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ImTraff participa da maior feira de Infraestrutura 
de Transportes da América Latina

Empresa do setor de mobilidade lança patinetes 
compartilhados em São Paulo

Em São Paulo, a iniciativa da startup Yellow foi disponibilizar 
bicicletas e patinetes elétricos compartilhados, em determina-
dos bairros da cidade. Utilizando apenas o aplicativo da empre-
sa e um QR Code, usuários podem se locomover por diversas 
regiões, utilizando os equipamentos alugados, o que contribui 
para desafogar outros meios de transporte. Esta solução de 
mobilidade inovadora já está presente em outros países como a 
China e segundo o CEO da Yellow, Ariel Lambrecht existem 
estimativas de que o trânsito em Pequim, pode ter reduzido e 
até 5% com a implantação do modelo de bikes compartilhadas.

Maioria das cidades brasileiras ainda não iniciaram
seus Planos de Mobilidade
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A ImTraff esteve presente na TranspoQuip 2018 em São Paulo, 
maior evento do setor de Infraestrutura de Transportes e Mobili-
dade Urbana da América Latina. Ao longo de 2 dias, nosso 
estande recebeu a presença de representantes de empresas de 
diversas regiões do país e de diferentes países, além de autorida-
des do segmento de transporte e prefeituras que queriam 
conhecer mais sobre nossas soluções em Mobilidade e realizar 
novas parcerias. O espaço recebeu também estudantes interes-
sados em conhecer mais sobre a Engenharia de Tráfego e 
Transporte e saber mais sobre nossos aplicativos desenvolvidos. 
Nosso diretor também foi um dos palestrantes do evento, com o 
tema Segurança Viária e a aplicação da metodologia internacio-
nal iRAP para redução de mortos e feridos no transito.

Um levantamento do Ministério das Cidades mostra 
que menos de 6% das cidades brasileiras têm plano de 
mobilidade. A lei 12.587, sancionada em 03 de janeiro 
de 2012, prevê que todos os municípios com mais de 
20 mil habitantes tenham o plano de mobilidade. Cerca 
de 3.342 municípios se enquadram na lei, entretanto 
somente 195 informaram ter concluído os planos.
Somente as prefeituras que aprovassem o projeto 
poderiam receber repasses do Governo na área de 
Mobilidade. O prazo para conclusão já foi adiado duas 
vezes devido à baixa adesão.


