
Resultados da Pesquisa de avaliação da W3 aberta aos 
domingos e feriados 

com moradores da Asa Sul e com frequentadores



FASE 1  -  via Central Telefônica 
156, com moradores da Asa Sul. 

1251 entrevistas pelo telefone, cuja 
idade dos moradores entrevistados 
variou de 18 a 90 anos, sendo em 
média igual a 52 anos. A idade que 
mais ocorreu foi 60 anos

FASE 2 - pesquisa realizada na W3 sul 
aberta, nos domingos 04/10 e 11/10/2020

208 entrevistas realizadas na W3 
aberta, e a idade dos frequentadores 
variou de 17 a 86 anos, sendo em média 
igual a 45 anos. A idade que mais 
ocorreu foi 32 anos.

fases da pesquisa e Caracterização dos entrevistados.



FASE 1  -  via Central Telefônica 
156, com 1251 moradores da Asa Sul. 

70% dos moradores entrevistados que 
já tinham frequentado a W3 Sul 
aberta aos domingos e feriados, 
avaliaram a iniciativa de forma 
positiva. 

FASE 2 - pesquisa realizada na W3 sul 
aberta, nos domingos 04/10 e 
11/10/2020, com 208 frequentadores.

77% dos frequentadores que declararam 
utilizar a W3 Sul aos domingos e 
feriados para acessar o comércio, 
avaliaram de forma positiva a 
iniciativa.

A Avaliação da iniciativa 



FASE 1  -  via Central Telefônica 
156, com 1251 moradores da Asa Sul.

61% dos entrevistados não foram à 
iniciativa aos domingos e feriados, 
enquanto 38%  responderam ter ido a 
W3 Sul aberta.
 

FASE 2 - na W3 sul, nos domingos 04 e 
11/10, 208 frequentadores.

Os entrevistados declararam terem ido 
todos os domingos e feriados, 94% deles 
avaliou positivamente a iniciativa. 
Entre os frequentadores da avenida 
aberta pela primeira vez, 85% avaliaram 
positivamente a iniciativa, 9% 
avaliaram negativamente 

Questões sobre a utilização da w3 sul aberta 



FASE 1  -  via Central Telefônica 
156, com 1251 moradores da Asa Sul. 

FASE 2 - na W3 sul, nos domingos 04 e 
11/10, 208 frequentadores.

Questões sobre ações a serem trazidas a w3 sul 



FASE 1  -  via Central Telefônica 
156, com 1251 moradores da Asa Sul.

67% dos entrevistados não 
identificou nenhum problema 
relacionado com a abertura da W3 
Sul aos domingos e feriados e 21% 
detectou problemas com o trânsito.

 

FASE 2 - na W3 sul, nos domingos 04 e 
11/10, 208 frequentadores.

43% dos entrevistados tem preocupação 
com a limpeza do local e 41% preocupa-se 
com a segurança. 54% dos entrevistados 
que avaliam negativamente a iniciativa, 
se preocupa com o trânsito.

identificação de problemas com a abertura da W3



FASE 1  -  via Central Telefônica 
156, com 1251 moradores da Asa Sul.

Dos que avaliaram a iniciativa de 
forma positiva: 69% concordaram em 
replicar a iniciativa em outros 
locais do DF e 20% disse concordar 
dependendo do local. 

 

FASE 2 - na W3 sul, nos domingos 04 e 
11/10, 208 frequentadores.

Entre as pessoas que avaliaram 
negativamente a iniciativa, 46% 
afirmaram que concordam com a replicação 
da iniciativa em outros locais.

replicação da iniciativa em outras Regiões 
Administrativas



FASE 1  -  via Central Telefônica 
156, com 1251 moradores da Asa Sul.

57% citaram segurança, quando 
questionaram a opinião dos moradores 
entrevistados sobre quais devem ser 
as prioridades para a W3 Sul ser mais 
frequentada durante a semana. 

FASE 2 - na W3 sul, nos domingos 04 e 
11/10, 208 frequentadores.

63% citaram revitalização e 55% 
segurança quando questionaram a opinião 
dos frequentadores sobre quais devem ser 
as prioridades para a W3 Sul ser mais 
frequentada durante a semana. 

W3 Sul ser mais frequentada durante a semana


