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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA PESQUISA 

 
Diretoria do IPF Edison Ferreira de Araújo – Presidente do IPF. 

Thales de Souza Campos – Diretor Superintendente 

Objetivos: Levantamento do número e uso de vagas privadas para 
estacionamento de veículos no Centro de Campo Grande, MS: 
- Levantamento das vagas e usos em estacionamentos privados; 
- Oferta de vagas aos clientes e empregados pelo comércio e 
serviço; 
- Utilização das vagas disponíveis pelos empresários, empregados e 
consumidores. 

Local: Centro de Campo Grande, MS, formado pelo quadrilátero: Avenida 
Mato Grosso até a Rua 26 de Agosto; e Avenida Calógeras até a 
Rua José Antonio. 

Período: 02 a 07 de julho de 2012. 

Universo: Estacionamentos privados, lojas de comércio e serviço; 
Empresários, empregados, consumidores e usuários do Centro de 
Campo Grande, MS. 

Coleta de Dados: Entrevista numa amostra especificada, não probabilística, pelo 
critério de cumprimento de quota. Para os Estacionamentos Privados 
levantamento dos dados para aqueles dentro do quadrilátero de 
pesquisa, de forma voluntária. Para as Lojas do comércio e serviço, 
estabeleceu a quota de 200 empresas, verificadas pelo critério de 
visita em uma, saltando uma vizinha. Para os Usuários do Centro 
estabeleceu a quota de 200 pessoas, circulando dentro do 
quadrilátero de pesquisa. Para um nível de confiança de 95%, 
estimou-se o erro amostral de 9,6%. 

Coordenação: Thales de Souza Campos, 
José Francisco dos Reis Neto e 
Regiane Dedé de Oliveira. 

Equipe de apoio Adriana Brites Felix.  
José Francisco dos Reis Neto 
Jussara Alves Correa. 
Rafaela Andrade 
Rodrigo Navarro 
Thaiane Takahashi 
Yasmim Aline 
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Sumário Executivo 

Neste trabalho de pesquisa ficou entendido que o Centro de Campo Grande, MS, está 

delimitado entre a Avenida Mato Grosso e a Rua 26 de Agosto e entre a Avenida Calógeras e a 

Rua José Antônio.  

O objetivo principal foi o levantamento da disponibilidade de vagas ofertadas nos 

Estacionamentos do Centro Privados e Lojas do comércio e serviço, complementada pela 

percepção dos usuários e consumidores quanto a esta disponibilidade, preço e satisfação. 

Foram entrevistados os empresários ou empregados de 200 lojas e 200 pessoas que como 

consumidores e usuários do Centro, deslocando-se de veículos próprios ou por meio de 

transporte coletivo, sendo que alguns utilizam de estacionamentos públicos ou privados, e  

levantado algumas características dos estacionamentos privados, dentro do quadrilátero 

proposto para a pesquisa. 

Estacionamentos em Lojas – Quase 56% das lojas possuem estacionamentos próprios para os 

seus clientes. Dessas, 50% possuem calçadas rebaixadas para em média 6 veículos, mais de 

34% oferecem estacionamento em locais próximos ou adjacentes as lojas, em média 20 vagas, 

ofertando um total de 1.595 vagas para os seus clientes ou usuários dos seus serviços. Outras 

15%, adotam convênio com o estacionamento privado, gratuito ou pago com desconto. 

As pessoas ocupadas nas lojas, os empresários ou os empregados, utilizam os seguintes 

meios de transporte para o deslocamento ao trabalho: 48% o ônibus, 26% veículo próprio ou 

21% motocicleta, e o restante vão a pé, de carona ou de taxi. 

Destaca-se aqui, que os empresários e os empregados, quando vão trabalhar com veículo 

próprio, 33% utilizam das vagas disponíveis aos clientes no estacionamento da própria loja. 

Reduzem em um terço a oferta de vagas da loja aos consumidores ou usuários dos serviços. 

Outros 14% utilizam estacionamentos privados, possivelmente, como mensalistas, 38% 

param em ruas com parquímetros e 15% em ruas sem parquímetros.  

Os empresários ou seus empregados relatam que os clientes preferem estacionar em vagas 

disponibilizadas pela loja, num montante de 41% deles e outros 33% estacionam em ruas com 

parquímetros. Apenas 7% dos clientes utilizam os estacionamentos conveniados com as lojas. 

O tempo médio de estacionamento de 70% dos clientes, para a resolução de compra ou 

negócios, é estimado em média de até 2 horas. 

Avaliação dos Empresários e dos Empregados quanto ao congestionamento e os 

parquímetros – Há uma clara percepção dos empresários e empregados que o Centro 

apresenta um congestionamento de trânsito, pois eles deram uma nota 7,8, numa escala em 

que a nota 10 é considerada como uma medida de muito congestionado. Mais de 28% dos 

deles consideram que os parquímetros no Centro ajudam a diminuir o congestionamento, 

proporcionado uma rotatividade de vagas. No entanto, 26% dos empresários e empregados 
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consideram que os parquímetros têm ação regular e outros 45% que, definitivamente, não 

aliviam o congestionamento do Centro.  

Os lojistas e os seus empregados foram solicitados a sugerir outras soluções para o 

estacionamento dos usuários do Centro. Apenas 37% das lojas apresentaram algumas 

sugestões condensadas em: 32% mais estacionamentos privados, 31% a diminuição do preço 

da hora estacionada em locais com parquímetros, 14% a retirada dos parquímetros e 14% 

aumento do estacionamento público, presumidamente, sem pagamento pelo usuário. Outras 

contribuições de menor intensidade ficaram para o aumento de ruas com parquímetros (3%), 

rodízio de veículos nos moldes de São Paulo (3%) e 1,3% na melhoria do transporte público 

coletivo. 

Meio de transporte de usuários e clientes ao Centro – As pessoas que utilizam do comércio e 

serviços do Centro, deslocam-se de transporte coletivo (49%) ou de veículo próprio (36%). 

Mais de 8% vão ao Centro de carona, 4,5% a pé e 1% de bicicleta. A grande maioria vem ao 

Centro todos os dias (53%), 42% para o trabalho, 24% para as compras, 10% para realizar 

negócios e 9% para consulta médica. 

As pessoas que vão ao centro de veículo próprio, por exemplo: carro, camionete ou 

motocicleta, relatam que na maioria das vezes estacionam onde é possível (63%). O local fica 

dividido em estacionamento privado (24%), rua com parquímetro (24%), rua sem parquímetro 

(21%), estacionamento da loja ou do banco (18%) e estacionamento conveniado com a loja 

(6%). Dessas pessoas, 32% ficam estacionadas até 2 horas, no Centro. A percepção das pessoas 

que utilizam os estacionamentos disponíveis no Centro, 64% afirma que não há vaga, e 25% diz 

que há vaga sempre que necessita. 

Os parquímetros, estacionamento privado e o preço – As pessoas que utilizam veículos 

próprios para o deslocamento ao Centro, 29% classificam que os parquímetros aliviam o 

congestionamento e 49% consideram que esses não aliviam o congestionamento. Mais de 50% 

são partidários da ampliação de ruas com parquímetro, e 52% deles consideram a tarifa de 

estacionamento é cara (chaveiro R$7,00 e R$1,50 a hora de estacionamento). Segunda a 

informação da Prefeitura Municipal de Campo Grande, o Centro dispõem de 2.300 

parquímetros. Da mesma forma, quase 90% dos usuários do Centro consideram caro o preço 

da hora dos Estacionamentos Privados. A determinação da escolha de Estacionamento Privado 

recai em 30% pela sua proximidade aonde o usuário irá, 23% para a rapidez em estacionar, 

17% na segurança para o veículo e 15% na comodidade em localizar vaga. 

A escolha de deslocamento ao Centro com veículo próprio incide 19% na comodidade, 19% em 

gastar menos tempo, 15% na maior segurança, 14% na liberdade de deslocamento, 14% maior 

conforto. Apenas 5% deles afirmaram que utilizam veículo próprio, pois percebem que sempre 

há vagas aonde vai. 

O Transporte Coletivo – Quase 49% dos usuários do Centro vão de transporte coletivo. A 

principal razão, na consideração de 27% está relacionada às paradas próximas de aonde a 
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pessoa irá. Outras considerações de usar o transporte coletivo são: 19% para a maior rapidez, 

17% por ser mais barato, 16% por não necessitar estacionar e 7% por ser mais seguro e não 

necessitar ficar em estado de atenção. Desses usuários, quase 84% avaliam como ruim o 

estacionamento de veículos no Centro. 

As pessoas que deslocam ao Centro, independente do meio de transporte, 77% avaliam o 

trânsito como ruim, 66% afirmam que a sinalização e os semáforos são ruins, 46% reclamam 

da falta de segurança e 51% afirmam que, de uma forma geral, o comércio e o serviço 

oferecido no Centro é bom. 

Estacionamento Privado no Centro – Os estacionamentos privados no Centro oferecem, 

aproximadamente, 2.800 vagas. A média de vagas está próxima de 30 e o maior número 

registrado é de 150 vagas. 

O preço médio cobrado da hora para estacionamento no centro é de R$3,00, com o mínimo de 

R$1,00 e o máximo de R$5,00. O valor do adicional da hora estacionada é de R$2,50 em média. 

Os Estacionamentos Privados cobram das Lojas conveniadas o valor médio de R$2,00 por hora 

estacionada, variando de um mínimo de R$1,00 até o máximo de R$4,00. Para algumas Lojas 

conveniadas, o estacionamento oferecido aos seus clientes não é cobrado, pois estas pagam 

uma mensalidade para um determinado número de vagas, variando o pagamento mensal de 

R$70, 00 a R$150,00. Destaca-se que poucas Lojas, na ordem de 15%, possuem convênio com 

os Estacionamentos Privados, transferindo para os consumidores a responsabilidade em 

assumir este custo.  

Nesses Estacionamentos Privados a diária média é de R$16,00, com um valor mínimo de 

R$5,00 e um valor máximo de R$25,00. A mensalidade média é de R$120,00, com uma taxa de 

ocupação de 42% e 58% são usuários de uso de horas parceladas. A maior ocupação dos 

estacionamentos ocorre em dias úteis da semana, ou seja, de segunda a sexta feira. 
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Uso de Estacionamento em Lojas do Comércio e Serviços do 

Centro de Campo Grande 
 

1) Característica dos Estacionamentos em Lojas 
 

Foram pesquisadas 200 lojas dentro do quadrilátero de estudo, de forma aleatória, com o 

critério de uma entrevista a cada duas lojas, ou seja, entrevista uma loja, saltam duas. 

A Loja possui estacionamento próprio para os Clientes?  

 
 

Se a Loja possui estacionamento próprio ele é classificado como:  

 
 

Mais de 55% das lojas oferecem algum tipo de estacionamento aos seus clientes: 50% em 

calçada rebaixada com média de estacionamento para até 6 vagas (mínimo de 2 vagas), 34,4% 

estcli

55,7%

44,3%

Sim

Não

estprop

calçada rebaixada 50,0%

local específico ao lado 34,4%

convênio com estacionamento privado 15,6%
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em local específico ao lado da loja com média de 19 vagas em média e 15,6% oferecem vagas 

em estacionamentos conveniados para uma média de 56 veículos. As informações dessas lojas 

proporcionam a disponibilização de 1595 vagas em calçada rebaixada e em local específico, 

sem considerar as vagas conveniadas em estacionamentos privados. Estima-se que cada loja 

do Centro disponibiliza em média 16 vagas aos seus clientes. Estas mesmas lojas oferecem 

estacionamento para 192 motocicletas, em média 4 vagas para cada loja. 

2) Características de Locomoção das Pessoas Ocupadas nas Lojas 
 

A média de pessoas ocupadas nas lojas, considerando os donos, sócios e empregados, foi de 

7,3 pessoas, com um mínimo de 1 pessoa ao máximo observado de 100 pessoas. A Tabela 

abaixo discrimina as porcentagens mais rotineiras dos meios de transporte para o local de 

trabalho. 

Meio de Locomoção para o Trabalho 

Meio de Locomoção Porcentagem observada 

Ônibus 48,5 
Carro próprio 25,8 
Motocicleta 21,2 
A pé 1,5 
Carona 2,8 
Taxi 0,2 

 

Local Mais Comum de Estacionamento das Pessoas Ocupadas na Loja 

Local de Estacionamento Porcentagem observada 

Estacionamento da Loja 32,6 

Estacionamento privado (excluído o da loja) 13,9 

Na Rua com parquímetro 37,9 

Na Rua sem parquímetro 15,7 

 

3) Estacionamento dos Clientes da Loja 
 

Normalmente, onde os seus clientes estacionam?  

 
 

estcli1

Estacionamento da Loja 40,9%

Na rua com parquímetro 33,3%

Na rua sem parquímetro 10,1%

Estacionamento privado 9,1%

Estacionamento conveniado 6,6%
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Quanto tempo em média você estima que os seus clientes fiquem estacionados no Centro da 

cidade para as compras? (para aqueles que irão de carro ou motocicleta)  

 
 

4) Congestionamento para Estacionar e Avaliação dos Parquímetros 
 

Como você classifica o congestionamento de Estacionamento no Centro, usando uma escala 

de 1='não tem congestionamento' até 10='muito congestionado'.  

 
 

Pensando nas ruas com parquímetros, você julga que eles aliviam o congestionamento do 

Centro?  

 
 

Você pode sugerir qualquer outra solução para melhorar o Estacionamento do Centro de 

Campo Grande? 

Declarações dos Entrevistados Citações Porcentagem 

tempo

0 - 0,5h 15,5%

0,5 - 1h 26,0%

1 - 2h 29,0%

2 - 3h 12,0%

3 - 4h 7,0%

mais de 4h 5,0%

Não sei 5,5%

cong

Menos de 4 2,0%

De 4 a 5 6,1%

De 5 a 7 14,7%

De 7 a 8 23,9%

De 8 a 9 20,3%

9 e mais 33,0%

parcong

Aliviam muito 10,5%

Aliviam 18,0%

Regular 26,5%

Não aliviam 27,0%

Não aliviam nada 18,0%
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Mais estacionamentos privados 25 32,5 
Abaixar o preço dos parquímetros 24 31,2 
Retirar os parquímetros 11 14,3 
Aumentar os estacionamentos públicos 7 9,1 
Mais estacionamento público 4 5,2 
Aumentar o número de parquímetros 2 2,6 
Rodízio de placas dos veículos 2 2,6 
Aumentar os estacionamentos em lojas 1 1,3 
Melhorar o transporte público 1 1,3 

 

5) Tipo da Empresa Entrevistada 
 

Tipo da Empresa 

 
 

 

  

tipo

Comércio 46,5%

Serviço 30,8%

Banco 12,1%

Consultorio 8,1%

Outro 2,0%

Supermercado 0,5%
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Análise do Estacionamento Sob as Percepções das Pessoas Que 

Utilizam do Comércio e Serviços do Centro de Campo Grande 
 

1) Meio de locomoção utilizado para o deslocamento até o Centro 
Qual foi o seu meio de locomoção para vir ao Centro?  

 
 

2) Percepções das pessoas que deslocaram-se com Veículo Próprio 
(carro, motocicleta ou bicicleta) 

 

Esta pesquisa levantou que 37% das pessoas indicaram que deslocam-se ao Centro por meio 

de seus veículos próprios. 

Se você vem com Veículo Próprio, em que local normalmente você estaciona?  

 
 

 

 

meio

Ônibus 29,5%

Carro 21,5%

Motocicleta 14,5%

Carona 8,5%

Micro-ônibus 7,5%

Moto-taxi 6,5%

Taxi 6,0%

À pé 4,5%

Bicicleta 1,0%

Outro meio 0,5%

estac

Es taci onamento privado 23,9%

Rua com parquímetro 23,9%

Rua sem parquímetro 21,1%

Es taci onamento da Loja/Banco 18,3%

Outro l ocal 7,0%

Es taci onamento conveniado com a Loja/Banco 5,6%
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Quando venho ao Centro 

 
 

Quanto tempo em média você fica estacionado no Centro para as compras, negócio, 

trabalho, serviço ou venda?  

 
 

Como você classifica o número de vagas para o Estacionamento no Centro, usando uma 

escala de 1='não tem vaga' até 10='têm muitas vagas'.  

 
 

Outras estatísticas descritivas: média = 3,5; desvio padrão = 2,72; mediana = 3,0 

Pensando nas Ruas com Parquímetros, você julga que eles aliviam o congestionamento do 

Centro?  

 

estac3

Sempre estaciono onde é possível 63,3%

Sempre estaciono onde quero 36,7%

tempo

0,5 - 1h 14,1%

1 - 2h 18,3%

2 - 3h 25,4%

3 - 4h 14,1%

mais de 4h 28,2%

vagas

De 1 a 2 37,7%

De 2 a 3 10,1%

De 3 a 4 11,6%

De 4 a 5 4,3%

De 5 a 6 11,6%

De 6 a 7 8,7%

De 7 a 8 5,8%

De 8 a 9 4,3%

De 9 a 10 1,4%

10 e mais 4,3%

parq

Aliviam muito 12,5%

Aliviam 16,7%

Regular 22,2%

Não aliviam 20,8%

Não aliviam nada 27,8%



 

 
 

 

 

15 
 

 

Para o Centro de Campo Grande, deveriam ser ampliadas as Ruas com Parquímetros?  

 
 

O Preço para estacionar na Rua com Parquímetro é:  

 
O chaveiro específico para carga custa R$7,00 e a hora de estacionamento R$1,50. 

O Preço da hora para estacionar em Estacionamento Privado é:  

 
 

Quais seriam os principais motivos para você parar num Estacionamento Privado?  

 
 

 

 

parq1

Sim 50,8%

Não 26,2%

Não sei 23,0%

prec

Muito barato 12,3%

Barato 12,3%

Médio 23,1%

Caro 16,9%

Muito caro 35,4%

estac1

Muito barato 3,4%

Barato 1,7%

Médio 5,1%

Caro 10,2%

Muito caro 79,7%

estac2

Rapidez para estacionar 23,5%

Fica próximo de onde vou 30,4%

Comodidade para achar vaga 14,7%

Segurança para o veículo 16,7%

Manobrista 2,0%

Área coberta 6,9%

Outros 5,9%
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Quais são os principais fatores para você vir ao Centro com veículo próprio (carro, 

motocicleta, bicicleta, etc.)?  

 
 

3) Percepções das pessoas que deslocaram-se por meio de Transporte 

Coletivo 
(ônibus, micro-ônibus, taxi, moto-taxi, carona) 

 

Quais são os principais fatores para você vir ao Centro de Transporte Coletivo?  

 
 

O que você pensa sobre o Estacionamento de Veículos no Centro?  

 
 

 

 

veic

Maior comodidade 19,1%

Gasto menos tempo 19,1%

Maior segurança 15,5%

Vou aonde quizer 14,5%

Maior conforto 14,5%

Posso transportar objetos, bagagens 10,9%

Possue vaga aonde vou 5,5%

Se chove, molho menos 0,9%

colet

Os pontos  de parada são próximas de aonde vou 27,2%

Maior rapidez 18,5%

Mais  barato 17,3%

Não prec isa es tac ionar 16,2%

Não tenho veículo próprio 13,9%

Mais  seguro 4,0%

Não prec isa ficar o tempo todo em estado de atenção 2,9%

estac4

Muito ruim 62,9%

Ruim 20,7%

Médio 12,9%

Bom 3,4%
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4) Percepções das pessoas que utilizam o Centro 
(independente do meio de locomoção) 

 

Normalmente, qual é o principal motivo para você vir ao Centro?  

 
 

Quantas vezes por semana, em média, você vem ao Centro?  

 
 

Como você avalia o Trânsito no Centro?  

 
 

 

 

 

 

mot

Trabalho 41,7%

Compras 23,8%

Negócios 9,9%

Consulta médica 9,4%

Vendas 5,4%

Serviço bancário 4,9%

Prestação de Serviços 4,5%

Outro motivo 0,4%

freq

Raramente 14,1%

1 vez 9,6%

2 a 3 vezes 14,1%

4 a 5 vezes 6,6%

Todos os dias úteis 52,5%

Todos finais de semana 3,0%

trans

Muito ruim 50,3%

Ruim 27,1%

Médio 13,1%

Bom 8,0%

Muito bom 1,5%
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Como você avalia a Sinalização/Semáforos do Centro?  

 
 

Como você avalia a Segurança das pessoas circulando pelo Centro?  

 
 

Sob o seu ponto de vista de usuário do Comércio e dos Serviços oferecidos, de um modo 

geral, o Centro é:  

 
 

5) Perfil demográfico das pessoas entrevistadas 
 

Gênero  

 
 

 

 

sinal

Muito ruim 32,7%

Ruim 33,7%

Médio 18,1%

Boa 13,1%

Muito boa 2,5%

seg

Muito ruim 25,6%

Ruim 20,6%

Médio 23,1%

Boa 23,6%

Muito boa 7,0%

com

Muito ruim 4,0%

Ruim 16,0%

Médio 29,0%

Bom 40,0%

Muito bom 11,0%

sex

Feminino 54,3%

Masculino 45,7%
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Faixa de idade (anos)  

 
 

 

 

Renda familiar 

 
 

Nível de Escolaridade Completa 

 
 

Estado civil 

 
 

idade

18 a 20 9,6%

21 a 25 22,3%

26 a 30 26,4%

31 a 35 18,3%

36 a 40 10,7%

41 a 50 6,1%

mais de 50 6,6%

renda

Sem renda 1,6%

Até R$700 10,5%

R$701 a R$1.300 57,4%

R$1.301 a R$3.800 25,3%

R$3.801 a R$6.300 4,7%

R$6.300 a R$12.500 0,5%

escol

Fund. incomp 3,2%

Fundamental 23,7%

Médio 47,8%

Superior 21,0%

Pós graduado 4,3%

civil

Solteiro 40,2%

Casado 38,7%

Separado 15,1%

Viúvo 6,0%
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Estacionamentos no Centro de Campo Grande 

1) Características dos Estacionamentos 
Na área da pesquisa, formada pelo quadrilátero inicial, foram encontrados 62 

empresas que oferecem 2804 vagas para estacionamento. 

Número de vagas 

 
A maioria dos estacionamentos privados no centro oferecem em média 30 vagas, e o 

maior estacionamento disponibiliza 150 vagas para os veículos: carros e camionetes. Nestes 

estacionamentos também permitem o estacionamento de motocicletas, estimado em 1600 

vagas.  

Preço da primeira hora (R$) 

 
O preço médio cobrado para estacionamento no centro é de R$3,00, com o mínimo de 

R$1,00 e o máximo de R$5,00. O valor do adicional da hora estacionada é de R$2,50 em média. 

Os Estacionamentos Privados cobram das Lojas conveniadas o valor médio de R$2,00, 

variando de um mínimo de R$1,00 até o máximo de R$4,00. Para algumas Lojas conveniadas o 

estacionamento dos seus clientes não é cobrado, pois estas pagam uma mensalidade para um 

determinado número de vagas, variando o pagamento mensal de R$70, 00 a R$150,00. 

Destaca-se que poucas Lojas, na ordem de 15%, possuem convênio com os Estacionamentos 

Privados, transferindo para os consumidores a responsabilidade em assumir este custo.  

Nesses Estacionamentos Privados a diária média é de R$16,00, com um valor mínimo 

de R$5,00 e um valor máximo de R$25,00. A mensalidade média é de R$120,00, com uma taxa 

de ocupação de 42%. 

vagas

Menos de 10 1,6%

De 10 a 20 6,5%

De 20 a 30 30,6%

De 30 a 40 16,1%

De 40 a 50 11,3%

De 50 a 100 24,2%

100 e mais 9,7%

prih

R$1 3,7%

R$2 14,8%

R$3 46,3%

R$4 31,5%

R$5 3,7%


