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MAxiPArk

A Maxipark é uma das mais atuantes empresas no setor de 
estacionamentos. Fundada em 1988, surgiu a partir da proposta 
de melhorar e minimizar a escassez de vagas na cidade de São 
Paulo, buscando aliar comodidade à segurança. Ao longo desses 
18 anos, sempre manteve como objetivo unir tecnologia aos 
serviços que viessem não apenas ao encontro dos desejos de seus 
clientes, mas que se tornassem ferramentas de vanguarda no 
gerenciamento de estacionamentos, superando as expectativas 
do mercado.

Foco e quAlidAde
nos recursos humAnos

certa de que uma empresa de qualidade se faz 
com tecnologia e qualificação de pessoal, 
a Maxipark tem como política básica de 
trabalho a valorização de seus funcionários, 

buscando uma administração moderna e eficaz por 
meio de um rigoroso processo de seleção, além de 
reciclagem e treinamento constantes.

Hoje a Maxipark administra aproximadamente 
25 mil vagas distribuídas em mais de 80 endereços 
em quatro estados brasileiros, nas cidades de São 
Paulo e da Grande São Paulo, Vitória, Recife, Belo 
Horizonte e Maringá, no Paraná.

Responde pela geração de cerca de 500 empregos 
diretos, atendendo mais de 1,5 milhão de veículos por 
mês. Possui contratos em diversos segmentos dentro 
do ramo de estacionamentos, como shoppings centers, 
hospitais, edifícios comerciais, flats, entre outros.

NÚmEroS DA EmprESA

• Inauguração: 1988
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ServiçoS

FoCo E QUAlIDADE NoS rECUrSoS HUmANoS

• Número de unidades: 67
• Matriz: Alphaville – Barueri 
• Estados em que atua: São Paulo, Pernambuco, 
Espírito Santo, Paraná, Minas Gerais
• Números de unidades por cidade: São Paulo e Gran-
de São Paulo (46), Recife (5), Vitória (14), Maringá 
(1), Belo Horizonte (1).
• Funcionários: 320

Detentora de serviços de qualidade e custos otimi-
zados, a Maxipark recebeu a confiança de grandes 
empresas e órgãos públicos para o 
gerenciamento de seus estacionamen-
tos, entre eles, Aeroporto de Vitória 
(ES), Memorial da América Latina 
(SP), Ginásio do Ibirapuera (SP), 
Laboratórios Delboni (SP), Metrô 
Ana Rosa (SP) e Minas Tênis Clube 
(MG), entre outros.

Além disso, a Maxipark foi a ope-
radora exclusiva do estacionamento 
do Cirque du Soleil, em São Paulo. 
A empresa investiu R$ 300 mil em 
obras para transformar o local onde 
a garagem foi instalada, garantindo ao público um 
show organizado do começo ao fim.

rECUrSoS HUmANoS:  
FoCo E QUAlIDADE

A busca de uma administração moderna e eficaz 
é assegurada através de um rigoroso processo de 
seleção de funcionários, constante reciclagem e trei-
namento. Por isso, desde 1999 a Maxipark investe 
na capacitação de seus profissionais para aperfeiçoar 
os serviços prestados aos usuários.

Responsável pela mudança comportamental dos 
indivíduos, preparando a mão-de-obra dos funcionários 
de acordo com as exigências do cliente e do usuário, a 
empresa tem como diferencial um expressivo inves-
timento em Recursos Humanos.

Busca a uniformidade no atendimento e a perfeita 
integração entre o contratante e a Maxipark, fazendo 
com que os funcionários estejam à disposição para 
atender da forma mais completa e precisa as exigên-
cias do cliente.

Programa de Excelência no Atendimento
Para prevenir ocorrências nas unidades, manter a 

qualidade no atendimento ao cliente e aperfeiçoar o 
negócio, a rede de estacionamentos Maxipark investe 

na capacitação de seus funcionários e desenvolve o 
Programa de Excelência no Atendimento.

O projeto consiste num trabalho de preparo 
contínuo dos empregados. O objetivo é transmitir e 
reforçar os principais conceitos de comportamento 
e trabalhar ações preventivas como fatores indispen-
sáveis para a diminuição de ocorrências relacionadas 
com os clientes e seus bens. 

Os treinamentos ocorrem de diferentes formas, 
atendendo a necessidades específicas. Por estar loca-
lizada num espaço aberto e dentro de uma grande 

loja, que permite a circulação  de 
um público bastante diversificado, 
uma unidade da empresa começou 
a apresentar problemas de pequenos 
furtos de objetos nos veículos que lá 
estacionavam.

Rapidamente a Maxipark sub-
meteu o pessoal dessa unidade a um 
programa de treinamento para que 
aprendessem a identificar compor-
tamentos suspeitos e assim evitar 
ocorrências. Foram transmitidos 
conceitos como comunicação verbal, 

não-verbal, planejamento ético e postura. Após o 
programa, nunca mais foi registrado sinistro nesse 
estacionamento.

Além de ações pontuais como essa, a Maxipark 
atua para manter a qualidade dos serviços prestados 
ao cliente e as empresas parceiras. Os funcionários 
estão sendo submetidos a treinamentos para reforçar 
o trabalho com a Itaú Seguros, em vigor desde o início 
deste ano, e aperfeiçoar a eficiência no atendimento 
ao cliente assegurado.

Para conseguir manter o Programa de Excelência 
no Atendimento, a Maxipark, por se tratar de uma 
empresa de serviços, age com planejamento e busca 
sempre a melhor forma de driblar a dificuldade em reu-
nir seus funcionários. Para isso, uma das alternativas 
encontradas é utilizar o método in loco e aumentar o 
número de sessões, de modo que todos os funcionários 
sejam contemplados com o programa. 

SErVIçoS DESENVolVIDoS

Valet Service
A Maxipark detém uma grande experiência na 

realização de eventos nos mais variados formatos e 
tamanhos, atendendo às diferentes exigências dos 
clientes de uma maneira criativa e profissional.

Todo projeto de serviço de manobristas é analisado 
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detalhadamente, incluindo estudo prévio do local, 
escolha da área de parqueamento, escolha do melhor 
percurso, seleção e dimensionamento da equipe, 
contratação de apólice de seguro e disponibilização 
de materiais necessários.

Um exemplo da qualidade dos serviços de Valet 
desenvolvido é a operação de estacionamentos do 
Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. A empresa 
obteve a concessão de cinco anos para a realização de 
todo tipo de evento no espaço, atendendo desde jogos 
esportivos até shows, como o Criança Esperança.

Outra forma de atuação da divisão de Valet da 
Maxipark se dá em pontos fixos como bares, restau-
rantes, casas noturnas, clínicas médicas, entre outros. 
Da mesma forma, é feito um completo levantamento 
da região, como garagens disponíveis, rotas para o 
fluxo dos veículos, tempo de devolução e seguro.

Engenharia
Para que a segurança e funcionamento das áreas 

de estacionamento estejam sempre em perfeitas 
condições operacionais, a Maxipark conta com uma 
divisão de engenharia e manutenção. Através de um 
planejamento preventivo, realiza um cronograma 
alocando recursos necessários para a adequada con-
servação das unidades.

Para isso, conta com uma frota própria de veícu-
los, equipamentos especiais e ferramental adequado, 
que proporcionam agilidade no atendimento a repa-
ros e manutenções.

A Maxipark desenvolve ainda projetos de dis-
tribuição e otimização de vagas, engenharia viária, 
circulação e acessibilidade, gerenciamento e implan-
tação de equipamentos de automação e sistemas de 
monitoramento por câmeras em garagens e estacio-
namentos. 

Lavecar
A experiência da Maxipark no mercado de es-

tacionamentos gera um know-how suficiente para 
implantar e administrar serviços de lava rápido, 
aliando mão-de-obra treinada a produtos de reco-
nhecida confiança, proporcionando resultados de 
elevada qualidade ao cliente.

Além disso, a empresa efetua projetos e implanta 
áreas para a perfeita operação dos serviços de lava-
gem, polimento e cristalização de pintura. É o que 
acontece no Aeroporto de Congonhas. 

Foi instalada no local uma nova filial Lavecar, 
um dos braços da Maxipark. Trata-se de um moder-
no sistema de lavagem em que toda a água utilizada 

será reaproveitada, preservando assim esse recurso 
natural tão importante.

No acesso à nova garagem, identificada como G2, 
o cliente pode deixar o veículo na recepção, uma óti-
ma alternativa para quem estiver com pressa, já que 
sua localização estratégica permite fácil deslocamento 
para o saguão do aeroporto.

O projeto arquitetônico, feito especialmente para 
o espaço, segue uma tendência moderna e arrojada, 
com aplicação dos melhores equipamentos e mobiliá-
rio especialmente desenvolvido para o local. São dois 
boxes, com as paredes revestidas com pastilhas na cor 
laranja e fechamento em vidro, garantindo perfeita 
harmonia com o layout do estacionamento.

Comprometido com o meio ambiente, o Lavecar 
emprega produtos biodegradáveis e a água utilizada 
é proveniente de reservatório de reuso. São oferecidos 
serviços de enceramento, higienização, hidratação 
de couro, polimento, cristalização, além de marteli-
nho de ouro e instalação de película de vidros. Para 
garantir a limpeza, todos os carros atendidos ficam 
cobertos à espera de seus donos.

CoNVÊNIoS E pArCErIAS:  
mAIS bENEFÍCIoS AoS ClIENTES 

Em benefício adicional aos seus clientes, a rede de 
estacionamentos Maxipark mantém convênios com 
diversos estabelecimentos comerciais, como lojas, 
bares, bancos e hotéis. Essas parcerias representam 
hoje cerca de 35% do faturamento da empresa e 
valorizam os negócios.

Atualmente são quase 100 estabelecimentos 
comerciais conveniados com a Maxipark. Essas par-
cerias ampliam os índices de ocupação nas unidades, 
pois os consumidores reconhecem as vantagens do 
pagamento subsidiado, conforto e segurança na hora 
de optar pelo estacionamento.

Ao firmar essas parcerias, a Maxipark tem 
a oportunidade de 
unir sua marca a 
outras de destaque. 
É também um di-
ferencial frente aos 
concorrentes, já que 
encontrar um lugar 
para estacionar é 
difícil em qualquer 
área comercial.

Os benef íc ios 
oferecidos variam 

MAxiPArk



Jan.Fev/2007

41

de negócio para negócio e podem ser configurados 
de diferentes formas, como desconto integral, porcen-
tagem do valor ou um valor fixo. Há empresas, por 
exemplo, que oferecem descontos de acordo com o 
valor da compra e dia da semana.

Itaú Seguros
Com o intuito de unir empresas para a concreti-

zação de um negócio de qualidade em benefício do 
cliente, desde fevereiro de 2006 a Maxipark mantém 
parceria com a Itaú Seguros.

A empresa oferece 30% de desconto a todos os 
usuários avulsos que têm seguro auto da Itaú Se-
guros. O acordo faz parte do denominado Projeto 
Parcerias, através do qual a Maxipark busca fideli-
zar ainda mais a relação com o cliente por meio de 
benefícios e serviços de qualidade.

Na prática, os segurados poderão contar com 
quase 40 estacionamentos da Maxipark, distribuídos 
em regiões estratégicas e com grande circulação de 
público na cidade de São Paulo e da Grande São 
Paulo.

Além do desconto, o acordo previu algumas 
mudanças estruturais nas unidades conveniadas. 
Toda a comunicação visual foi revista para garantir 
a rápida identificação das marcas Maxipark e Itaú 
Seguros. Da mesma forma, os funcionários da ad-
ministradora de estacionamentos ganharam novos 
uniformes, modernos e confortáveis, criados pelos 
alunos do curso de moda do Senac.

Carteira do Estudante Jovem Pan
Em julho de 2005 a Maxipark firmou parceria 

com a Carteira do Estudante Jovem Pan UNE/
UBES. A ação prevê que todos os estudantes que têm 
a carteira Jovem Pan podem desfrutar de descontos 
nas unidades da empresa.

O usuário tem desconto de 15% em estaciona-
mento avulso, de 10% na mensalidade semestral, 
8% na trimestral e 5% na parcela mensal. Como os 
portadores da carteira já contam com meia-entrada 
em shows, cinemas e teatros, o acordo complementa 
o benefício ao contemplar o público que se preocupa 
em guardar seguramente o carro. 

SISTEmAS DE GESTão

Ferramenta de CRM
A Maxipark implantou um sistema de CRM 

(Customer Relationship Management),  software 
desenvolvido pela empresa M&S Tecnologia de 

Informação, utilizando a plataforma Lotus Notes 
6 da IBM.  

O objetivo é integrar as áreas, proporcionar aos 
funcionários acesso à informação precisa em tempo 
real de qualquer lugar e melhorar as relações com 
os clientes. Além disso, o programa traz como prin-
cipais soluções reduzir o tempo de atendimento dos 
sinistros em 50% e fidelizar o relacionamento com 
seus clientes.

O sistema permite que a Maxipark reduza o volu-
me de material impresso, como folhetos e panfletos, 
com a substituição pelas mensagens eletrônicas, be-
nefício que possibilita a economia de gastos, tempo e 
agilidade na comunicação com todos os públicos.

A ferramenta também oferece o recurso da agenda 
corporativa, que permi-
te aos diversos depar-
tamentos da empresa 
trabalharem em per-
feita sintonia, além de 
auxiliar no fechamento 
de novos negócios.

Além dessas fun-
ções estratégicas, o sis-
tema possibilita maior 
interatividade. Através 
dele, a Maxipark consegue enviar por e-mail mala 
direta aos usuários em datas comemorativas, como 
aniversário e Natal, agilizar a elaboração de etiquetas 
para emissão de folders e portfólios e divulgar eletro-
nicamente promoções e notícias da empresa.

Automação 
O sistema de automação da Maxipark é com-

posto por equipamentos emissores de tíquetes com 
tarja magnética ou código de barras, loops (sensor 
localizado no solo), cancelas inteligentes, unidades 
de pagamento assistido com leitor e verificadores de 
tíquetes.

A performance dos equipamentos assegura re-
duzido tempo, permitindo rapidez e fluidez do fluxo 
de veículos. Em geral as caixas de pagamento estão 
localizadas nos principais acessos ao público. 

O detalhado estudo sobre as necessidades de cada 
local é de fundamental importância para a escolha do 
conjunto de equipamentos a serem implantados.

Informatização
O sistema empregado foi desenvolvido com exclu-

sividade para a Maxipark. É composto por terminais 
de computador e impressoras de tíquete. Todos os 
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veículos ficam com os dados, modelos e placas, 
registrados no sistema. A devolução do automóvel é 
feita através da entrega do tíquete na saída. 

SErVIçoS Em bENEFÍCIo Do ClIENTE

Vagas para gestantes
As grávidas recebem atenção especial na Ma-

xipark. Nos estacionamentos da empresa há vagas 
exclusivas para esse público, uma novidade no 
setor. A iniciativa surgiu após a empresa avaliar o 
comportamento das gestantes, que preferem parar o 
carro em vagas estratégicas, próximas dos elevadores 
ou do local de destino. 

Site oferece desconto
A Maxipark oferece até 15% de desconto para 

os usuários que se cadastrarem no programa Maxi 
Cliente. Para usufruir dessa vantagem, o cliente deve 
entrar no site da empresa e preencher o formulário 

de cadastro. Depois, basta encontrar a unidade prefe-
rencial e imprimir o cupom de desconto. O benefício 
é válido para toda a rede.

mAxIpArk prATICA  
rESpoNSAbIlIDADE SoCIAl

No Natal do ano passado, a Maxipark contratou 
20 jovens do Cepac (Centro de Apoio à Criança e 
ao Adolescente) para ajudar os clientes do Shopping 
Tamboré a levar sacolas de compras no trajeto até 
o carro. Além da renda extra, a ação proporcionou 
aos carentes a oportunidade de se prepararem melhor 
para ingressar no mercado de trabalho.

Além disso, a empresa desenvolve programas 
sociais com a Abrinq, Lar Plantio Amor, Fundação 
de Apoio e Desenvolvimento do Altista, Fundação 
Bank Boston, além de promover um concurso de 
desenhos de cartões de Natal entre os filhos dos 
empregados.

MAxiPArk


