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iFluxo tem um equipe multi-disciplinar com larga experiência em planejamento, elaboração e implantação de
projetos de mobilidade urbana.
iFluxo é uma empresa pioneira com enfoque na mobilidade sustentável e na inovação dos setores de
transporte e planejamento urbano, cujo objetivo é desenvolver melhorias nas cidades do Brasil.
Nossos colaboradores desenvolvem um trabalho diferenciado e direcionado, comprometendo-se com a
eficiência, a qualidade e a pontualidade dos serviços prestados. Mantendo um atendimento especial e
personalizado, os serviços são adequados à real necessidade do cliente.

Warner
Vonk

Engenheiro civil pela Universidade de Twente (Holanda)
com mestrado do Centro de Estudos de Transporte e a
UFRJ/COPPE. Warner é fundador da IFluxo, empresa no
Rio de Janeiro, que presta consultoria na área de
transporte para prefeituras e empresas de transporte
público. Trabalhou para a I-ce no desenvolvimento e
execução de cursos de formação para técnicos de
bicicleta planejamento para municípios brasileiros
(Resende, Mesquita, Rio de Janeiro, Fortaleza,
Florianópolis, Blumenau, entre outros ).

Jonas
Hagen

Urbanista pelo Hunter College da Universidade da
Cidade de Nova York. Desde 2003 trabalha em projetos
de mobilidade sustentável, com experiência em
Bogotá, Nova York, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo
Horizonte, e outras cidades brasileiras. Coordenou e
executou
consultorias
técnicas,
documentos
de
referência e cursos de treinamento sobre o transporte
público, de pedestres e ciclistas, espaço público,
emissões de carbono, marketing de transporte público,
e gestão de demanda. Hoje é consultor da Ifluxo, e
atua em projetos do CAF, GEF (Fundo Mundial do Meio
Ambiente), e da Prefeitura do Rio de Janeiro, dentre
outros.

Breno
Gonçalves
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Urbanista pela Centro Universitário Augusto Motta
(Unisuam), Rio de Janeiro.
Breno Trabalha na iFluxo a cerca de dois anos como
desenhista e orçamentista de projetos cicloviários e de
sinalização rodoviária. Além disso, acompanha e
fiscaliza a execução das projetos e faz a medição.
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