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#neutralidadedecarbono
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EDITORIAL POR
SERGE CLÉMENT E

“Todos INDIGO, todos  
envolvidos!”

2020 foi um ano sem igual. Como a pandemia afetou a INDIGO?

Serge Clémente: A crise sanitária da Covid-19 paralisou parte da economia 
mundial e não poupou o nosso grupo. No entanto, por atuarmos em 
vários continentes e termos uma grande diversidade de clientes e modelos 
contratuais, nossos resultados de 2020 não foram muito afetados. A 
estratégia de refinanciamento que adotamos há vários anos também nos 
permitiu enfrentar melhor a crise e, acima de tudo, preservar o maior 
número possível de empregos e investimentos.

É verdade que, desde o início, provamos que poderíamos agir rapidamente 
e adaptar nossa organização com equipes responsivas, organizadas e 
mobilizadas. No que diz respeito ao crescimento externo, em 2020, um 
ano recorde, adotamos uma política de aquisição ambiciosa, principalmente 
na Europa e na América do Norte, e investimos mais de 250 milhões 
de euros. A crise sanitária também provocou muitos atos espontâneos 
de generosidade vindos de nossas equipes em todas as regiões. Eles 

procuraram profissionais de saúde e organizaram um 
fundo de solidariedade que arrecadou quase 1 milhão 
de euros para ajudar nosso grupo de funcionários 
mais atingido.

Essa crise nos mostrou que nosso grupo é unido e 
ágil na resposta. Dela, emergimos mais fortes e agora 
pretendemos retornar às taxas de crescimento de 2019 

até o fim de 2021. Estamos preparados para voltar maiores e mais fortes 
desta pandemia.

A crise gerou uma mudança de estratégia para a INDIGO?
S.C.: A crise nos obrigou a tomar medidas emergenciais, mas isso não significa 
que perdemos de vista nossos objetivos de longo prazo. Continuaremos 
crescendo, consolidando nossas finanças e abrindo nossos negócios para 
melhor responder às necessidades dos nossos clientes e das cidades do 
futuro no que diz respeito a estacionamento, logística last-mile, mobilidade e 
novos serviços. A crise também destacou novas questões relacionadas à força 
de trabalho, meio ambiente e questões sociais, e aumentou as expectativas 
das partes interessadas. Mais do que nunca, as pessoas querem cidades sem 
estresse, funcionários querem empregos importantes e acionistas querem 
um equilíbrio melhor entre lucros de curto e médio prazo.

Transformamos este período difícil em uma oportunidade e o usamos para 
repensar a visão estratégica da nossa empresa, além de definir coletivamente 

Presidente do INDIGO Group
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“Essa crise nos mostrou que 
nosso Grupo é unido,  

responsivo e atencioso”
Presidente do INDIGO Group

nosso objetivo empresarial como“Criar espaços para uma cidade 
tranquila em movimento”. Essa missão garantirá a criação de mais 
valor em nossos negócios principais (estacionamento fora da via e na via) 
e um uso ainda melhor de nossos espaços, focando nas três prioridades 
estratégicas: serenidade, mobilidade tranquila e serviços para os bairros. 
Em 2020, também injetamos um ímpeto verdadeiro em nossa estratégia de 
Responsabilidade Social.

Sobre esse assunto, poderia nos contar mais sobre a estratégia 
de Responsabilidade Social do Grupo? 
S.C.: Primeiramente, queremos ir adiante com todos os compromissos 
já assumidos com nossos colaboradores, bem como reforçar nossos 
compromissos sociais e ambientais. Todas essas questões se destacam em 
nossas classificações de desempenho não financeiro. A INDIGO alinha suas 
atividades com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas e reflete seus compromissos de Responsabilidade Social por meio de 
temas anuais. O tema de 2021 é: “Todos INDIGO, todos envolvidos!”. 
Estamos comprometidos não apenas com nossos colaboradores, mas 
também com as causas fora do INDIGO Group, como as organizações 

sem fins lucrativos que dão apoio em nossas 
regiões. Incentivar e aumentar nossos talentos 
também é uma prioridade fundamental. Nós 
apresentamos pesquisas de satisfação aos 
funcionários e lançamos o “On-boarding”, 
um projeto de grande escala para receber 
e acompanhar os novos talentos que estarão 
prontos e atuantes até o final do ano. Além 
disso, cada um dos países que operamos 
lançará suas próprias iniciativas, refletindo 
nosso principal valor empresarial de 

solidariedade. Por fim, demos início a duas grandes iniciativas empresariais: 
um plano climático e a adesão ao programa Pacto Global das Nações Unidas.

A estratégia climática do Grupo parece ser a principal 
prioridade de Responsabilidade Social…
S.C.: Em 2020, queríamos assumir um forte compromisso com o meio ambiente 
e usamos o Acordo de Paris e seu conceito de neutralização de carbono como 
nosso modelo. Como empresa, isso significa que devemos fazer três coisas: 
medir nossas emissões de gases de efeito estufa, reduzi-las o máximo possível 
e compensar as emissões que não podemos evitar. É por isso que lançamos o   
“GO for Climate”, nosso programa interno que visa a atingir a neutralidade 
de carbono nas emissões dos Escopos 1 e 2 até 2025 e o controle das 
emissões do Escopo 3 até 2050. Na prática, isso significa tomar várias 
medidas, como tornar a nossa frota mais ecológica, comprar eletricidade 
sustentável e investir fortemente em equipar nossos estacionamentos com 
LEDs. Também estamos promovendo soluções de mobilidade tranquila, 
desenvolvendo massivamente estações de recarga de veículos elétricos e 
uma diversidade de soluções de bicicletas para nossos clientes. Por último, 
lançamos o Estatuto de Aquisições do INDIGO Group, que estende nossa 
política Responsabilidade Social aos nossos fornecedores.

Digitalizando nossos 
serviços com o OPnGO
O OPnGO, nossa solução de estacionamento 
digital, está disponível em quatro países 
europeus e oferece diversos serviços de 
estacionamento em um único aplicativo. 
Da reserva de espaço ao pagamento 
do estacionamento, o OPnGO pretende 
simplificar as viagens dos motoristas com 
diversas soluções que atendem a todas as 
suas necessidades. 

Atendendo às autoridades 
locais com Streeteo
Streeteo, nosso serviço de assistência 
de estacionamento, está ajudando as 
autoridades locais francesas a implementar 
uma reforma em estacionamentos pagos na 
via da França e aproveitando a oportunidade 
para melhorar o fluxo do tráfego nos centros 
das cidades.

INDIGO, 60 anos de
PARCERIA COM AS CIDADES

A INDIGO é líder mundial em estacionamento, soluções de 
mobilidade individual e serviços urbanos. Ajudamos as autoridades 
locais e organizações particulares (hospitais, shoppings, estações, 
aeroportos, universidades etc.) a desenvolver soluções inovadoras 
de mobilidade que facilitam a locomoção das pessoas nas cidades. 
Somos a única empresa do setor de estacionamento presente 
em três continentes e em todos os segmentos: dentro e fora das 
ruas e em estacionamentos particulares compartilhados.

Estamos imensamente empenhados em adotar uma abordagem 
de Responsabilidade Social abrangente e, em 2020, ficamos na 
44ª posição em todo o mundo entre 4.903 grupos da agência de 
classificação Vigeo Eiris, que avalia o desempenho corporativo 
não financeiro.

5.570
estacionamentos em todo o mundo

750
cidades

2,4 M
vagas gerenciadas

2.100 KM
em vagas públicas

11 
países

14.500
funcionários

Promovendo a mobilidade 
tranquila
Os serviços INDIGO Weel e Smovengo 
ajudam a promover o uso de soluções 
de mobilidade tranquila com bicicleta 
e scooters compar tilhadas, além de 
estacionamento para bicicletas. Também 
estamos ativamente implementando 
estações de recarga de veículos elétricos 
para incentivar o uso de veículos movidos 
a energia limpa.

Criando a cidade do 
amanhã
Como um ator essencial nas cidades do 
futuro, estamos tornando nossa visão do 
“estacionamento do futuro” uma realidade, 
estabelecendo parcerias estratégicas e 
transformando nossos estacionamentos, 
idealmente localizados nos centros das 
cidades, em centros de logística e serviços.

Para mais informações sobre os dados publicados pelo INDIGO Group,  
acesse group-indigo.com/en/information-data
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NOSSOS RECURSOS

Somos a única empresa de 
estacionamentos presente em três 
continentes
• Atuamos em 11 países e mais de 750 cidades

• Continuamos expandindo para novos países, 
 incluindo a China, a Polônia e o Brasil.

Nosso grupo é potente
• Renovamos e reforçamos nossa estrutura acionária 
 no final de 2019 e a Infra Foch Topco agora detém 
 99,77% do capital do INDIGO Group*. Nossos 
 acionistas estão comprometidos com o longo prazo.

• Rotatividade global de 2020* de 718.5 milhões  
 de euros 

•  Mais de 250 milhões de euros investidos  
 em 2020.

Nossos funcionários são comprometidos
• 14,500 funcionário no mundo todo.

• 83% dos funcionários INDIGO estão satisfeitos com 
o trabalho (França/2019).

• Receberam 43.400 horas de capacitaçãoem 2020 
(no mundo todo).

Incentivamos igualdade de 
oportunidades,diversidade e integração 
de pessoascom deficiência
• 42 nacionalidades (França/2020).

• Pontuação em igualdade de gênero de 90/100 
 (França/2020).

• A INDIGO Bélgica recebeu o prêmio de inclusão  
 pela Compaan, uma organização flamenga que ajuda 
 pessoas em situação de vulnerabilidade a encontrar  
 emprego.

Temos um portfólio abrangentecom 
produtos e serviços de mobilidade
• Nosso ecossistema único e diversificado é fruto da 

nossa capacidade de inovação.

NOSSA EXPERIÊNCIA

Desde o design à gestão e funcionamento do programa, 
nossa experiência abrange toda a cadeia de valor do setor 
de mobilidade urbana e estacionamento.

Estacionamentos fora da via e serviços 
relacionados – nós facilitamos a locomoção pela 
cidade de maneira sustentável, liberamos e reaproveitamos 
o espaço das ruas e melhoramos o ambiente urbano, ao 
mesmo tempo em que oferecemos serviços para veículos 
e pessoas que vivem nos subúrbios.

Soluções de estacionamento na via – oferecemos 
às autoridades serviços e dispositivos de gerenciamento 
de estacionamentos na via que estão de acordo com 
as estratégias de mobilidade. Por exemplo, o Streeteo, 
nosso serviço de fiscalização de estacionamento na via, 
melhora o fluxo de tráfego e facilita a vida de empresas 
e moradores, além de ajudar a criar centros urbanos mais 
vibrantes e movimentados.

Soluções digitais para cidades inteligentes –  
ajudamos os usuários a otimizar suas viagens, melhoramos o 
fluxo de tráfego e reduzimos a poluição e congestionamento 
em áreas urbanas.

Soluções de mobilidade tranquila – promovemos 
a mobilidade compartilhada e ecologicamente correta 
nos centros urbanos com serviços para os moradores, 
como o INDIGO Weel e o Smovengo; incentivamos o 
desenvolvimento de estacionamentos para bicicletas 
e estações de recarga de veículos elétricos, além de 
ajudarmos as empresas a tornar suas frotas mais ecológicas.

Logística last-mile – otimizamos o fluxo de mercadorias 
em áreas urbanas, adaptando e diversificando os espaços 
de nossos estacionamentos, que são idealmente localizados 
nos centros das cidades para que possam oferecer maior 
diversidade de serviços.

NOSSAS CONVICÇÕES E 
VALORES

• 

• Mantemos relações duradouras e justas com nossos 
investidores.

• Todos os funcionários recebem um Código de 
Conduta criado para guiar nossas ações e permitir 
que todos desempenhemos nossas funções com 
responsabilidade e orgulho. Também temos um 
procedimento de alerta que garante proteção aos 
delatores.

CRIANDO CIDADES DO FUTURO
que são mais atraentes, tranquilas e com maior 
mobilidade

NOSSA EMPRESA

Cidades Hospitais Estações

Universidades Escritórios e residênciasHotéis

Aeroportos Shoppings

Locais
recreacionais e para 
eventos

*O capital social da Infra Foch Topco é detido por: PREDICA, subsi-
diária do Crédit Agricole Assurances (47,52%), Vauban Infrastructure 
Partners (33,17%), MEAG (14,36), o próprio Grupo (0,5% em ações 
próprias) e sua gestão (o restante).
**Os valores proporcionais globais são definidos como os números 
consolidados IFRS apresentados nas demonstrações financeiras conso-
lidadas do Grupo, ajustados pela parcela da contribuição do Grupo de 
suas atividades nas joint ventures que possui (principalmente nos EUA, 
Colômbia e Panamá) como se fossem consolidadas por consolidação 
proporcional e não pelo método de equivalência patrimonial aplicado 
de acordo com o padrão IFRS na preparação das demonstrações finan-
ceiras consolidadas.

Para mais informações sobre os dados publicados pelo INDIGO Group, 
acesse group-indigo.com/en/information-data

NOSSOS PARCEIROS 
DE NEGÓCIOS:

NOSSAS PARCERIAS  
ESTRATÉGICAS

A construção das cidades do futuro 
envolve uma série de questões; por 
isso, alimentamos nosso ecossistema 
com a experiência de nossos muitos 
especialistas.

NOSSO OBJETIVO: 
oferecer serviços que atendam às necessidades dos 
clientes e usuários, criando parcerias personalizadas.

• Os excelentes serviços e capacidade de  
 inovação dos nossos parceiros engrandecem  
 nossas ofertas.

• Juntos, ajudamos a desenvolver soluções de 
 logística urbana social e ambientalmente para 
 as cidades.

NOSSOS CLIENTES

Desenvolvemos soluções personalizadas para atender às mais diversas necessidades de:

NOSSOS PARCEIROS 
DE DISTRIBUIÇÃO:

RESP EITO RESPONSABILIDADE
guiam nossas  

ações.SOLIDARIEDADE
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Até 2050, 68% da população mundial, ou sete milhões 
de pessoas, viverão nas cidades, em comparação com os 
55% em 2020. Para a INDIGO, essas cidades do futuro 
devem ser mais pacíficas e oferecer uma experiência de 
estacionamento sem estresse e voltada para o cliente, além 
de soluções de viagens perfeitas, espaços verdes e ruas 
organizadas. Devem ser lugares onde todos, jovens, idosos, 
famílias, trabalhadores etc., sintam-se em casa.

Mobilidade mais tranquila

Longe de desaparecer, os carros agora são usados juntos 
com soluções de transporte mais silenciosas e ecológicas 
que têm menor impacto na qualidade de vida das cidades. 
Os carros também estão se tornando mais limpos, graças 
ao advento de veículos elétricos e movidos a hidrogênio. 
Além disso, bicicletas e scooters elétricas oferecem soluções 
alternativas de viagem. Isso significa que, dependendo dos 
hábitos e tempo de vida, os moradores da cidade podem 
escolher a solução de transporte mais adequada às suas 
necessidades específicas e restrições de tempo. Nosso 
papel nessa transição é facilitar novos comportamentos 

e fornecer infraestruturas que atendam a essas necessidades, por exemplo, 
estacionamento para bicicletas, mais estações de recarga de veículos elétricos 
etc. Como explica Serge Clémente, presidente do INDIGO Group, “A INDIGO 
tem experiência comprovada em soluções digitais que geram viagens sem 
complicações”. 

A cidade a qualquer hora 

Tudo está se acelerando e a “cidade de 15 minutos” está se tornando uma 
realidade. Essa tendência acompanha uma crescente necessidade de serviços 
24 horas por dia, sete dias por semana, além de soluções de logística last-mile 
flexíveis e ecologicamente corretas. Ela exige uma série mais diversificada 
de serviços de transporte, como bicicletas cargo, scooters e vans de entrega 
elétricas ou híbridas, que facilitam as entregas no meio da cidade.
Nossos estacionamentos estão localizados nos centros das cidades, 
proporcionando acesso raro ao coração do município. Essas localizações 
privilegiadas nos incentivaram a oferecer ainda mais serviços, muitas vezes 
usando as inovações digitais mais recentes.
Nossas instalações e serviços de estacionamento devem interagir com outras 
soluções de transporte, de modo que os usuários possam chegar a partes das 
cidades que são inacessíveis de carro.

Usando o espaço subterrâneo para liberar as ruas

Nas grandes cidades, o estacionamento na via está gradualmente sendo substituído 
por ruas de pedestres, ciclovias e áreas verdes. Essa tendência está ganhando 
força e transformando as cidades em ambientes cada vez mais tranquilos. Como 
explica Serge Clémente: “Por serem subterrâneos, os estacionamentos oferecem 
soluções para as questões atuais e futuras de desenvolvimento urbano. Eles 
possuem localizações estratégicas e grandes áreas de superfície no coração 
de centros metropolitanos com densidade populacional cada vez maior".

Enfrentando o desafio da mudança climática

A preservação do meio ambiente requer compromissos concretos; por isso, a 
estratégia do nosso Grupo inclui medidas para combater o aquecimento global. 
Em 2021, por exemplo, estamos lançando nosso plano “GO for Climate” 
que define as metas exatas que devemos cumprir para reduzir e compensar as 
emissões de carbono. Usando padrões internacionais como referência, nosso 
objetivo é alcançar a neutralidade de carbono em emissões dos Escopos 1 e 2 
até 2025 e controlar as emissões do Escopo 3 até 2050 “(ver páginas 18-19). 
“Nosso compromisso com o clima é parte essencial de nossa estratégia de 
Responsabilidade Social e significa que podemos facilitar a transição energética 
nas cidades e ajudar os moradores a adotarem novos comportamentos”, 
explica Benjamin Voron, Chefe de Comunicação e Responsabilidade Social no 
INDIGO Group.  “Isso reflete o forte compromisso e responsabilidade social 
e ambiental do Grupo. E nós cumpriremos esses objetivos criando soluções 
no mundo todo”.

73%
dos cerca de 1.500 entrevistados 
consideram o desenvolvimento 
sustentável uma questão muito 
importante que deve ser levada 

em consideração pela INDIGO em 
estratégias e serviços futuros.

Ouvindo os usuários e moradores da 
cidade

Como as pessoas que usam nossas infraestruturas e 
vivem nas cidades são as melhores para nos auxiliar 
nas reflexões e orientar nossas escolhas, nós pedimos 
regularmente que nossos clientes respondam a 
pesquisas de satisfação e a perguntas sobre seus 
hábitos e expectativas.

Em 2020, formamos uma parceria com estudantes 
da escola EMLyon Business School para realizar uma 
pesquisa europeia sobre como os estacionamentos 
são usados e como deveriam evoluir em termos de 
sustentabilidade. A pesquisa, aberta 
a todos, dirigiu-se aos habitantes 
das cidades em geral para que 
pudéssemos avaliar e considerar 
as necessidades de todos. O 
questionário abrangeu questões 
de estacionamento, mobilidade 
individual e serviços.

DESAFIOS E OBJETIVOS DESAFIOS E OBJETIVOS

Até 2050 
68%

da população mundial viverá nas 
cidades (em comparação com os 

55% em 2020)

Isso significa

7 
bilhões de pessoas

Melhorando a
da cidade

ATRATIVIDADE

As ofertas mais esperadas são 
estacionamentos para carros 
elétricos, híbridos e movidos a 
hidrogênio (pontuação 3,2/5) e 
bicicletas e bicicletas elétricas 

(pontuação 3/5).
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As expectativas dos nossos investidores, funcionários e clientes (autoridades locais 
e particulares), e dos habitantes em geral, estão evoluindo. Isso nos incentivou a 
fazer a seguinte pergunta: “Qual papel o nosso Grupo pretende desempenhar 
no seu ambiente empresarial, agora e no futuro?”. Ao responder a esta pergunta, 
passamos a definir o objetivo empresarial do INDIGO Group como “Criar espaços 
para uma cidade tranquila em movimento”.

Essa declaração de objetivo orienta as ações de nossos 14.500 funcionários todos 
os dias e já transformou a visão estratégica de longo prazo da nossa empresa.

A questão central enfrentada pelas cidades do futuro é liberar as ruas para dar 
lugar a outras soluções de mobilidade (pedestres, bicicletas, veículos de entrega 
etc.), áreas verdes e áreas sociais (refeições ao ar livre, café terraços etc.). A 
logística last-mile também deve ser ampliada para tornar a “cidade de 15 minutos” 
uma realidade.

Para alcançar esse objetivo, podemos melhorar o uso de nossos estacionamentos, 
infraestruturas e serviços de logística urbana nos centros urbanos. Por exemplo, 
podem servir como espaços de recarga de veículos elétricos, espaços culturais e 
até receber eventos. As possibilidades são infinitas e podemos criar uma infinidade 
de soluções para atender às necessidades de nossos clientes e seus usuários.

CRIAR ESPAÇOS

NOSSO PROPÓSITO CORPORATIVO NOSSO PROPÓSITO CORPORATIVO

Unindo ideias para definir nosso propósito corporativo

Como muitas empresas, fomos duramente atingidos pela crise sanitária e 
econômica relacionada à Covid-19. Ela nos forçou a questionar nosso papel, 
nossas atividades, nossa organização e, por fim, nossa própria razão de 
existir. E, porque acreditamos que, para termos um impacto ainda maior, 
nosso objetivo empresarial precisava vir de dentro, nós pedimos às nossas 
equipes que nos ajudassem a defini-lo.

Em outubro de 2020, durante a primeira fase de “inspiração”, pedimos a 
esses funcionários que respondessem a uma pesquisa para nos ajudar a nos 
compreender melhor e a melhorar o nosso ambiente. Nessa fase, também 
pedimos sugestões de nossos acionistas e organizamos vários workshops 
envolvendo 15 de nossos executivos seniores. Em novembro, durante a 
segunda fase de “expressão”, construímos vários cenários antes de chegarmos 
a um acordo sobre a redação final de nossa declaração de objetivo. Em 
dezembro, que marcou o ponto culminante deste processo, trabalhamos na 
fase “materialização”, que envolveu a escolha da melhor forma de colocar 
nosso objetivo empresarial em prática e de apresentar evidências autênticas 
e impactantes sobre ele.

CRIAR ESPAÇOS PARA UMA CIDADE TRANQUILA EM MOVIMENTO

Mais do que transportar, gerenciamos 
fluxos de pessoas e mercadorias com 

entregas last-mile, serviços de proximidade, 
estações de recarga para veículos, etc.

Atendendo as expectativas 
dos habitantes das cidades: 

menos estresse, barulho, 
poluição e tráfego.

Trabalhamos para e com as 
cidades em um mundo cada 

vez mais urbano.

Nossos espaços de atuação, que 
vão além dos estacionamentos, 
são o centro da nossa atividade.

VISANDO
MAIS ALTO E CRESCENDO MAIS
FOCANDO EM DUAS PRIORIDADES

NOSSO PROPÓSITO CORPORATIVO: 
“CRIAR ESPAÇOS PARA UMA CIDADE EM 

MOVIMENTO”

MOBILIDADE E SERVIÇOS
Logística, bicicletas, valor empresarial 
e gestão de calçada

Tema 1 
Experiência do cliente 
(qualidade, limpeza, 

segurança) e eficiência 
operacional

Tema 3
Logística last-mile e

Mobilidade com  
bicicletas

Tema 2
Digital (marketing,  

inteligência de  
negócios, sistemas  

operacionais)

Tema 4
Sistemas de recarga  
elétrica e gestão de 

calçada

SERENIDADE
Negócio principal: estacionamento

para uma cidade tranquila em movimento 3 fases

3 meses

300 
FUNCIONÁRIOS

para definir nosso objetivo empresarial

Estamos expandindo, 
criando e reinventando 

serviços "sob demanda".
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FAZENDO USO 
COMPLETO E VARIADO 
DOS ESTACIONAMENTOS

“Os estacionamentos da INDIGO ficam 
nos centros da cidade e têm espaços que 
podem ser usados para armazenamento 

e para melhorar o fluxo de tráfego. 
Suas localizações e configurações são 

vantagens essenciais no desenvolvimento 
de novos serviços de logística urbana. 

Nossas parcerias com a Amazon, Rexel 
e mon-marché.fr são exemplos concretos 
de como eles podem ser usados e estão 
de acordo com nossos objetivos sociais e 

ambientais”.
Sébastien Fraisse, Diretor Administrativo, INDIGO França

COMPARTILHANDO
nossas cidades
em movimento

Nossos estacionamentos são centros de mobilidade 
multifacetados e conectados que se adaptam às 
necessidades locais e desempenham um papel essencial 
no desenvolvimentos das cidades do futuro. Na INDIGO, 
estamos tornando nossa visão do “Estacionamento do 
futuro”, um espaço aberto e sustentável que interage 
com seus arredores, uma realidade, de modo que 
possamos responder melhor às necessidades das 
cidades e seus habitantes. Nosso objetivo é promover 
viagens urbanas mais tranquilas, limitar a poluição 
e impactar positivamente a atividade econômica da 
cidade. Portanto, estamos adaptando nossos espaços e 
estabelecendo parcerias estratégias com os principais 
atores em mobilidade e logística last-mile.

ENTREGA LAST-MILE: TORNANDO A VIDA DOS USUÁRIOS MAIS  
FÁCIL E REDUZINDO O CONGESTIONAMENTO E A POLUIÇÃO

Em Paris, os produtos frescos são entregues por uma bicicleta em um estacionamento
Mon-marché.fr é um serviço de entrega de produtos frescos para habitantes dos centros urbanos.
Os pedidos são feitos em aplicativo para 
smartphone e a cadeia logística envolve 
áreas de armazenamento, preparação de 
produtos e entrega por bicicletas cargo. A 
empresa uniu forças com a INDIGO para 
testar o projeto em um estacionamento bem 
no centro de Paris. Uma área de 800 m² 
foi transformada em um centro logístico 
com áreas de armazenamento, câmara 
fria e uma área de recepção. O piloto foi 
um sucesso e vários outros projetos estão 
agora sendo implementados.

Fornecendo equipamentos elétricos com a 
Rexel
Para reduzir o número de viagens feitas para compra e en-
trega de equipamentos elétricos, a INDIGO se uniu à Rexel, 
líder internacional atacadista de equipamentos elétricos, 
para criar um serviço de depósito e retirada em nossos 
estacionamentos. Abrimos o primeiro ponto de retirada no 
estacionamento Victor Hugo em Paris e lançaremos outros 
oito até o final do primeiro semestre de 2021 para atender 
Paris e seus subúrbios.

Armários para pacotes 
da Amazon
A INDIGO uniu forças com a Amazon 
para criar instalações seguras de depó-
sito e retirada de pacotes 24 horas por 
dia, 7 dias por semana, em seus es-
tacionamentos, para que os usuários 
possam retirar seus pacotes quando 
forem para a cidade. 

80
OBJETIVO PARA 2021:

estacionamentos 
com armários da 
Amazon

Zonas de 
estacionamento Click 
& Collect 
Os clientes do shopping 
Nervión Plaza em Sevilha, 
Espanha, agora podem retirar 
seus pedidos on-line em 
uma área “Click & Collect” 
dedicada no estacionamento
adaptado para garantir uma 
retirada de compras com 
segurança e conveniência.

“Dependendo do tamanho do pedido, ele é entregue ao 
armário de bicicleta, bicicleta cargo ou van a gás natural 
(GNV). Esse projeto ajuda o meio ambiente, reduzindo as 
nossas pegadas de carbono e as dos nossos clientes.”
Benoît Ribault, Gerente de Projetos, Rexel França 



14 15

Organizando e liberando espaço nas ruas
Uma das principais prioridades da INDIGO é melhorar a forma como o espaço público 
é compartilhado entre pedestres, usuários de mobilidade tranquila e motoristas de 
automóveis. Em Meaux (nordeste de Paris), os espaços de estacionamento na superfície 
serão gradualmente substituídos por estacionamentos subterrâneos, abrindo espaço 
nas ruas e criando uma área com vista para o rio Marne, de modo a criar melhores 
condições de vida para os moradores da cidade. No subúrbio ocidental de Paris de 
Neuilly-sur-Seine, estamos construindo um estacionamento subterrâneo com 450 vagas 
em Les Sablons a fim de abrir espaço para a mobilidade tranquila na avenida acima. A 
Streeteo melhora a circulação de veículos, revitaliza a atividade empresarial no centro e 
reduz a poluição em mais de 20 cidades francesas, incluindo Estrasburgo e Paris. Para 
atender à demanda das cidades, a Streeteo está recrutando e abrirá um novo centro 
de revisão de imagens em Tours. Ela também está lançando uma nova tecnologia que 
tornará seu serviço de fiscalização mais eficiente.

1,000
OBJECTIVE FOR 2021:  

car-sharing vehicles 

INDIGO com Véligo!
Numa iniciativa da cidade de Bourg-
la-Reine na área da Grande Paris e 
em parceria com a IDF-Mobilités, a 
INDIGO atua em um estacionamento 
para bicicletas da Véligo perto da 
estação de trem expresso regional 
e do estacionamento. Esse projeto 
tem o objetivo de incentivar o uso 
de bicicletas para viagens curtas.

PASSEANDO PELA CIDADE DE TODAS AS MANEIRAS

TRANSFORMANDO NOSSOS ESTACIONAMENTOS EM LOCAIS PARA EVENTOS

De serviços de bairro a lavagem de carros, a INDIGO está atenta às necessidades dos usuários e está desenvolvendo 
serviços cada vez mais personalizados que facilitam a nossa vida.

“Estamos ativamente empenhados no desenvolvimento de novos 
serviços para os moradores da cidade nas regiões que atuamos. 
Na América do Norte, estamos implementando vários projetos, 
desde soluções de armazenamento até restaurante-fantasma (dark 
kitchen), em parceria com especialistas dessas áreas”.
Wilfried Thierry, Diretor Executivo, América do Norte 

Quando a configuração do local permitir, nossos estacionamentos 
serão usados para receber eventos comunitários. Em 2020, por 
exemplo, no concurso para jovens designers organizado pela 
Talons Aiguilles, uma organização sem fins lucrativos criada pela 
EDHEC Business School, as coleções foram apresentadas em 
um desfile de moda realizado no estacionamento do shopping 
Euralille, no norte da França. Em Montreal, a INDIGO se juntou 
à YUL para que o festival de comédia FAUV pudesse acontecer. 
Foi organizado como um evento drive-in no estacionamento 
do aeroporto, o que permitiu aos participantes assistirem ao 
espetáculo na segurança de seus carros, em total conformidade 
com as medidas de saúde. Em Nancy, no leste da França, 
pelo sétimo ano consecutivo, a INDIGO patrocinou a “Le livre 
sur la place», a feira literária anual da cidade.

Há muitos anos, a INDIGO investe em soluções de 
mobilidade tranquila. Por exemplo, com o INDIGO 
Weel, desenvolvemos nosso próprio serviço de 
bicicletas e scooters elétricas compartilhadas, agora 
disponíveis para usuários em Toulouse, sul da 
França. Desde 2017, somos acionistas da Smovengo, 
o consórcio que atua no esquema de bicicletas 
compartilhadas Paris Velib’. Também firmamos novas 
parcerias em mobilidade elétrica compartilhada em 
2020, por exemplo, com o Green Mobility em Antuérpia 
e o BeepBeep no Brasil. A INDIGO também está 
desenvolvendo soluções complementares, com espaços 
reservados nos estacionamentos para compartilhamento 
de carros (carsharing) e caronas (carpool), e parcerias 
com startups como a do aplicativo Klaxit, que está em 
fase piloto.

“Há uma demanda cada vez maior dos 
moradores da cidade por um melhor 

compartilhamento dos espaços públicos, 
e a INDIGO ajuda as cidades a dividir 

o espaço de maneira apropriada 
entre carros e pedestres, incentiva a 

mobilidade tranquila, aumenta o número 
de espaços verdes e fornece mais locais 

para atividades recreativas”. 
Loïc Delcroix, Diretor da Península Ibérica 

e América do Sul

Uma experiência 
perfeita para o cliente, 
possibilitada pela 
tecnologia digital
Em 2016, a INDIGO foi inovadora ao 
criar o OPnGO, o primeiro aplicativo que 
oferece uma experiência de estacionamento 
totalmente digital, permitindo aos usuários 
reservar vagas e usar o pagamento sem 
contato em estacionamentos dentro e fora 
da via. Em 2020, a INDIGO integrou sua 
subsidiária e a transformou em uma “fábrica 
digital”, em uma mudança estratégica que 
fará da inovação com foco na experiência 
do cliente uma das nossas principais 
prioridades. Até hoje, o OPnGO tem 1 
milhão de usuários e oferece vagas em 610 
estacionamentos na Europa. Para facilitar 
ainda mais aos usuários, o OPnGO está 
desenvolvendo uma API que fornecerá 
sua tecnologia para outros agentes, como 
o aplicativo Parclick. Graças ao OPnGO, 
não é necessário imprimir tickets quando os 
usuários entram ou saem do estacionamento, 
eles são reconhecidos pelos números das 
placas e o aplicativo envia também uma 
fatura digital por e-mail. Como resultado, 
em 2020, foram economizados 182 km de 
papel de tickets de estacionamento graças 
a esta tecnologia.

Lavagem de carros 
ecológica com  
Total Wash 
A INDIGO agora é parceira 
da Total Wash, que está 
desenvolvendo estações de 
lavagem de carros a vapor. 
Tudo é feito em menos de 
uma hora com uma média de 
menos de um copo de água 
por carro!

25
OBJETIVO  

PARA 2021:

estações de lavagem de carros 
a vapor para usuários

Espaços reservados e tomadas elétricas 
para Stuart em Paris
Stuart, líder em entregas B2B e subsidiária do grupo La 
Poste, faz entrega a varejistas usando bicicletas elétricas com 
trailers. Elas podem transportar até 1,2 m³, carregar uma dúzia 
de bandejas de entrega e são mais rápidas e ecológicas 
do que vans. As bicicletas Stuart podem ser estacionadas 
e carregadas em nove estacionamentos INDIGO, onde 
há espaços com tomadas elétricas reservadas para elas.

Bicicletas cargo Urbeez rodam por 
Bruxelas 
A Urbeez é uma startup que oferece entregas ecológicas 
em domicílio para moradores de Bruxelas. A INDIGO ajuda 
a Urbeez a gerir sua logística, fornecendo vagas de esta-
cionamento seguras para suas frotas nos estacionamentos 
Royal e Thon.

SERVIÇOS MAIS CONVENIENTES E PERSONALIZADOS PARA MORADORES DA CIDADE

Car sharing  
Como parte de sua aposta constante para melhorar o 
fluxo de tráfego e abrir espaço nas ruas, a INDIGO 
criou diversas parcerias com empresas de aluguel 
de carros de curto prazo on-line, como Get Around, 
Ubeeqo, Virtuo e Toosla. Mais de 500 veículos de 
carsharing já estão nos estacionamentos da INDIGO 
em Paris, Marselha, Toulouse, Estrasburgo, Neuilly-
sur-Seine, Boulogne-Billancourt, Issy-les-Moulineaux 
e Saint-Coud.*Cozinhas profissionais que produzem comida somente para entrega.

Já ouviu falar 
em cidades de 
estacionamento? 
Bem, elas exis tem na 
Co l ômb ia ,  onde  o s 
e s t a c ionamen tos  s ão 
l i t e r a lmen t e  c id ade s 
dentro de cidades com 
uma variedade incrível de 
serviços e lojas, incluindo 
restaurantes-fantasmas*!
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Instalações acolhedoras, limpas e de alta qualidade que 
atendem aos padrões mais elevados
Na INDIGO, fazemos questão de garantir que nossos estacionamentos estejam 
sempre limpos. Desde 2012, seguimos as diretrizes estabelecidas em nosso 
estatuto de limpeza sustentável. Ele destaca as práticas ambientais recomendadas, 
como o uso de produtos de limpeza ecocertificados ou com baixo consumo 
de água que, sempre que possível, são feitos inteiramente de ingredientes 
biodegradáveis de origem natural. Estamos em esforço constante para melhorar 
nossos serviços, por isso, medimos a satisfação do usuário com pesquisas ad-
hoc, visitas de “clientes misteriosos” e terminais de satisfação do cliente. No 
início de 2021, a INDIGO realizou pesquisas na Europa e no Canadá sobre a 
qualidade de seus serviços.

A EXPERIÊNCIA
DO USUÁRIO 

*Fonte: Les Echos, 27/01/2020

Na INDIGO, cuidamos de todas as pessoas que usam nossos estaciona-
mentos e procuramos tornar sua experiência de viagem o mais tranquila e 
agradável possível do início ao fim. A qualidade do nosso serviço, basea-
do em nossos pilares fundamentais – acolhimento, limpeza, segurança e 
relações com os clientes –, é essencial para alcançar este objetivo.

Facilitando a vida de pessoas com 
deficiência  
Para pessoas com deficiência, a INDIGO facilita o uso de 
seus estacionamentos e lojas com vagas de estacionamento 
claramente identificadas, fácil acesso, caminhos construídos 
para esse fim e muito mais. Ao renovar infraestruturas 
perto de edifícios ou locais classificados, é necessária 
uma abordagem proativa e criativa para encontrar soluções 
para pessoas com deficiência, apesar das restrições 
arquitetônicas. Seus novos estacionamentos são projetados 
e construídos para que sejam acessíveis a pessoas com 
deficiências físicas, visuais, auditivas e mentais.

Estacionamentos conectados que 
oferecem assistência ao usuário em tempo 
real
Seja por terem perdido o bilhete, precisarem de ajuda ou 
terem uma dúvida sobre um serviço, nossos operadores 
de call center do Connecpark atenderão as ligações 
os usuários a qualquer hora do dia, na França e no 
mundo todo. Graças à tecnologia de ponta que usa 
intercomunicadores IP e câmeras conectadas, é possível 
fornecer assistência remota aos usuários que entram em 
contato.

tOp 
200 

A INDIGO  
ESTÁ NO

dos campões de relações com 
o cliente na França em 2020, 
uma classificação criada pelo 

grupo de consultoria HCG.*

4.000  

6 .000 
A

chamadas por dia pela 
Connecpark France

estacionamentos conectados na França
522

CARBONEU-
TRALIDADE

Visando a

Na INDIGO, para combater a questão urgente das 
mudanças climáticas, como parte de nossa estratégia 
de Responsabilidade Social em 2021, nos comprome-
temos a reduzir nossas emissões de gases de efeito 
estufa (GEE) e lançamos nosso plano climático. O plano 
“GO for Climate” é uma série de medidas concretas 
criadas para nos ajudar a alcançar a neutralidade de 
carbono nas missões dos Escopos 1 e 2 até 2025 e 
influenciar os nossos investidores para que possamos 
controlar as emissões do Escopo 3 até 2050.

NOSSA ESTRATÉGIA 
CLIMÁTICA
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RESUMO “GO FOR CLIMATE”  

2018

2020

2025

2050

Programa  
lançado

Estratégia climática
definida

Neutralidade de 
carbono para os 

Escopos 1 e 2

Emissões do Escopo 3 
controladas

REDUZIR

01 REDUZIR

nossa pegada de 
carbono 

02 GARANTIR

a transição para a 
mobilidade

03 CRIAR

estacionamentos do 
futuro

04 DESEMPENHAR

papel sustentável em 
nosso ecossistema

COMPENSAREVITAR

MEDIR NOSSA PEGADA DE CARBONO

05 DEFINIR
uma política de 
compensação

local para preservar o 
planeta

Uma abordagem abrangente 
baseada em normas internacionais 
Há muitos anos nós nos esforçamos para ajudar o meio 
ambiente. Criamos estacionamentos mais ecológicos, 
investimos em iluminação de estacionamento com 
eficiência energética e compramos eletricidade 
ecológica, por exemplo, em nossa subsidiária 
espanhola. Desde 2018, medimos todas as nossas 
emissões de GEE seguindo as normas internacionais 
e as diretrizes da ADEME (agência francesa de gestão 
ambiental e energética). Em 2020, reformulamos 
nossa governança e criamos um plano de ação mais 
ambicioso com base em nossa experiência e nos 
objetivos europeus e internacionais. Realizamos 
um estudo aprofundado sobre as medidas que 
poderíamos tomar e definimos um plano climático 
realista e ambicioso, que nomeamos “GO for Climate”. 
Lançamos no início de 2021 e pretendemos alcançar 
a neutralidade de carbono até 2025.

COMPENSARREDUZIR

Apoiar projetos de 
compensação de 
carbono
( R e f l o r e s t a m e n t o , 
restauração paisagística, 
projetos de desenvolvimento 
rural)

>> Lançamento em 2022

Otimizar a iluminação do estacionamento, nosso maior 
consumo de energia (62%)
>>  50% dos contratos de mais de 10 anos mudarão para  
 iluminação LED 
– 40% de consumo de eletricidade por estacionamento.

Tornar nossa frota mais verde na França e no resto do 
mundo.

Comprar mais eletricidade verde
>>  A eletricidade verde representará 50% das compras até  
 2022. A partir de então, esse valor aumentará 10% ao ano  
 para chegar a 100%

NOSSO PLANO DE AÇÃO PARA 2025

ESCOPO 1
Todas as emissões diretas

da atividade do grupo, incluindo o combustível fóssil 
consumido para o funcionamento de nossas operações 
(aquecimento central nos edifícios, frota de veículos etc.)

ESCOPO 2
Emissões indiretas criadas 
pela produção de eletricidade para o 

funcionamento de nossas operações (iluminação de 
estacionamentos etc.).

ESCOPO 3
Outras emissões indiretas ligadas 

à cadeia de valor do grupo, que não controlamos 
diretamente, mas que podemos influenciar, como 
logística, obras, aquisições etc.

Um estatuto de aquisições sustentáveis
Ao longo dos anos, a INDIGO vem construindo relações justas, duradouras, 
gratificantes e responsáveis com seus fornecedores e prestadores de serviços. Os 
produtos e serviços que adquirimos atendem aos princípios éticos que prezamos: 
ética nos negócios, respeito ao meio ambiente, conformidade com convenções 
internacionais sobre legislação trabalhista e direitos humanos etc. Em 2021, 
reformulamos nosso estatuto de desempenho de fornecedores e expandimos nossos 
compromissos para além do âmbito de nossas próprias operações. Queremos 
que nossos fornecedores integrem nossos critérios de sustentabilidade em suas 
políticas de Responsabilidade Social para que, juntos, possamos oferecer aos 
clientes as soluções mais eficientes e responsáveis.

Compensações de carbono: apoiando projetos de impacto 
positivo 
Para compensar as emissões que são inevitáveis, pretendemos apoiar projetos 
de compensação de carbono nos países onde atuamos. Queremos que esses 
projetos estejam ligados às nossas atividades e territórios urbanos. Por exemplo, 
buscamos apoiar o reflorestamento perto das cidades, a restauração de sebes em 
regiões como Altos de França e Normandia e um projeto de biogás rural na China.
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“Se quisermos ter cidades 
mais pacíficas, sem restringir 
a movimentação, a bicicleta 
é uma solução para o 
futuro e o ciclismo deve ser 
incentivado e protegido”.
Thomas Bimson,  
Diretor da INDIGO, Europa Central

Uma cidade mais pacífica é, acima de tudo, uma cidade com muito menos 
poluição e barulho. Para tornar esta cidade uma realidade, a INDIGO concentra-
se no desenvolvimento de soluções de mobilidade tranquila e ajuda os clientes 
a implementar suas próprias. Por exemplo, incentivamos o ciclismo e instalamos 
em nossos estacionamentos estações de recarga de veículos elétricos.

ABRINDO ESPAÇOS PARA A 
MOBILIDADE T RANQUILA

Vélib’, implantada e operada pela Smovengo, 
apresenta um crescimento exponencial, impulsionado 
pela forte demanda por transporte individual
A INDIGO é acionista da Smovengo, que opera desde 2018 o projeto de bicicletas 
compartilhadas da Vélib’ em Paris e na Grande Paris, a maior rede francesa de 
bicicletas compartilhadas disponível 24 horas por dia, sete dias por semana. Suas 
bicicletas apresentam recursos inovadores, como a caixa de controle eletrônico, 
baterias integradas e são atualizadas regularmente para proporcionar uma expe-
riência perfeita ao usuário. Na primavera de 2020, depois do término do primeiro 
lockdown na França, os indicadores da Smovengo ficaram elevados, impulsionados 
pela alta demanda dos usuários que queriam evitar o transporte público, fazendo 
com que sua rede fosse reforçada.

Acelerando a mudança comportamental
Desde 2017, a INDIGO vem expandindo sua presença em cidades grandes e médias 
na França com soluções de mobilidade tranquila, como INDIGO Weel (bicicletas 
e scooters elétricas compartilhadas) e Smovengo (responsável pelo projeto de 
compartilhamento de bicicletas e bicicletas elétricas da Vélib’, na Grande Paris).

Em breve na Bélgica
O recém-inaugurado projeto de 
estacionamento Opera em Antuérpia, 
Bélgica, inclui um contrato de 
concessão de 10 anos para a criação 
de 12 centros de mobilidade tranquila 
nos estacionamentos da INDIGO 
na cidade. A partir da primavera de 
2021, os moradores de Antuérpia 
poderão usar 100 bicicletas, 30 
bicicletas elétricas e 30 scooters 
elétricas.
 

Smovengo na área da Grande 
Paris em 2020:

60 
municípios equipados

420.000 
assinaturas

1.400
estações

Estacionamento seguro para bicicletas 
Com a crescente demanda dos moradores da cidade, a INDIGO está desen-
volvendo estações de bicicletas que oferecem aos usuários ciclistas serviços 
e estacionamentos seguros 
• Em Antuérpia, em Tenierplaats: uma estação segura de estacionamento para 

bicicletas com 297 vagas, armários, e pontos de recarga para bicicletas 
elétricas;

• Em Paris-Montparnasse: uma estação subterrânea de estacionamento para 
bicicletas com 395 vagas, armários e vagas para nove bicicletas cargo; 

• Em Estrasburgo: um estacionamento para bicicletas com 800 vagas e oficinas 
no estacionamento Gare na estação de trem.

Estacionamento para bicicletas em Paris-Montparnasse

20.000
bicicletas em circulação, 40 das quais são 

elétricas

Conceito de estacionamento seguro para bicicletas

Mobilidade tranquila em 
destaque
A 19ª edição da Semana Europeia de Mobilidade 
foi realizada em setembro de 2020 com o 
tema “Mobilidade sem emissões para todos”. 
O objetivo era incentivar os cidadãos a adotar 
práticas ecológicas e duradouras, escolhendo 
soluções de transporte sustentáveis. A INDIGO 
participou de várias atividades organizadas 
em Toulouse e arredores, onde a INDIGO 
Weel conta com 600 scooters elétricas e 400 
bicicletas. Ao longo dos eventos, as trocas 
com o público em geral, autoridades locais e 
empresas resultaram em informações sobre a 
melhor forma de comercializar os novos serviços 
de mobilidade oferecidos.



22 23

Atendendo à crescente demanda de curto prazo para 
estações de recarga elétrica.
A INDIGO apoia o uso crescente de veículos elétricos e, para isso, instala 
estações de recarga em seus estacionamentos. 

• Para ajudar a cumprir os objetivos do governo francês, nos unimos com 
a Bouygues Energies & Services para aumentar a rede de estações 
de recarga na França. Em janeiro de 2021, também incluímos um serviço 
combinado “Park & charge” (Estacione e carregue) para incentivar o uso das 
estações de recarga.

• Na Espanha, nós nos unimos com a Nissan, a maior rede privada de estações 
de recarga rápida do país, para desenvolver novas estações e abastecer tanto 
para viagens urbanas quanto para viagens longas.

TENDÊNCIA NO NÚMERO DE PONTOS DE 
RECARGA ENTRE 2017 E 2020

NÚMERO DE PONTOS DE RECARGA EM ESTACIONAMENTOS DA 
INDIGO NO MUNDO EM 2020

VEÍCULOS ELÉTRICOS EM FROTAS  
NACIONAIS EM 2020

França

13,6%

EspanhaBélgica

11,1%12,9%

CRIANDO, CONSTRUINDO E OPERANDO 
ESTACIONAMENTOS DE BAIXO CARBONO

141Bélgica

Brasil

Canadá 

Luxemburgo

Espanha 

França

20

86

651

664

Tornando o design sustentável uma 
prioridade 
Luzes, ventilação natural, paisagismo, áreas verdes, 
preservação da biodiversidade: nosso Departamento 
Técnico e seus engenheiros incluem todos esses as-
pectos em cada nova infraestrutura de estacionamento 
que criam.

A INDIGO está empenhada em ajudar o meio ambiente. Oferecemos aos nossos clientes soluções de design e 
operação de infraestrutura sustentável e trabalhamos com parceiros que podem nos ajudar a alcançar nossos 
objetivos de redução da pegada de carbono.

“Trabalhamos com a INDIGO em projetos 
ecológicos benéficos para o centro da 

cidade, adicionando vegetação aos locais 
de estacionamento e criando espaços 

que promovam a biodiversidade. Nossas 
criações são atraentes, mas também 

resistentes o suficiente para suportar o 
aumento da variação climática” 

Yannick Ferry, arquiteto paisagista urbano e 
cofundador do Atelier Lignes e Les Cocottes Urbaines

Funcionários andam de bicicleta na 
Airbus Helicopters
Para limitar o uso de veículos motorizados em seu 
espaço de 800 hectares e oferecer aos seus 12 
mil funcionários uma solução de mobilidade fácil e 
ecológica, a Airbus Helicopters Marignane decidiu 
instalar uma frota de 300 bicicletas INDIGO Weel e 
30 estações de bicicletas. Os funcionários poderão 
usá-las por meio de um aplicativo dedicado a partir 
da primavera no Hemisfério Norte de 2021.

“Com este novo serviço, a Airbus 
Helicopters tomou medidas 
concretas para melhorar o ambiente 
de trabalho e a segurança de seus 
funcionários e reduziu a pegada 
de carbono e a poluição sonora do 
local”.
Luc Amargier, Gestão de Propriedades 
FMRE Marignane – HMFD1 Airbus

Construído para durar
Trabalhamos com empresas de construção (Bouygues 
Bâtiment Ouvrages Publics, VINCI Construction, Briand 
etc.) que seguem uma política de Responsabilidade 
Social, um dos nossos critérios de seleção, para que 
possamos limitar o impacto de nossas atividades no 
meio ambiente em toda a cadeia de valor.

Gerenciamento ecológico
de estacionamentos 
Consumo de energia, produtos de 
limpeza, qualidade do ar etc.: a INDIGO 
tem tomado diversas medidas para 
minimizar o impacto ambiental de suas 
atividades. Isso inclui:

• Mudança para iluminação LED em 
nossos estacionamentos

• Cumprimento de um estatuto de 
limpeza do estacionamento ecológico 
desde 2012

• Monitoramento do ar dentro dos 
estacionamentos com sistemas de 
ventilação inteligente que ligam 
automaticamente
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Em Bordeaux, o design ecológico 
do estacionamento Ars-Belcier 
conta com um telhado verde com 
mais de 1.200 plantas diferentes, 
coleta de água da chuva e uma 
horta compartilhada.
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uma EQUIPE
Atuando como 

Todos os dias, no mundo todo, homens e mulheres 
de locais e origens diferentes ajudam a colocar a 
INDIGO em destaque. Nós nos esforçamos para 
preservar esse capital humano rico e diversificado: 
escutamos nossos funcionários, ajudamos a 
desenvolver suas carreiras e apoiamos seus planos.

NÓS FOCAMOS
NO FATOR HUMANO

Na INDIGO, combinamos nossa política de reciclagem 
com iniciativas de alcance comunitário:
• 1,6 toneladas de baterias de parquímetros recicladas;
• 400 itens de lixo eletrônico reciclados pela DSI, empresa adaptada (Entreprise 

Adaptée) que ajuda pessoas com deficiência a encontrar emprego;
• 500 bicicletas INDIGO Weel doadas para Les Ateliers de l’Audace, que 

conserta ou recicla bicicletas e apoia projetos comunitários em Lyon;
• 240 kg de uniformes danificados recolhidos pela INDIGO Brasil e transfor-

mados em 300 estojos, 200 máscaras e 900 ecobags.

2
Entidades certificadas 
pela ISO 140001 na França 
e na Espanha

“Nosso objetivo é otimizar a quantidade
de materiais usados e melhorar a qualidade de 
nossas construções. Por exemplo, preferimos 
estruturas pré-fabricadas industrialmente e 
montagem de construção a seco e usamos 70% 
de aço reciclado em nossas estruturas de aço. 
Em comparação com os métodos tradicionais, 
isso nos permitiu uma redução de 30% em 
emissões de gases de efeito estufa em nossas 
folhas de declaração ambiental e de saúde”. 

Jean-Christophe GALLISSOT, Vice-diretor da 
Design & Built, filial do Grupo Briand

“Nossa parceria com Les Ateliers de 
l’Audace tem um impacto muito positivo, 
porque cumpre com vários objetivos: 
possibilita a reutilização de bicicletas 
antigas, economiza materiais e peças 
sobressalentes, reduz a poluição 
urbana, cria empregos locais para 
pessoas em programas de reintegração 
e apoia projetos de alcance comunitário 
envolvendo bicicletas”.  
Jean Gadrat, Diretor Administrativo da 
INDIGO Weel
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Todos os anos, a fim de ajudar a alcançar os objetivos do Grupo, a INDIGO 
desenvolve um esquema de treinamento abrangente e incentiva os funcionários 
a aprenderem novas habilidades. 

Nossos programas incluem:
• Treinamentos no mundo inteiro, com nossas três escolas de estacionamento 

na França, Brasil e Estados Unidos;

• Avaliações de gestores no Campus INDIGO França para garantir que nossos 
gestores recebam o treinamento mais adequado às necessidades;

• O programa de jovens talentos no Brasil, um projeto de 
dois anos, com treinamento e experiência prática em 
uma grande diversidade de trabalhos, que apresenta 
aos jovens talentos várias profissões da INDIGO antes 
de escolherem a que mais gostam. O curso Talent Lab, 
desenvolvido em 2019 no Canadá, ajuda os gestores a 
progredir em suas carreiras.

AJUDANDO NOSSO POVO A 
CRESCER

43.400
horas de treinamento fornecidas 

em 2020 (em todo o mundo)

INDIGO Group vai
a uma “expedição de aprendizagem”
Depois do sucesso de seu primeiro programa corporativo 
em 2018, a INDIGO lançou outro projeto para uma dúzia 
de gestores de diferentes países em 2021. O objetivo é 

que eles ajudem o Comitê Executivo a refletir sobre vários focos estratégicos e a desenvolver suas competências e 
habilidades de liderança.

FUNCIONÁRIOS ENGAJADOS

BRASIL (pesquisa de 2020) 

83% 
dos nossos funcionários do campo estão 

satisfeitos com as oportunidades de 
desenvolvimento profissional disponíveis na INDIGO 

96% 
de nossos funcionários administrativos acreditam 

que a empresa lidou bem com a pandemia da 
Covid-19

100% 
acreditam que têm autonomia suficiente
para concluir suas tarefas com sucesso.

LUXEMBOURG 

93% 
dos funcionários estão satisfeitos com seu 

trabalho e recomendariam a INDIGO para seus 
amigos e conhecidos (pesquisa de 2020)

FRANÇA

86% 
dos funcionários acham o trabalho interessante

(pesquisa de 2019)

ESTADOS UNIDOS

72% 
dos funcionários da LAZ Parking gostam de

seu ambiente de trabalho (pesquisa de 2019)

Para garantir a consistência do feedback 
que recebemos e melhorar o bem-estar dos 

funcionários, em 2021, iniciamos
um projeto para padronizar pesquisas internas.

UMA EMP RESA  
INCLUSIVA

Tomar medidas concretas para garantir oportunidades iguais e promover 
a diversidade faz parte do nosso DNA. O programa “Second Chance” 
(segunda chance) da LAZ Parking ajuda pessoas com históricos ruins a 
reingressar no mercado de trabalho. A empresa também se posicionou 
publicamente  contra o racismo e apoia os movimentos Black Lives Matter 
e Women in Parking.
Na Bélgica, a Compaan, uma organização flamenga que ajuda pessoas em 
situações de vulnerabilidade a encontrar emprego, concedeu à INDIGO 
o prêmio de inclusão por suas iniciativas que ajudam a trazer pessoas 
de volta ao mercado de trabalho, principalmente os deficientes e quem 
está desempregado há muito tempo.

“Nossa empresa é mais forte quando 
inclui diversidade na forma como 
opera. Na verdade, a diversidade é 
o que cria movimento e estimula a 
criatividade”.
Ellen Soete, Diretora de Recursos Humanos, INDIGO 
Bélgica

90/100
é a pontuação do índice de igualdade de 
gênero alcançado em 2020 pela INDIGO 

UES (grupo social e econômico)

Considerando situações individuais
Na França, 15% dos funcionários da INDIGO também cuidam todos os dias de entes que-
ridos idosos, doentes ou deficientes. Apoiamos esses funcionários por meio de uma parceria 
com a Prev&Care, líder francesa em suporte personalizado para os prestadores de cuidados 
familiares. A Prev&Care os ajuda a encontrar soluções, lidar com a burocracia e identificar 
prestadores de serviços confiáveis.
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COMBAT ENDO 
A COVID-19 JUNTOS   

A pandemia da Covid-19 afetou pessoas no mundo todo. Fiel a um dos 
seus valores fundamentais, a solidariedade, a INDIGO reagiu apoiando 
funcionários e profissionais da saúde de diversas formas.

Por iniciativa dos altos executivos do Grupo, em abril de 
2020, a INDIGO criou um fundo de solidariedade para 
ajudar funcionários afetados pela crise na saúde. Com 
doações voluntárias e anônimas de quase 200 gestores e 
uma contribuição do grupo, o fundo arrecadou um total de 
840 mil euros. Esse fundo foi capaz de ajudar funcionários 
gravemente afetados pela pandemia, por exemplo, aqueles 
que perderam um ente querido pela Covid-19, ou cujos 
parceiros perderam renda ou o emprego etc.

€840.000 
arrecadados

Serviços mais flexíveis 
para nossos clientes dos 
estacionamentos
No Canadá e na Europa, conseguimos 
oferecer aos nossos clientes ofertas 
personalizadas ao contexto da 
Covid-19.200 

gestores apoiaram o fundo

50+
cidades na França

413.000+ 
horas de estacionamento gratuito

2.860+
profissionais da saúde  

beneficiados

Durante os lockdowns, a INDIGO e o OPnGO ofereceram 
aos profissionais da saúde estacionamento gratuito e ilimitado.

Atualmente,

15 
pontos de drive-thru criados 

nos Estados Unidos 

300 
embaixadores da LAZ Parking 
receberam treinamento para 

gerir esses serviços

APOIANDO HOSPITAIS E CONTENDO O VÍRUS

AJUDANDO CLIENTES NA CRISE 

UM FUNDO DE SOLIDARIEDADE PARA FUNCIONÁRIOS 

Apoiando restaurantes em Bogotá 
(Colômbia)
O City Parking participou do plano de reabertura 
de restaurantes em Bogotá. Firmou parcerias com 
assinaturas mensais de bicicletas e motos para 
funcionários do restaurante como parte do esforço 
da cidade para colocar o setor de restaurantes em 
funcionamento novamente, retirando carros das ruas 
para que os donos de restaurantes pudessem atender 
ao ar livre.
 

Pontos de vacinação e testes por 
drive-thru na América do Norte
A LAZ Parking apoiou hospitais e centros médicos 
que atendem à alta demanda por testes e vacinas. 
Ela criou e implementou pontos de drive-thru e uma 
variedade de serviços de gestão de pacientes. Por 
exemplo, a LAZ Parking pode criar instalações de 
teste ou vacinação rapidamente, lidar com logísti-
cas, controle de tráfego, receber pacientes, fazer 
pré-triagem e verificações de temperatura. Esse tipo 
de serviço foi implementado no Centro Hospitalar 
da Universidade Sainte Justine em Montreal, onde 
os pacientes podem ser testados em seus carros. 
Esses pontos de testagem por drive-thru reduzem 
o risco de contágio.
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NÓS APOIAMOS NOSSAS
COMUNIDADES LOCAIS

A INDIGO é uma empresa com fortes raízes locais. Apoiamos várias organizações sem fins 
lucrativos e locais culturais em todo o mundo, criando conscientização sobre as causas e 
fazendo doações (vagas de estacionamento, fundos e itens).

Ajudando em todas as frentes no Brasil
A Manobra Solidária no Brasil coloca coletores 
de roupas nos estacionamento INDIGO. Os itens 
coletados são consertados e doados às pessoas 
em situação de vulnerabilidade social. Um total 
de 316.500 roupas foram coletadas desde 2004!
Ainda no Brasil, a INDIGO realiza campanhas 
de informação e conscientização para estimular 
funcionários a doarem sangue.
Todos os anos, os funcionários da INDIGO podem 
ajudar crianças carentes e realizar seus pedidos 
de Natal, dando-lhes o presente que pediram em 

sua carta ao Papai Noel. Em 2020, 130 cartas foram “adotadas” neste projeto.

Marselha diz “não” à poluição costeira
Em 2020, a INDIGO continuou apoiando uma ONG de 
Marselha “1 déchet par jour/1 piece of rubbish”, que trabalha 
para evitar que máscaras e luvas descartadas se tornem 
uma grande fonte de poluição, principalmente no litoral. 
Fizemos uma campanha com pôsteres em todos os nossos 
estacionamentos da cidade, que diziam “Stop masques et 
gants par terre #CleanTaVille #LoveTaMer” (Parem de jogar 
máscaras e luvas no chão #LimpeaSuaCidade #AmeoMar).

Paris ajuda os desabrigados  
A INDIGO participou da La Nuit de Solidarité (Uma noite 
de solidariedade) pelo terceiro ano consecutivo e abriu 27 
estacionamentos para voluntários e representantes da cidade 
de Paris. Esse projeto permite que a cidade de Paris realize 
um censo e determine, com a maior precisão possível, 
quantos desabrigados dormem ao ar livre no inverno, de 
modo a conseguir ajustar sua política de assistência em 
conformidade. 

Mothers Against Drunk Driving
Na Colúmbia Britânica, Canadá, a INDIGO apoia 
a Mothers Against Drunk Driving (MADD), uma 
organização sem fins lucrativos que ajuda vítimas 
de acidentes causados pelo consumo de álcool 
e aumenta a conscientização sobre os perigos 
dessa prática. Incentivamos o trabalho da MADD 
fornecendo apoio financeiro para a região e 
promovendo a iniciativa “Rest Your Car”, que 
oferece às pessoas que estão sem condições 
de dirigir tarifas preferenciais se deixarem seus 
veículos em nossos estacionamentos durante 
a noite.

9 ANOS 
apoiando a organização 
Mothers Against Drunk 

Driving

$1.000 
por ano doados para a 

iniciativa
“Rest your car” na 
Colúmbia Britânica

Combatendo o câncer 
na Espanha
Duas vagas no estacionamento 
INDIGO da Avenida del Mar 
em Marbella estão destinadas 
gratuitamente à AECC, a associação 
espanhola contra o câncer.

Saiba mais sobre a política de Responsabilidade  
Social da INDIGO Group 

em group-indigo.com, na seção “CSR” (RSC) e leia  
nosso relatório financeiro suplementar na seção “Publications” (Publicações)

Siga-nos

@Groupindigo_ Group Indigo Brasil
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