Instalações SKIDATA
Aeroporto Confins

Brasil

Aeroporto Internacional
de Confins - Off-site
Depois de chegar a dois pontos estratégicos em Belo Horizonte e região metropolitana, a
empresa paulista Pare Bem implementou o Estacionamento Aeroporto Confins, na Saída
27 da Linha Verde, próximo ao Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins
(MG). Entre as inovações oferecidas pela empresa está o serviço de reserva e venda de
vagas on-line, que permite aos clientes reservarem vagas e efetuarem o pagamento via
internet, antes mesmo de chegar ao local. Outra novidade é o sistema de pagamento
100% automatizado, pioneiro no Brasil, que dispensa a intermediação de qualquer
profissional. O equipamento aceita pagamento em todas as modalidades: cartão de
crédito, débito, dinheiro, emite comprovante de compra pela internet. E é monitorado,
assim como todos os outros dispositivos do sistema, desde a Central de Controle da
Pare Bem, localizada na cidade de São Paulo, a mais de 600 Km do estacionamento.
Vale lembrar que o Aeroporto Internacional de Confins tem capacidade para atender
10 milhões de passageiros ao ano, contando com uma infraestrutura completa que
inclui praça de alimentação, serviços, casas de câmbio, lojas e órgãos públicos.
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Descrição do Projeto
A Pare Bem precisava trocar seu sistema
antigo de estacionamento por um mais
moderno e confiável e que pudesse ser
controlado remotamente. Ao mesmo tempo, a
empresa necessitava melhorar o controle de
sua receita, evitando evasão, além de diminuir
intervenções técnicas e controlar remotamente
o estacionamento. A SKIDATA, então, ofereceu
as soluções Power.Cash, Power.Gate e Lite.
Gate, para que os usuários do estacionamento
passagem a efetuar o pagamento de sua
estadia sem a intervenção humana. Toda a
operação passou a ser realizada pela matriz,
em São Paulo. A necessidade do cliente
de controlar remotamente sua garagem
foi, justamente, o grande diferencial para
a escolha da SKIDATA como parceira.
O produto SKIDATA é elogiado diariamente

pela robustez e confiabilidade, sobretudo em
relação à baixa intervenção técnica. Diversos
produtos passaram a ser oferecidos aos
clientes, como forma de fidelização, incluindo
diferenciação de tarifas e descontos. Com o
sistema SKIDATA, o cliente teve um aumento
de 50% de sua receita em apenas 6 meses.

Ficha técnica
Cliente

Pare Bem Estacionamentos

Projeto

Estacionamento Aeroporto de Confins

Cidade

Confins (MG)

Data da instalação

2016

Capacidade

500 vagas de estacionamento

Produtos SKIDATA

•
•
•
•

Solução implementada

Parking.Logic

www.skidata.com

2 Power.Gates
2 Barrier.Gates
1 Power.Cash
1 Manual.Cash

