
 

 

  
 

Governo do Distrito Federal 

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal 

Companhia de Planejamento do Distrito Federal 

Questionário – Estacionamentos Rotativos 

Bom dia (tarde, noite), estamos realizando uma pesquisa para a Companhia de 

Planejamento do Distrito Federal e gostaríamos de saber sua opinião sobre questões 

relacionadas ao seu bairro e a sua cidade. 

Sua participação é voluntária, o/a senhor (a) não será identificado e pode responder apenas 

as perguntas que quiser. Suas respostas são confidenciais e não serão divulgadas com a 

sua identificação.  

Pedimos que responda a todo o questionário, leva menos de 5 minutos. Sua colaboração 

é muito importante para melhorarmos as políticas públicas do Governo de Brasília. É uma 

oportunidade de ouvir o que você pensa. 

0) Este telefone é de uso comercial/empresarial ou particular/residencial? 
(1) Comercial/empresarial  
(2) Particular/residencial 
(3) Governamental (não ler opção, apenas assinale caso algum respondente sinalize) 
 
1) O (A) Sr(a) tem 18 anos ou mais? 

(1) Menor de 18 anos  

(2) Tem 18 anos ou mais 

 

2) O (A) Senhor (a) aceita participar desta pesquisa? 

(1) Sim  

(0) Não  

 

3) O (A) Senhor (a) é morador (a) desta residência?  

(  ) Sim  

(  ) Não  

 

4) Qual o seu nome, por favor? 

 

 

5) Qual a sua idade? 

 

6) Sexo  

(1) Masculino 



(2) Feminino 

 

7) Informe sua Região Administrativa ou Cidade de Residência 

1. I Plano Piloto 

2. II Gama 

3. III Taguatinga 

4. IV Brazlândia 

5. V Sobradinho 

6. VI Planaltina 

7. VII Paranoá 

8. VIII Núcleo Bandeirante 

9. IX Ceilândia 

10. X Guará 

11. XI Cruzeiro 

12. XII Samambaia 

13. XIII Santa Maria 

14. XIV São Sebastião 

15. XV Recanto das Emas 

16. XVI Lago Sul 

17. XVII Riacho Fundo 

18. XVIII Lago Norte 

19. XIX Candangolândia 

20. XX Águas Claras 

21. XXI Riacho Fundo II 

22. XXII Sudoeste/Octogonal 

23. XXIII Varjão 

24. XXIV Park Way 

25. XXV SCIA 

26. XXVI Sobradinho II 

27. XXVII Jardim Botânico 

28. XXVIII Itapoã 

29. XXIX SIA 

30. XXX Vicente Pires 

31. XXXI Fercal 

32. Águas Lindas de Goiás 

33. Alexânia 

34. Cidade Ocidental 

35. Cristalina 

36. Cocalzinho de Goiás 

37. Formosa  

38. Luziânia 

39. Novo Gama 

40. Padre Bernardo 

41. Planaltina de Goiás 

42. Santo Antônio do Descoberto 

43. Valparaíso de Goiás 

 

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Plano_Piloto_(regi%C3%A3o_administrativa)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gama_(Distrito_Federal)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Taguatinga_(Distrito_Federal)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brazl%C3%A2ndia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sobradinho_(Distrito_Federal)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Planaltina_(Distrito_Federal)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Parano%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_Bandeirante
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ceil%C3%A2ndia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guar%C3%A1_(Distrito_Federal)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cruzeiro_(Distrito_Federal)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Samambaia_(Distrito_Federal)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Maria_(Distrito_Federal)
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Sebasti%C3%A3o_(Distrito_Federal)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Recanto_das_Emas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lago_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Riacho_Fundo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lago_Norte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Candangol%C3%A2ndia
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81guas_Claras_(Distrito_Federal)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Riacho_Fundo_II
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sudoeste/Octogonal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Varj%C3%A3o_(Distrito_Federal)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Park_Way
https://pt.wikipedia.org/wiki/Setor_Complementar_de_Ind%C3%BAstria_e_Abastecimento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sobradinho_II
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jardim_Bot%C3%A2nico_(Distrito_Federal)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Itapo%C3%A3_(Distrito_Federal)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Setor_de_Ind%C3%BAstria_e_Abastecimento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vicente_Pires
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fercal


Questionário principal 

 

1. Qual o  principal meio de transporte que o9a)  senhor (a) utiliza para 

deslocamento diário? (ler as alternativas) 

(  ) Carro próprio 
(  ) Moto própria 
(   ) Carona  
(   ) Taxi/Uber/Cabify  
(  ) Metrô/Ônibus  
(  ) A pé/Bicicleta  
(  ) Outros meios (patinete, skate, cavalo, charrete)  
(  ) Não me desloco diariamente   

 

 

2. Quanto tempo em média o veículo fica parado na mesma vaga durante o dia? 

 (          ) X horas – anotar número de horas 

 

2a. Mesmo que só de vez em quando ( eventualmente), você utiliza veículo próprio 

para deslocamento? (ler as alternativas) 

(  ) Sim, carro  
(  ) Sim, moto  
(  ) Não  

 

3. Qual a Região Administrativa do seu principal destino por carro ou moto (o lugar 
que você passa mais horas, seja trabalhando, estudando, ou realizando outras 
atividades )? 
(anotar a RA mencionada) 
1. I Plano Piloto 

2. II Gama 

3. III Taguatinga 

4. IV Brazlândia 

5. V Sobradinho 

6. VI Planaltina 

7. VII Paranoá 

8. VIII Núcleo Bandeirante 

9. IX Ceilândia 

10. X Guará 

11. XI Cruzeiro 

12. XII Samambaia 

13. XIII Santa Maria 

14. XIV São Sebastião 

15. XV Recanto das Emas 

16. XVI Lago Sul 

17. XVII Riacho Fundo 

18. XVIII Lago Norte 

19. XIX Candangolândia 

20. XX Águas Claras 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Plano_Piloto_(regi%C3%A3o_administrativa)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gama_(Distrito_Federal)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Taguatinga_(Distrito_Federal)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brazl%C3%A2ndia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sobradinho_(Distrito_Federal)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Planaltina_(Distrito_Federal)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Parano%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_Bandeirante
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ceil%C3%A2ndia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guar%C3%A1_(Distrito_Federal)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cruzeiro_(Distrito_Federal)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Samambaia_(Distrito_Federal)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Maria_(Distrito_Federal)
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Sebasti%C3%A3o_(Distrito_Federal)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Recanto_das_Emas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lago_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Riacho_Fundo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lago_Norte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Candangol%C3%A2ndia
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81guas_Claras_(Distrito_Federal)


21. XXI Riacho Fundo II 

22. XXII Sudoeste/Octogonal 

23. XXIII Varjão 

24. XXIV Park Way 

25. XXV SCIA 

26. XXVI Sobradinho II 

27. XXVII Jardim Botânico 

28. XXVIII Itapoã 

29. XXIX SIA 

30. XXX Vicente Pires 

31. XXXI Fercal 

32. Águas Lindas de Goiás 

33. Alexânia 

34. Cidade Ocidental 

35. Cristalina 

36. Cocalzinho de Goiás 

37. Formosa  

38. Luziânia 

39. Novo Gama 

40. Padre Bernardo 

41. Planaltina de Goiás 

42. Santo Antônio do Descoberto 

43. Valparaíso de Goiás 

 

4. Aproximadamente, quantos minutos você normalmente demora para encontrar 

vagas nessa área? 

 (valor em minutos) 

 

5.  Onde você costuma estacionar? (Ler as alternativas, marque todas que se 

aplique) 

(  ) Em local público (estacionamento público com vagas demarcadas ou outros espaços 

como calçadas e gramados) 

(  ) Em local privativo (estacionamento rotativo, garagem dos prédios, etc)  

 

5.1.  Este local público tem vagas demarcadas e pintadas no chão, sim ou não? 

(  ) Sim  

(  ) Não 

 

5.2. Nesse local há, normalmente, alguém pedindo dinheiro para cuidar do carro, sim ou 

não?  

(  ) Sim  

(  ) Não 

 

5.3. Aproximadamente, quanto você acredita gastar diariamente com 
pagamentos a pessoas que cuidam de carros? 

(valor em reais) 

 

5.4. Caso estes estacionamentos fossem pagos, o que você provavelmente faria? 
(Ler as alternativas e marque apenas uma) 

(  ) Só continuaria estacionando se o preço fosse de até R$2,00 a hora  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Riacho_Fundo_II
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sudoeste/Octogonal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Varj%C3%A3o_(Distrito_Federal)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Park_Way
https://pt.wikipedia.org/wiki/Setor_Complementar_de_Ind%C3%BAstria_e_Abastecimento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sobradinho_II
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jardim_Bot%C3%A2nico_(Distrito_Federal)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Itapo%C3%A3_(Distrito_Federal)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Setor_de_Ind%C3%BAstria_e_Abastecimento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vicente_Pires
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fercal


(  ) Continuaria estacionando mesmo se o preço fosse entre R$2,00 e R$ 4,00 a 

hora 

(  ) Continuaria estacionando mesmo que o preço fosse acima de R$4,00 a hora 

(  ) Tentaria estacionar em um local sem cobrança, mesmo irregular 

(  ) Buscaria outra alternativa de transporte como ônibus, taxi, carona etc. 

 

6. Quanto  você acredita gastar por dia com estacionamentos rotativos, pagos? 

(valor em reais) 

 

7. No último ano, você já foi multado por estacionar em local irregular no Distrito 

Federal, sim ou não?  

(  ) Sim  
(  ) Não 

 

8. Qual você acredita que seja a chance de receber uma multa por estacionar fora 

de vagas demarcadas perto de seu local de trabalho/estudo?  

9. (  ) Muita 

(  ) Pouca  

(  ) Nenhuma 

 

10. Você concorda com a implantação de estacionamentos rotativos, pagos, no DF? 

(Ler as alternativas) 

(  ) Concordo totalmente  
(  ) Concordo parcialmente  
(  ) Não concordo nem discordo  
(  ) Discordo parcialmente  
(  ) Discordo totalmente  
 

11. Qual a sua principal preocupação ou crítica com este tipo de sistema? 
(Espontânea e resposta múltipla – registrar uma em cada coluna como 0 e 1) 

(  ) Nenhuma - Não tenho preocupação ou crítica 

(  ) O preço a ser pago 

(  ) A permanência dos flanelinhas após a implantação do rotativo 

(  ) A dificuldade de operação do sistema (pagamento, cadastro, etc.) 

(  ) A fiscalização 

(  ) Onde será investido o valor arrecadado  

(  ) A falta de alternativas para acessar o local desejado 

 

 

 

 

 


