanto dentro dos veículos como nos próprios terminais
dos controladores.

• Três diferentes modelos de expedidores que enviam todas as informações para uma plataforma de
informação única, desenvolvida pelas empresas gestoras, na qual também são integrados diferentes
aplicativos de pagamento por celular, entre eles o desenvolvido pela EYSA.

Dispomos de um sistema central de gestão de estacionamento que permite enviar informações aos
controladores, organizando o seu trabalho em tempo real por meio do envio de alertas de infração, de
acordo com a posição do pessoal que trabalha na rua.

Em resumo, a EYSA é uma empresa em constante evolução que dispõe das tecnologias mais modernas
de controle de estacionamento, gestão de pessoal e atendimento aos usuários que a posicionam como
empresa líder na Espanha. Além disso, graças a nossa versatilidade, conseguimos nos integrar a
qualquer sistema ou sistemas por meio da nossa plataforma de informação própria chamada
ParkXplorer. Esta plataforma é fruto não apenas da nossa experiência neste tipo de serviço, mas
também da colaboração com diferentes fornecedores de tecnologia de estacionamento (Parkeon,
Tradesegur, etc.) e nos permite estar na vanguarda da gestão de serviços.
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Caso de sucesso: Cidade de Bilbao

A gestão da OTA em Bilbao foi um dos grandes contratos da EYSA nos anos 90 e agora, em 2016,
vencemos novamente a licitação.

Bilbao possui 18.000 vagas de estacionamento em superfície, mais de 500 parquímetros e uma equipe
de 180 pessoas.

Este contrato representa um verdadeiro desafio tecnológico para a EYSA, tanto em relação aos
trabalhos a serem realizados quanto aos prazos, com destaque para os seguintes pontos:

• Criação de um novo centro de controle para gerenciar a centralização de mais de 500 parquímetros
de diversos fabricantes e com características muito diferentes.

• Criação de hardware próprio que permita a comunicação entre os parquímetros por meio de
protocolos de comunicação abertos, habilitando a integração em qualquer centro de controle.

• Integração com zonas de acesso restrito, de prioridade residencial.

• Fornecimento de 20 veículos com leitor de placas que proporcionam dados on-line sobre ocupação,
nível de cumprimento de pagamentos, etc.

• Criação de um app gratuito de pagamento por celular para os usuários da OTA de Bilbao.

• Integração com os sistemas de GIS do município, para manter atualizados os elementos materiais
pertencentes ao contrato e oferecer informações aos usuários dos sistemas.

• Desenvolvimento de plataforma centralizada de gerenciamento para a parametrização do serviço
que permite a supervisão direta por parte dos responsáveis municipais dos principais dados de
serviço (KPIs, frequência de inspeção, dados de arrecadação).
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Caso de sucesso: Cidade de San Sebastián

San Sebastián conta com os serviços da Eysa desde 1995, sendo uma cidade com uma
peculiaridade quanto ao número de tarifas existentes. Atualmente são gerenciadas cerca de
12.500 vagas.

O modelo de gestão implantado nesta cidade foi evoluindo em função das necessidades dos cidadãos
e usuários do serviço, combinando os tipos de veículos, as zonas da cidade, os proprietários de
comércios e as áreas de rotatividade pura, obtendo diferentes combinações até chegar ao total de 97
tarifas.

Na última licitação realizada em 2010, a nossa concessão foi renovada/ampliada. A proposta da EYSA,
comparada com o status da tecnologia daquele momento, foi considerada a mais inovadora pelas
seguintes soluções:

• Até 2010, os sistemas de leitura de placa em veículos equipados com câmeras já existiam, mas os
serviços oferecidos por esses sistemas eram simplesmente os de identificação de infrações como fila
dupla.

• Incluímos uma solução para a bonificação “multiusuário” de veículos, ou seja, para as pessoas que
dirigem um veículo com mais de três ocupantes, veículo de alta ocupação, etc.

• Foi criada uma cidade com parquímetros multimarca perfeitamente integrados.

• Foi colocada à disposição da polícia local dedicada à gestão do trânsito uma ferramenta de
denúncia de infrações on-line, destacando a grande flexibilidade do aplicativo e a facilidade de
adaptação à lógica policial.

• Foi proposto que o mesmo cartão universitário pudesse ser lido por meio de um leitor instalado no
parquímetro, gerando um tíquete com tarifa especial universitária.

>>
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• Nesta mesma proposta, implementamos o pagamento por celular para usuários diferenciados. Os
comerciantes da cidade dispunham na época de um dispositivo portátil que cumpria as funções de
parquímetro pessoal. Em função da sua obsolência, substituímos esse aparelho por um aplicativo
que permite que os comerciantes estacionem em vagas exclusivas para eles.

• A capacidade de desenvolvimento de software da EYSA proporcionou à polícia municipal uma
ferramenta de gestão de multas com 20 licenças de uso, que facilitava o processamento e
minimizava o erro humano.

• Implementamos a ordem de remoção telemática, sem a necessidade da presença da polícia
municipal para autorizar que um veículo seja guinchado.

• Nesta proposta renovamos todos os parquímetros da cidade e desenvolvemos uma centralização
própria em tempo real, independente dos fabricantes de expedidores, conectando diretamente a
cada dispositivo.

• Recentemente o município decidiu implantar o controle de determinadas zonas da cidade com a
polícia local, com destaque para a integração total do sistema de controle da EYSA (privado) com o
da polícia local, bem como a organização e integração completa dos serviços e sistemas.
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Caso de sucesso: Cidade de Burgos

A EYSA está presente na cidade de Burgos desde 1986 com o serviço de guincho municipal e,
desde 1996, com o serviço de estacionamento regulamentado, quando foi realizada uma
licitação e obtivemos a concessão. Este contrato foi renovado nas licitações seguintes, de 2004 e
2014, para as quais fomos nos adaptando e atualizando em função das exigências publicadas nos
editais pelomunicípio. Atualmente gerenciamos cerca de 4.500 vagas de estacionamento.

O modelo de gestão implantado nesta cidade foi evoluindo em função das necessidades dos cidadãos
e usuários do serviço, contando hoje em dia com os seguintes tipos de vagas e tarifas:

• Vagas/Tarifa azul: Destinadas a melhorar o estacionamento em via pública, obrigam os usuários do
serviço a mover o veículo a cada 2 horas, garantindo desta forma rotatividade.

• Vagas/Tarifa residente: Destinadas aos moradores, os quais por meio de um cartão obtido
anualmente podem estacionar em qualquer lugar da cidade com custo zero.

Da mesma forma, para aumentar a agilidade, a cidade dispõe de um tíquete gratuito de 15 minutos de
cortesia, que pode ser obtido por cada veículo uma vez ao dia. Para controlar esses tíquetes, é
necessário informar a placa do veículo, evitando assim eventuais abusos.

Além disso, estamos desenvolvendo a opção de encerrar o estacionamento no próprio parquímetro,
não apenas no aplicativo de pagamento por celular ou no aplicativo de desconto oferecido pelos
comerciantes aos seus clientes via código QR.

Além do pagamento pelo celular, a cidade conta com o “saldo na nuvem”, que permite realizar recargas
em dinheiro para uma placa e manter o que não for consumido como saldo, o qual poderá ser utilizado
em outras ocasiões sem a necessidade de usar moedas.

>>
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Caso de sucesso: 
Cidade de Burgos

>> Visto que é feito o controle da ocupação do espaço na via pública (mudanças, contêiner, obras,
armazenamento de material, gravação de filmes, etc.), está sendo analisada a possibilidade do
município cobrar por estas ocupações, já que contamos no nosso grupo com uma empresa
especializada neste setor.

Em matéria de multas e infrações, desenvolvemos a coleta diária dos autos de infração efetuados, sua
análise, comprovação e o registro informático dos dados contidos nestes autos. Além disso, realizamos
a averiguação dos dados dos infratores por meio de consultas ao Registro da DGT (Direção Geral de
Trânsito) e a criação dos procedimentos sancionatórios, a substituição do proprietário do veículo
inicialmente autuado pelo motorista efetivamente responsável no momento do auto de infração,
segundo os dados fornecidos pelo proprietário, e o registro de alegações e recursos, elaborando
relatórios com uma proposta de resolução e a sua posterior notificação aos interessados. Também
realizamos a entrega pelos correios ou empresa similar das notificações e o registro do resultado
destas.

Em termos de aprimoramento e adaptação dos serviços, a EYSA se ajusta às necessidades dos
diferentes municípios, conectando os nossos serviços a diferentes plataformas municipais. Tudo isso
por meio de serviços que proporcionam as informações bidirecionais necessárias. Um exemplo destes
serviços, é a gestão de residentes, o que ocorre a partir da prefeitura de Burgos, mas de forma integrada
à plataforma para que os controladores possam consultar esses dados em tempo real.



eysaservicios.com

Caso de sucesso: Cidade de Cartagena

A cidade de Cartagena conta com os serviços de gestão da EYSA desde 1988. Atualmente gerenciamos
cerca de 3.800 vagas de estacionamento na cidade.

Ao longo de mais de 28 anos de prestação desses serviços, tivemos a oportunidade de colaborar de perto
com iniciativas municipais, a maioria baseada em nossos estudos sobre mobilidade e propostas
apresentadas como um intercâmbio da nossa experiência em cidades muito parecidas a Cartagena. O
modelo de gestão atual foi sendo adaptado ao crescimento e às mudanças que ocorreram na cidade, bem
como às necessidades dos cidadãos e usuários do serviço, contando atualmente com os seguintes tipos de
vagas e tarifas:

• Vagas/Tarifa azul: Destinadas a melhorar o estacionamento em via pública, obrigam os usuários do
serviço a mover o veículo a cada 2 horas, garantindo desta forma rotatividade.

• Vagas/Tarifa laranja: Destinadas principalmente aos moradores que vivem na região e obtêm uma
autorização especial para estacionar o veículo na área, sem a necessidade de adquirir um tíquete de
estacionamento. Um veículo que não seja da área também pode estacionar, mas pagando um preço
mais alto pela hora de estacionamento.

• Vagas/Tarifa verde: Estas vagas são destinadas aos trabalhadores que podem estacionar o veículo em
3 períodos: pela manhã, à tarde ou durante todo o dia, facilitando desta forma o estacionamento nas
áreas mais comerciais da cidade.

Uma das mudanças mais relevantes que introduzimos juntamente com a prefeitura foi a transformação
do centro em área exclusiva para pedestres, além da inclusão de ciclovias em grande parte da cidade para
evitar a poluição produzida pelo deslocamento de uma grande quantidade pessoas usando veículos
particulares.

>>
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Caso de sucesso: Cidade de Cartagena

>> Com relação a pessoal, queremos aproveitar a oportunidade para comentar a importância deste
coletivo que foi sendo criado na Espanha. Estes profissionais foram surgindo em grande parte das cidades
não apenas como agentes que controlam os estacionamentos, a sua presença agrega valor ao município.
Há 1 controlador para aproximadamente 150 vagas que oferece informações tanto para o município
como para os seus cidadãos e visitantes.

Esta evolução do pessoal não ocorreu apenas em relação aos aspectos mencionados anteriormente,
houve também uma grande evolução em matéria de qualidade e segurança no trabalho, o que permitiu à
EYSA contar atualmente com os certificados ISO 9901, ISO 12001 e OSHAS.

A qualidade desta equipe, os meios materiais sempre de ponta e os avanços tecnológicos permitiram que
o tratamento de ilegalidades e o serviço em geral fossem mudando a cultura dos cidadãos, obtendo assim
os resultados esperados em todos e em cada um dos aspectos que analisamos, estudamos e propomos à
prefeitura nos estudos de mobilidade que preparamos trimestral e anualmente.

Dentro deste processo de melhora e adaptação do serviço, a EYSA se ajusta às necessidades dos
municípios e conectamos os nossos serviços com diferentes plataformas municipais. Tudo isso por meio
de serviços que proporcionam as informações bidirecionais necessárias para o controle dos dados por
parte de todos os agentes municipais integrados ou envolvidos neste serviço, tais como polícia, receita
federal, serviços jurídicos, departamento de meio ambiente, etc.
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Caso de sucesso: Cidade de Irun

A cidade de Irun conta com os serviços da Eysa desde 2005, com a gestão de cerca de 3.100 vagas
de estacionamento. Esta é uma das cidades commaior rotatividade da Espanha e um exemplo da
convivência do serviço com os moradores, já que existem mais cartões de residentes do que
vagas a serem administradas.

O modelo de gestão implantado nesta cidade foi evoluindo em função das necessidades dos cidadãos
e usuários do serviço, contando hoje em dia com os seguintes tipos de vagas e tarifas:

• Vagas/Tarifa azul: Destinadas a melhorar o estacionamento em via pública, obrigam o usuário do
serviço a mover o veículo a cada 2 horas, criando desta forma rotatividade.

• Vagas/Tarifa verde: Destinadas principalmente aos moradores que vivem na região e obtêm uma
autorização especial para estacionar o veículo na área, sem a necessidade de adquirir um tíquete de
estacionamento. Um veículo que não seja da área também pode estacionar, mas pagando um preço
mais alto pela hora de estacionamento.

A proposta técnica da EYSA, que venceu a última licitação, em 2015, reúne uma prestação de serviço
mais ampla do que foi exigido como condição mínima no edital de licitação. Desta forma, do ponto de
vista do controle de estacionamento, a operação implementada foi a de rotas dinâmicas de controle no
lugar das estáticas. O que significa que os controladores do serviço não realizam mais uma rota fixa de
controle, agora eles atendem aos alertas de infração emitidos pelo nosso sistema Park Explorer. Desta
forma, conseguimos uma maior eficiência na arrecadação e um número maior de vagas disponíveis ao
fazer com que o índice de autos de infração crescesse em um determinado período de tempo.

Consideramos também as necessidades do transporte coletivo e o uso das vagas de carga e descarga,
possibilitando identificar a disponibilidade de vagas destinadas a este fim e evitando, assim, a
formação de filas duplas que o uso indevido destas vagas costuma ocasionar.

>>
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Caso de sucesso: 
Cidade de Irun

>> Para potencializar o comércio local, levamos em consideração as solicitações encaminhas pelos
comerciantes como o tipo de bonificação para as vagas de estacionamento rotativo para os clientes do
comércio. Para tanto, implementamos um código QR de desconto para essa bonificação, satisfazendo o
cliente e o próprio comerciante.

Vale ressaltar sobre este contrato, que esta foi a primeira cidade da Espana em que o usuário residente
não precisou usar um cartão para se identificar. Desenvolvemos uma certificação digital em que apenas
com o número da placa, o agente do serviço verifica usando a tecnologia OCR se o veículo está
cadastrado no banco de dados de moradores. Desta forma, conseguimos agilizar os processos
administrativos dos serviços municipais que todos os anos precisavam verificar a documentação
entregue pelos moradores para obter a certificação anual. Outro objetivo que nos propusemos e
conseguimos cumprir foi o de evitar a fraude com a falsificação de certificados ao adotar a certificação
digital.
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Caso de sucesso: Cidade de Lérida/Lleida

Lérida, juntamente com Alicante, foi uma das pioneiras na regulamentação do estacionamento
em superfície na Espanha, em 1984. Um pouco antes, em 1975, a EYSA foi fundada com a
construção e exploração de um estacionamento subterrâneo na rua Marqués de Urquijo, em
Madri. Mas foi em Lérida e em Alicante que a EYSA começou a sua trajetória nos estacionamentos
em superfície.

Esta cidade foi e continua sendo referência para compreender o que antes era conhecido apenas como
trânsito e hoje chamamos de mobilidade. Um assunto que começava a preocupar em muitas cidades
com o crescimento significativo do parque automobilístico que, juntamente com o crescimento
urbano, fazia com que o centro dessas cidades precisasse adotar medidas para sanar o problema. Isto
porque as regiões centrais, além dos seus próprios moradores, começaram a receber a "visita" de
milhares de automóveis das pessoas que iam aos edifícios da administração pública, hospitais,
escritórios, comércios, hotéis, etc., mas dispunham de vagas limitadas de estacionamento em
superfície. Assim a cidade começou a implantar esta fórmula de regulamentação para tentar aproveitar
o uso das vagas da maneira mais eficiente e satisfatória para todos.

O modelo de gerenciamento implantado nesta cidade foi evoluindo em função das necessidades dos
cidadãos e usuários do serviço e, hoje em dia, conta com os seguintes tipos de vagas e tarifas:
Vagas/Tarifa azul, Vagas/Tarifa verde, Vagas/Tarifa vermelha, Vagas/Tarifa residente.

Quando começamos a prestar o serviço, os parquímetros eram dispositivos isolados que só emitiam
tíquetes de estacionamento com a colocação de moedas. Não aceitavam outra forma de pagamento
como cartão com chip ou cartão de crédito, os quais foram sendo adicionados. Além isso, era
impensável adquirir um tíquete usando um dispositivo móvel, o que hoje em dia está disponível com a
implementação maciça do app da EYSA, que conta com um forte reconhecimento entre os usuários
que preferem cada vez mais esta opção de pagamento.

No início, a regulamentação e as multas eram feitas à mão e precisavam da assinatura da polícia para
terem validade. Isto foi mudando com a chegada dos PDAs e impressoras, a assinatura digital e a
criação da figura da denúncia voluntária, o que tornou o procedimento mais eficaz e eficiente,
dispensando a colaboração da Polícia Municipal para a emissão das infrações. >>
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Caso de sucesso: 
Cidade de Lérida/Lleida

>> Atualmente, o sistema de Lérida/Lleida está centralizado, o que permite ter um backoffice com
todas as informações sobre o serviço como tíquetes, autos de infração, anulações, etc. Isto também
permite que a polícia e a prefeitura conheçam as ocorrências no trânsito que vão sendo relatadas pelos
nossos agentes como parte do seu trabalho diário, graças ao aplicativo desenvolvido integralmente
pela EYSA, o qual permite registrar no sistema a presença de contêiner, obras na via, mudanças, o
estado do mobiliário urbano, etc.

Da mesma forma, a eficiência dos controladores é essencial para o bom gerenciamento do serviço, por
isso eles contam com o equipamento mais ergonômico, leve e tecnológico existente no mercado. Os
controladores usam PDAs que permitem emitir autos de infração, bem como consultar placas, verificar
se o veículo tem um tíquete válido, se é reincidente, etc. Todos esses avanços tecnológicos, aliados à
melhora na gestão dos autos de infração, permitiram reduzir de forma significativa as ilegalidades nas
vias públicas.
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Caso de sucesso: Cidade de Logronho

Logronho conta com os serviços da EYSA desde 2009, até então a gestão dos estacionamentos da
cidade não contava com nenhum tipo de centralização de informações sobre arrecadação ou
ocorrências.

A proposta que apresentamos na licitação, realizada em 2009, foi a mais bem avaliada porque, alinhada
com a aposta na inovação tecnológica, a EYSA sugeriu uma mudança na gestão do serviço que era
feito naquela época. O projeto de prestação de serviço exigido pelas condições da licitação deveria
facilitar o estacionamento nas áreas comerciais, oferecendo flexibilidade aos moradores, em vez de
limitar o seu uso, bem como agilizar os procedimentos em geral. Por isso, a nossa proposta ofereceu as
seguintes soluções:

• A legislação da cidade de Logronho permite que o usuário residente escolha a faixa de horário em
que o seu estacionamento é bonificado, ou seja, os moradores são “semirresidentes" e podem
escolher o modelo de residência, manhã ou tarde. As condições da licitação exigiam uma solução
para esta peculiaridade. A proposta da EYSA foi de que o morador obtivesse um tíquete, de custo
zero, na faixa de horário que escolhesse e, para evitar qualquer tipo de fraude, isto deveria ser
comprovado com a exibição do cartão de residente que contava com um RFID com as informações
que atestam a sua condição. Este sistema de RFID para a identificação de residentes foi pioneiro na
Espanha e Logronho foi uma das primeiras cidades em que o implementamos.

• Com o objetivo de facilitar o estacionamento e reduzir os picos de trânsito, diminuir o
congestionamento nas vias muito movimentadas e desviar o trânsito e os estacionamentos para
zonas menos ocupadas, propusemos à prefeitura de Logronho um aplicativo de desenvolvimento
próprio para o cálculo da ocupação da rua e com base em:

ü Cálculo de vagas com dados estatísticos proporcionados pelo número de tíquetes on-line
dos expedidores. É preciso ressaltar que naquela ocasião a cidade não dispunha de
informações on-line.

ü Sensores magnéticos instalados sob o pavimento para envio on-line de dados de ocupação.
>>
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Caso de sucesso: 
Cidade de Logronho

>> A solução dos sensores foi implementada nas zonas sujeitas à maior ocupação, isto é, nas ruas mais
centrais e comerciais. Para fornecer informações para os usuários e comerciantes, toda a zona conta
com sensores, e o número exato de vagas disponíveis é mostrado em diferentes painéis distribuídos
pelas áreas próximas a cada momento.

• Da mesma forma, o usuário que precisar fazer alguma atividade rápida, dispõe de um tíquete
gratuito de 15 minutos de cortesia, que pode ser obtido uma vez ao dia para cada veículo.

• Controle de carga e descarga por meio de sensores que detectam a presença de veículo.

• Com o desenvolvimento de um aplicativo próprio desde 2008, Logronho foi uma das primeiras
cidades na Espanha em que foi possível utilizar o EYSAMOBILE, agora ELPARKING. Isso mudou os
hábitos de pagamento da tarifa de estacionamento, inserindo conceitos como o pagamento exato
da tarifa, a facilidade de não precisar carregar moedas, etc.
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Caso de sucesso: Cidade de Múrcia

A EYSA começou as suas atividades em outubro de 1990 e ainda continua prestando os serviços
depois de várias licitações ao longo desses 26 anos, gerenciando mais de 5.900 vagas de
estacionamento em superfície.

Atualmente o município de Múrcia está desenvolvendo, juntamente com a Universidade de Múrcia um
dos maiores projetos de Smartcity, com a colaboração da Estacionamientos y Servicios. O projeto
pretende integrar em uma plataforma única a gestão e as informações sobre o transporte público, bem
como o gerenciamento do estacionamento regulamentado. O modelo de gestão implantado nesta
cidade foi evoluindo em função das necessidades dos cidadãos e usuários do serviço, contando hoje
em dia com os seguintes tipos de vagas e tarifas:

• Vagas/Tarifa azul: Destinadas a melhorar o estacionamento em via pública, obrigam os usuários do
serviço a mover o veículo a cada 2 horas, garantindo desta forma rotatividade.

• Vagas/Tarifa laranja: Destinadas principalmente aos moradores que vivem na região e obtêm uma
autorização especial para estacionar o veículo na área, sem a necessidade de adquirir um tíquete de
estacionamento. Um veículo que não seja da área também pode estacionar, mas pagando um preço
mais alto pela hora de estacionamento.

• Vagas/Tarifa verde: Estas vagas são destinadas aos trabalhadores que podem estacionar o veículo
em 3 períodos: pela manhã, à tarde ou durante todo o dia, facilitando desta forma o estacionamento
nas áreas mais comerciais da cidade.

Múrcia conta com sensores nas vagas de carga e descarga, bem como nas de pessoas com
necessidades especiais, sendo capaz de verificar e informar os usuários em seu site sobre as vagas
disponíveis. Estamos trabalhando para oferecer a ocupação de diferentes bairros, calculando esta
ocupação e oferecendo as informações nos diferentes painéis informativos distribuídos pela cidade.
Todos esses elementos como parquímetros, PDA, sensores e painéis de informação serão integrados
em uma plataforma única, cujo desenvolvimento também conta com a colaboração da
Estacionamientos y Servicios. >>
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Caso de sucesso: 
Cidade de Múrcia

>> Dentro do processo de melhora e adaptação dos serviços que a EYSA oferece, encontra-se a sua
capacidade de ajuste às necessidades de diferentes municípios, conectando os nossos serviços a
diversas plataformas municipais. Tudo isso por meio de serviços que proporcionam as informações
bidirecionais necessárias. Um exemplo destes serviços é a gestão de residentes, realizada a partir do
município de Múrcia, mas integrados à plataforma para que possam ser consultados em tempo real
pelos controladores. Incluímos o gerenciamento por meio de cartões RFID que evitam duplicidade ou
falsificações e favorecem tanto o usuário, que não precisa renovar o cartão todo ano, como a prefeitura
que economiza ao também não precisar renovar anualmente os cerca de 8.500 cartões de residentes.

Outros fatores que demonstram a boa organização e entendimento entre a concessionária e o
município são a adaptação constante aos prazos e demandas do município ou de outra empresa e,
neste caso específico, a economia não apenas de custos, mas também de tempo do pessoal da
administração e da segurança. Isto envolveu a introdução da tramitação on-line dos procedimentos
sancionatórios, eliminando os envios em papel entre a concessionária e o município, ou a aplicação do
pagamento por celular.

Por meio da Eysanet, gerenciamos de forma centralizada a administração de terminais e de pessoal, a
emissão de relatórios e, ainda, geramos de forma automática as remessas de autos de infrações
assinadas digitalmente após validações noturnas.
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Caso de sucesso: Cidade de Oviedo

A cidade de Oviedo conta com os serviços da empresa Estacionamientos y Servicios desde 1988
que, atualmente, gerencia cerca de 2.600 vagas de estacionamento.

Hoje em dia, Oviedo, do ponto de vista da mobilidade e do gerenciamento de estacionamento em
superfície, é uma cidade centralizada e com os maiores avanços tecnológicos do setor. Conta com uma
plataforma integralmente desenvolvida pela Estacionamientos y Servicios, chamada ParkXplorer, que
reúne todos os parquímetros existentes na cidade, as operações realizadas nesses equipamentos e
todos os dispositivos existentes como PDA, veículos com câmera, sensores, pagamento por celular,
painéis, etc. Esta plataforma reúne todas as informações em um backoffice que permite gerar
diferentes painéis de controle, rotas dinâmicas, gestão do mobiliário urbano da cidade, etc.

A gestão confiável e a liderança tecnológica que a EYSA oferece, mais como um parceiro do que como
uma simples empresa prestadora de serviços, em todos os anos em que tem servido à cidade de
Oviedo, fez com que na última licitação, publicada em 2014, o seu contrato fosse renovado por mais
seis anos. Desta forma, ao final da duração deste contrato, serão mais de 20 anos gerenciando a
mobilidade da cidade.

Entre as funcionalidades do app, orientadas tanto para realizar o pagamento do estacionamento como
para informar o usuário, destacam-se:

Entre as orientadas ao pagamento, listamos as seguintes:

• Envio de alerta de expiração do tíquete para o telefone do usuário.

• Envio de alerta de infração para o telefone do usuário.

>>
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Caso de sucesso: 
Cidade de Oviedo

>>

Entre as voltadas para informar o usuário, listamos as seguintes:

• Orientação com voz para as vagas disponíveis.

• Informação e reserva de vagas especiais (carga e descarga, mobilidade reduzida).

Graças ao Park Explorer, conseguimos apresentar informações relevantes, por exemplo, informar os
usuários sobre a disponibilidade ou não de vagas de estacionamento de superfície. Isto é realizado sem
a necessidade de usar sensores nas vagas de estacionamento, o que permite economizar nos custos de
implantação e manutenção.
Outras melhoras implementadas pela Eysa em Oviedo que merecem destaque são o código QR para a
anulação de autos de infração e a implementação do Smartique, que consiste em cobrar dos usuários
automaticamente um período e uma tarifa predeterminados, quando os nossos sistemas ou
controladores visualizam o veículo na rua, sem intervenção direta do cidadão.
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Caso de sucesso: Cidade de Salamanca

Salamanca, uma cidade turística e universitária por excelência, conta com os serviços da EYSA
desde 1989. A cidade combina a gestão de estacionamento regulamentado com a remoção de
veículos na via pública e os estacionamentos off Street. Esses serviços são perfeitamente
integrados por meio da Solução Integral de mobilidade desenvolvida pelo departamento de P+D
da EYSA.

Um dos serviços inovadores lançados pela EYSA nesta cidade foi o desenvolvimento da “telerremoção”,
que permite ao departamento de polícia ratificar uma ordem de remoção, sem a necessidade de se
deslocar até o local da infração, o que é ótimo para a agilidade do serviço.

Esta ferramenta (eysanet) foi pioneira na Espanha e nasceu com grande dificuldade em função das
restrições da legislação espanhola sobre a remoção de veículos da via pública por alguém que não seja
da polícia municipal. Mas com a evolução da lei e da tecnologia, as imagens/vídeos passaram a ser
aceitas como prova.

O modelo de gestão implantado nesta cidade foi evoluindo em função das necessidades dos cidadãos
e usuários do serviço, contando hoje em dia com os seguintes tipos de vagas e tarifas:

• Vaga de rotatividade: Destinadas a melhorar o estacionamento em via pública, obrigam os usuários
do serviço a mover o veículo a cada 2 horas, garantindo desta forma rotatividade. Esta tarifa varia
em função do nível de poluição e do tipo do veículo, bem como da zona de estacionamento.

• Vagas/Tarifa residente: Destinadas principalmente aos moradores que vivem na região e obtêm
uma autorização especial para estacionar o veículo na área, sem a necessidade de adquirir um
tíquete de estacionamento. Um veículo que não seja da área também pode estacionar, mas
pagando um preço mais alto pela hora de estacionamento.

>>
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Caso de sucesso: 
Cidade de Salamanca

>> Em função da forma de regulamentação do procedimento sancionatório que existia no início, era
difícil saber quais multas poderiam ser pagas direta e imediatamente no banco. Mas a regulamentação
foi mudando e incluindo novidades nas formas de pagamento das multas e, então, decidimos
desenvolver em Salamanca, em colaboração com a prefeitura e diversas entidades bancárias, um
modelo para que os autos de infração atendessem as diretrizes do caderno 60 e, portanto, as multas
pudessem ser pagas diretamente. Desta forma, o infrator leva o auto ao banco, lá é feita a leitura do
código de barras, e ele pode pagá-lo como se tivesse recebido a notificação. Isto permite uma
economia significativa ao município que evita os trâmites com notificações nos casos em que os
usuários pagam antes. Além disso, este sistema é configurado para aplicar o desconto equivalente ao
pagamento imediato, uma modificação inserida recentemente pela legislação e que está evitando
inúmeros recursos e inadimplências.

Neste quesito de multas, é necessário ressaltar que a EYSA recentemente incorporou ao seu Grupo uma
das empresas mais importantes neste setor e com mais de 40 anos de experiência, a SCI: Servicios de
Colaboración Integral; SLU. Esta empresa oferece à EYSA e, consequentemente, aos municípios em que
opera, uma grande experiência neste campo, o que é extremamente necessário para o bom
funcionamento desse tipo de serviço.

Todos esses serviços são conectados com diferentes plataformas municipais por meio de serviços que
proporcionam as informações bidirecionais necessárias. Um exemplo destes serviços, é a gestão de
residentes, o que ocorre a partir da prefeitura de Salamanca, mas de forma integrada ao nosso
programa para que esses dados possam ser consultados em tempo real.



eysaservicios.com

C
/ C

ar
de

na
l M

ar
ce

lo
 S

pí
no

la
, 5

0-
52

 -
28

01
6 

M
ad

rid
 -

Te
l. 

91
 2

30
 8

1 
64

 • 
Fa

x 
91

 2
30

 7
3 

40

eysaservicios.com


