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O ritmo da mudança é tão rápido que a capacidade de mudar se tornou, agora, uma vantagem competitiva. P. Kotler
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DEU CERTO?
Belo-Horizonte recebeu 6 jogos durante a Copa do Mundo. Quatro desses jogos aconteceram na primeira fase do mundial; depois
disso, veio uma partida nas oitavas de final e a outra foi a semifinal que consagrou a seleção da Alemanha como grande carrasca
do Brasil. De acordo com a Secretaria de Estado de Turismo e Esportes, a capital mineira recebeu cerca de 355 mil turistas durante
o evento. Mas como promover um trânsito bom para tanta gente, permitindo a ida ao Mineirão com segurança e rapidez? Essa
pergunta figurava o arsenal de questionamentos sobre a vinda do mundial para o Brasil. O MOVE e os Terminais para a Copa, entre
outros investimentos, foram algumas respostas. E foi suficiente? Frederico Rodrigues, doutor em Engenharia de Tráfego, que foi a
um jogo no Mineirão utilizando o sistema, responde. “O sistema de transporte atendeu e eu já esperava por isso. O Mineirão
sempre funcionou antes do MOVE e com o MOVE a tendência era só melhorar. Além disso, a demanda de veículos para os jogos da
COPA seria menor do que usalmente ocorrem em jogos de campeonatos normais”, afirmou o diretor da ImTraff. O Em Trânsito
também procurou pessoas que utilizaram transporte público para irem às partidas. Vejam o que eles disseram:

Bélgica X Argélia
17/06

Irã X Argentina
21/06

Costa Rica X Inglaterra
24/06

Eu usei a linha 85 do Cidade Nova até a
Estação Minas Shopping e da Estação Minas
Shopping eu peguei especial para a Copa do
Mundo. Ele passou por dentro do Itapoã e foi
tranquilo, apesar que o caminho cada dia era
feito de uma forma. Com a construção da
Estação Pampulha do BRT, parece que
alguns motoristas desconheciam o caminho.
O trânsito foi tranquilo; apenas no retorno de
Bélgica 2 x 1 Argélia foi conturbado, porque a
volta foi junto com o pessoal retornando do
trabalho para ver o jogo do Brasil. No mais foi
excelente o transporte. – Lucas Tadeu, 23
anos, estudante.

“Eu fui no jogo do Irã contra a Argentina, no
sábado do dia 21/06. Fui pra estação do
BRT que tem na Av. Paraná e peguei o
direto para o Mineirão. Achei muito bom
esse trecho que fiz, o ônibus demorou
cerca de 20 minutos para nos deixar na
entrada da UFMG na Antônio Carlos. A fila
para comprar a passagem estava pequena
e para subir no ônibus estava razoável,
mas como era aqueles ônibus "duplos"
couberam todos sem problemas de
superlotação.” – Vinícius Ferreira, 25
anos, estudante.

Ir para o Mineirão usando o MOVE foi uma
grata surpresa. Estive no jogo de Costa
Rica X Inglaterra, no dia 24/06. Fui da
Cidade Nova à Pampulha e gastei cerca de
30 minutos. Com o volume de pessoas
fazendo a mesma coisa, havia muita troca
de informação. Isso acontecia entre os
usuários, ao vivo e antes, pela Internet,
através de sites de notícias e redes sociais.
– Aline Silva, 30 anos, turismóloga
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Empresa investe em
ampliação

depoimentos no site

3 licitações em julho
Foto: ImTraff

A sede da ImTraff está maior! Desde julho, a empresa conta
com novo espaço de 25m². A nova sala, que tem um espaço
para cozinha anexo, fica ao lado da estrutura antiga, na sede da
empresa, em prédio localizado no bairro Sagrada Família em
Belo Horizonte. O investimento no aumento da sede aconteceu
devido ao crescente aumento da equipe.

Em julho, a ImTraff teve três processos de licitação
aprovados. Desta maneira, a empresa deve começar a
atuar nos próximos dias nos municípios de Itabirito (MG),
Mafra (SC) e Pedro Leopoldo (MG). Os trabalhos, em geral,
consistem em estudos e projetos de melhorias para o
trânsito e transporte destes municípios. Para Frederico
Rodrigues, diretor da ImTraf, a resposta positiva desses
três processos “reforça o interesse da empresa em atuar
junto ao setor público e, ainda, amplia a atuação da
empresa com transporte coletivo.”

«O homem existe para servir e só é feliz quando
gera felicidade ao outro.»
Norberto Odebrecht
Com grande pesar, recebemos a notícia do falecimento do sr. Norberto Odebrecht, fundador e
presidente de honra da Organização Odebrecht, o maior cliente da ImTraff. Segundo o site da
empresa, Odebrecht faleceu no dia 19/07, em Salvador (BA), por complicações cardíacas. A
ImTraff se solidariza aos familiares pela grande perda. Vemos na figura de Odebrecht um grande
e visionário ser humano e temos certeza que o seu legado continuará a perpassar gerações e
gerações de empreendedores, contribuindo para a construção de um país melhor.

Direção executiva: Frederico Rodrigues
Assessoria Admnistrativa: Luciana Teixeira
Redação: Wendell Silva

∆ 1920
† 2014

Para enviar sugestões ou solicitar o não recebimento deste informativo, encaminhe seu email para
comunicacao@imtraff.com.br
Acesse as notícias desse informativo também em nosso site: www.imtraff.com.br

Imagem: Site Organização Odebrecht

PRESENÇA ImTraff

