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Estudo Econômico para Concessão de Uso do Estacionamento 

Introdução 

A partir do fracasso da, concorrência, a área técnica do IPSEMG e técnicos da SEPLAG 

passaram a buscar uma alternativa que tornasse o empreendimento atrativo à 

iniciativa privada e também atendesse às expectativas de receita do IPSEMG. 

Identificou-se que ao não serem consideradas 'as implicações da instabilidade 

econômica no instrumento da concorrência, o valor de receita mínimo desejado pelo 

IPSEMG tornou o certame inviável. 

Daí então a necessidade de aprimoramento de estudos e a mudança nos parâmetros 

da proposta conforme justificado abaixo. / 

Justificativa 

A mudança de modelagem visa criar maior segurança ao negócio, por meio de um 

instrumento de remuneração que, a partir de um piso, cresce na medida em que 

avança pelo sucesso do pestador. 

No màdelo que será apresentado, haverá um piso de renuneração que guardará uma 

proporcionalidade em relação à Receita Total do estacionamento. Com  o avanço de 

determinado patamar da Receita Total, a remuneração se tornará variável e acima do 

piso. Isso trará a novidade de ganha-ganha ao empreendedor e ao IPSEMG.. 

A base de tais estudos parte do pressuposto de que tanto o IPSEMG pudesse atingir 

suas expectativas de receita oriunda da concessão, mesmo que de forma variável e 

progressiva a partir de um piso, quanto o concessionário pudeste se sentir calçado 

quanto a um valor mínimo e que partilhasse suas receitas com o aumento do seu 

sucesso no empreendimento. 

Essa modelagem melhora a condição dos ernpreendedores de participar, dadas as ' 

incertezas econômicas da crise nacional e internacional para os próximos anos,: 



construindo um modelo cõnsistente e plausível baseado nos princípios dos 

empreendimentos similares da CODEMIG. 

Quanto melhor ficar a economiá e os negócios do empreendedor, por conseguinte sua 

receita, melhor ficará para o IPSEMG, pois a partir do piso, o IPSEMG passa a ser 

beneficiado na proporção da variação positiva da mesma. 

Análise da Pesquisa da SEPLAG 

A pesquisa realizada pela SEPLAG identifica o perfil dos usuários. Assim, ela aponta que 

há demanda de 14% por vagas de diaristas (Éo consumidor que utiliza o serviço por 12 

horas ininterruptas em um dia), conforme abaixo no Quadro 1. 

Quadro 1 
Tipos de Diarista 

Diária Veículo é deixado no inicio do dia e sorriente retirado no final 

Diária .  

Veiculo pode entrar e sair quantas vezes necessario 
Integral 

Fonte: SEPLAG-MG em 25/09/2017 

No que se refere aos me.nsalistas, que são usuários mensais para 12 horas diárias, 

esses representam 39% da amostra. A maior parcela dos usuários, 47%, tem 

preferência por vagas de horistas, ou seja, fração de horas no dia. 

No Quadro II abaixo, está exposto resumidamente a pesquisa realizada a partir de uma 

amostra de onze estacionamentos localizados no centro de Belo Horizonte. Foram 

levantados os referidos regim.es  de preços por frações de minutos, diárias, mensalistas 

e pernoite, além do' total de vagas por empreendimento. 

o 



- QuadroH 

Pesquisa de Mercado 

MgDIA FRAÇESPRA1cA(MINUTOS) 

EMPRESA ENDEREÇO TELEFONE DÈ DIÁRIA 
DIARIA  

PERNOITE MENSALISTA OBSERVAÇÕES 

VAGAS 
Atá 15 16330 31 a 45 45 a 60 INTEGRAL 

(31)3224- 

Rua 4124 (31) 

ROYAIPARK Tipinambás, 32244282  500 R$ 3,00 Rt 6,00 R$ 9,00 R$ 12,00 - - - - - 
227 98835- 

- 6555 

SELPARK 
Rua Espírito 99962- 

50 R$ 3,25 R$ 6,50 R$ 9,75 R$ 13,00 R$ 30,00 (1$ 36,00 - - - 
Santo, 485 5611 

- 

Na área central 

Rua Esírito - tem mais - - 200 R 3,00 R$ 6,00 R$ 9,00 R$ 12,00 R$ 36,00 - - 
Santo, 1171 honsta que 

- 

- 

. - mensalista 

DUARTE S 
Avenida do - Veiculo 
Contorno, - 22 R$ 2,00 R$5,00 R$ 7,00 R$.10,00 R$ 30,00 - - - 

PARK Pequeno 
2654  

Avenida do 
DUARTE'S 

Contorno, - - 22 R$ 3,00 R$ 5,00 R$J,00 R$ 12,00 R$ 36,00 - ' - - Veículo Grande 
PARK 

2654 
Avenida do 

PARK 
Contorno, 3337-2200 30 R$ 2,50 R$ 5,00 R$ 7,50 R$ 10,00 R$ .35,00 - R$ 25,00 R$ 300,00 

AVENIDA 
9755  

Rua 
3293-5656 186 R$ 2,50 R$ 5,00 R$ 7,50 R$ 10,00 R$ 30,00 - R$ 280,00 - 

Paracatu, 305 

99123- 
- Rua Ouro 

5344 45 R$ 2,50 R$ 5,00 Ft$ 7,50 R$- 10,00 R$ 30,00 - - - Carro Pequeno 
Preto, 318 

Arnaldo  

Rua Ouro 99123- 
45 R$ 3,00 R$ 5,00 R$ 9,00 R$ 12,00 R 32,00 - - - CaiTo Grande 

Preto, 34 5344 

.'\ Avenida '. ' 

- Augusto de 3295-2507 
Ac ma 

R$ 3,00 R$ 5,00 í$ 9,00 R$ 12,00 R$ 30,00 - - R$ 300,00 - 
de 100 

Lima, 1705.  

ESTACIONE 
Rua da - 500• R$ 3,00 R$ 6.00 R$ 9,00 R$ 12,00 - - - - 
Bahia, 600  

Rua 
Maranh3o, 3293-5656 100 R$ 3,00 R$ 6,00 8$ 9,00 R$ 12,00 8$ 35,00 - - R$ 330,00 - 
320 

Fonte: SEPLAG-MG em 25/09/2017 

A partir dessa pesquisa, é possível visualizar que o regime de horistas é o que possui 

maior potencial e geração de reçeita, dado que além da demanda dos usuários de 

estacionamento ser de 47% para horistas, o número de horas e a rotatividade de 

usuários gerará müito mais receita por vaga disponível, ao contrário dos mensalistas 

que ocupam vagas a um valor fixo muito baixo. . 

No que tange à Taxa Média de Ocupação, a partir da pesquisa realizada com clientes 

de estacionamentos pela SEPLAG é possível avêriguar que o regime de mensalistas 

apresenta ocupação de 100%, tendo em vista que o consumidor paga em media R$ 



302,50 ao mês. É perceptível que o baixo potencial de receita para esse regime, apesar 

dse tratar de baixo risco como será demónstrado nos estudos de cenários. 

Por ?utro  lado, a Taxa de Ocupação do regime de horistas é de 70% da demanda no 

• 
período diurno. Sua alta rentabilidade pode ser percebida dado que a média de preço 

do usuário nesse regime proveniente da'amostra do Quadro II acima éde R$11,30  por 

hora. 

As premissas do modelo a ser apresentado podem ser observadas no Quadro III a 

• segui. O - 

- - QUADRO III 

PREMISSAS DA RECEITA DO ESTACIONAMENTO 
DADOS OPERACIONAIS - 

Dias Úteis por Mês (inclui sábado) dias/mês 24 - 

Dias Não Úteis por Mês (domingo) dias/mês 4  

HORÁRIO DE OPERAÇÃO 
. 

Dias Uteis 
Dias Não 

Uteis 
Operação Diurna . 

Início Hora 7 7 
Fim Hora 19 14 

Operação Noturna 

INTEGRAL, MENSAL? 

• 
. - Carros 

Taxa Média de Ocupação O  % 100% 
• TAXA DE OCUPAÇÃO - DIARISTA 

- • 
. Carros 

Taxa Média de Ocupação % . 70% 
TAXA DE OCUPAÇÃO - HORISTA 

• Carros 

Taxa Média de Ocupação 
70% iurno) / 30% (noturno) 

50% (Jia não útil) 
Fonte: SEPLAG-MG em 25/09/2017 

• 
. 

1 

O-' 

Início ' Hora - 19 - 

Fim Hora 23 - 

Tem p0 de Operação Diurna Horas/Dia 12 7 
Tempo de Operação Noturna Hdras/Dia 4 - 

COMPOSIÇÃO DE DEMANDA  

Carros - - 

- Horista . % 47% . - 

• Diarista % 14% •• - 

Mensalista % 39%  
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A construção dos critérios da Proposta do IPSEMG 

Com o objetivo de maximizar a receita do projeto, com a visão empresariàl, foi 

distribuída a quantidade de 170 vagas disponíveis, aumentando a oferta nos serviços, 

de alta rotatividade, ou seja, ampliando a disponibilidade do quadro de horistas já que 

eles apresentm o maior peso no Faturafflento de um estacionamento. 

Na opção por 'mensalistas, onde uma variação em seus'preços apresenta pôuco 

reflexo no faturamento dó estacionamento, foi dado menór peso. 

No obstante, deve-se considerar que nos 'cenários construídos, não foi Imaginada a 

opção pela utilização dos corredores de circulação para estacionar. Isso é feito ivando 

a empresa contrata manobristas para executar a tarefa, o que é muito comum em 

estacionamentos de pequeno porte na região; 

Essa decisão também é embasada pela quantidade total de clientes de 

estacionamentos da região central de BH, çonfirmando existir demanda suficiente para - 

aumentar a oferta de serviços no regime de horistas, caso o preço praticado seja - 

menor do que o dos estacionamentos do mesmo porte e de localização próxima, 

conforme já disposto no Quadro II acima. 
- 

Além disso, foi acrescehtada a oferta de estacionamento para Motocicletas, categoria 

com alto índice de retorno financeiro devido à sua alta rotatividade e pequeno espaço 

ocupado na área total do imóvel. - 

A proposta passou a ser então uma proposta de cenário, dado que a primeira proposta 

no válor de R$ 180.569,00 fracassou, portanto, foram construídos cenários a partir de 

três percepções do cenário èconômico. 

A proposta de número 1, de caráter pessimista, apresenta um cenário de baixíssimo 

crescimento econômico, como o ocorrido no ano de 2017, sendo assim, os valores e a 

taxa deocupação de 60% foram adequados para essa situação. 



Já o cenário de número 2, realista, é o mais provável,dada a conjuntura do cenário 

econômico internaciobal eas condições postas pelo atual Governo Federal, onde, de 

acordo com o Boletim Focus do Banco Central, a expectativa é de que o Produto * 

Interno Bruto do Brasil cresça 0,68% no ano de 2017 e 2,3% em 2018. Sendo assim, os 

valores e a taxa de ocupação de 70% foram adequadõs para essa sitúação 

O cenário de número 3, baseado numa situação - otimista de médiocrescimento 

econômico também é apresentado, todavia, dada a atual conjuntura, este acaba sendo 

menos provável. Dessa forma, os' valores e a taxa de ocupáção de 80% foram 

adequados para essa situação. 
- 

podem ser conferidos no Quadro IV na proxima pagina 

- r - - 
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Qúadro IV 

Cenários para Ocupação e Faturamento da Empresa ganhadora da Concorrência 
io 3.- B,dsdrriio tc 1 ,srwte ete .tce - (3.25/ dl a .is1 1 / diurno /6096 ecuOa3.5o) - (45 / sé bado / .& oci.rpaç6o) -- (45 /d ia úti 1 frietu.r.-,.e / 2596 

.- {5'It 1 di a aSa útil / .6096 ae..rpaçSo.J .- (rrot.O.Ci.CietC 50 agas cora .E,~ d e 

• 
Vagas teta 1 Hariste Di .-rr.rre 

Har iSto 
Di rrne He-r,st-o 

- 
Horista - Di-  

- F6ems.a 1 lata Dia rista ( de Teta 1 .t4er.sa 1 Pa rtici e 
- 

Sé bade 
F'ioturr.o no uti 1 . 

C r-rOS . 6m.p-r.esa 
10  

1 P
-

ETY0 IVLi n  irrie 

170 . 132 132 3.32 . 3.00 20 
Va Ir RS 10.50 RS 10.50 R.S i30S0 RS 10.50 R$ 302.50 R$- 32.3.3. RS  

10.00-  

0096 -6096 2,536 4-096 . -6096 
Hora • 2.2  O -d'la dia 

1 RS 13-..30S-E0 965 30.4-62.00 96$ 10.030,Ci0 965 6.0S000 1 96$ 7.06-3... 60 965 39.600.00 96$- 32-6-. 13.&O0 96S 12OO71..26. 

errériø- 3. - Bobo csciaeoto eren.&rr,i-co - (13.5/dia trti 1 / tI i.rrrio /7096 e.çéo (4.6 ia-é bade /7096 sçSo) -e (4-la/dia útil / rrot.-rrrro / 3096 orrpa-ç9e) a- 

&h- fdia .a5o útil /5096 e rpaç3-e) -i- (retacielsta 60 aas cena 0096 de .ocu:p.açSo) - 

ri3oteciI eta 5 

- - 
- Horista . . I-Iorusta Horista - Dia . . (8 -vagas de. Part 1 a Se 

Vagas teta 1 Horist-a Durmo O..s Limo NetLrrrio . - -moe u-ti 1 TMIe;nzs'a lista Diarista corres rota 1 tiRe-asa! ri  Sa bado 
- 

- morra-ei • Em-p.resa de 3.796 
170 - 3.33. 13.2 132 100 20 3.0 80 
Valer 96$ 10.50 96$ 10.50 96$ 1050 96$ 1050 965 3432.50 96$. 32;13 963 .500 

- 

- 

cu-paç3o 7096 7096 0096. 0096 - 8096 
Hora 12 .4 - .4 O dia - dia 

965 25&.13260 R5 2.5-. 623.20 R$ 36.590,40 RS 3.260000 96$ 6.ÓSO.00 96$ 70E0.60 96$ 5280000 AS 3.S576S00 96$ 1.43- 103-.05 

Gejs$rte 3- Pera a6dio crestim.ertte ec.ao&mi.-ste - (1.251 dia útil / di urrio /96 acarpa ç5-e) 4- (45 / sé bade / 0096 ecarpa.ç6e) a-  (45 / dia útil / rta-trrrn.-e /-44386 
is.-., ia; .-. fl.- C.-r-i i f nr. -rbecS n?4 -e-  rrnri.-roci ci ef a 6.0 a tens cora 9096 de- ociaaac2d) 

fL4ottcicietO-s 
Hori,-sta . H.oericta Horis-ra - Di a . 

. (8 aga s de - Pe-rtici peç5-o 
Vagas total - Horista Di armo - Di tira-o Noturno - . . neo -iii. 1 ?4en-sa Isto Dia riste carros 

Total tiRem-sei - - 1 PSEI'4G :56, mi me 
norma .sj 

60  

de- 3796 
- 3.70 - 132 132 132 100 . 20 10 
'ja ler 96$ 2.0 50 AS 10 50 AS 10 50 AS 20,50 R$ 3612 5-0 RS 32 13. 96$ 6,00  

6096 8056 4096 6096 . 9'096 
10,00 

AS :292.7:23,20 R$ 1774080 AS- 4-3.787.,20 .965 16-. 1.20,00 1  96$ 605000 AS 7.0O8.O0 RS 59-4O0.00 RS- 4-4-6.86.9,60 96$ 3.O6.3.9..23. 

Prsessl.Ipoisto 

22,00 

0om 1 migo -400 

Fonte: elabora çãoSEPLAG., adaptação aos cenários DIPGF/IPSEMG 

.: 
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'Conclusão 

A partir dos 3 cenários conclui-se que a conjuntura econômica pera os próximos anos 
não indica qüe essa situação de queda no PIB perdure. No entanto, a recuperação 
econômica ocorrerá lentamente com índices baixos e positivos e com baixa 
expectativa de impacto sobre a produção, mantendo-se nos patamares previstos para 
2018, de 2% ao ano. 

Além do que, a taxa de juros básicos da economia não tem sjdo abaixada na mesma 
proporção do que caiu a inflação, retardando ainda mais a recuperação econômica, 
com isso demonstrando que .o atual governo é bastante conservador na'política 
monetária, não liberando a economia para a retomada na perspectiva de aumento no 
crédito e na redução dos custos, de crédito ao e'mpresariado: juros altos 
permánecerão. 

No âmbito fiscal, o atual governo'também tem se mostrado sem perspectivas de 
apresentar novidades no que se refere à utilização de políticas anti-cíclicas por meio de 
expansão de gastos públicos focados na infra-estrutura ou nas estatais. Segue a 
'privatização de ativos e o descontrole dos gastos públicos sem foco nas áreas que, 

- ' 

pudessem significar maior dinamismo econômico. 

Assitn, conclui-se que o melhor dos Cenários será o de número 2. 

Portanto, o valor do'piso deverá ser de R$143.103,05 referente ao cenário 2 que o 
,mais provável. 

João Baptis Santiag N .to 
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