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1. RESUMO 

O volume crescente de veículos em circulação implica em desenfreada busca 

por serviços de estacionamento com consequente impacto no cotidiano dos 

cidadãos, especialmente nas grandes cidades. O objetivo deste trabalho foi 

identificar a influência da estratégia de serviços na gestão empresarial dos 

estacionamentos dos shoppings Praia da Costa e Vila Velha com vistas à 

obtenção de vantagem competitiva, frente à citada demanda. As questões de 

pesquisa foram elaboradoras com base na Teoria das Organizações, os dados 

foram coletados no mês de abril/2016 e o questionário foi aplicado pelo próprio 

pesquisador, após teste de validade. Os procedimentos metodológicos que 

norteiam a pesquisa levam em consideração o histórico no gerenciamento dos 

respectivos estacionamentos dos shoppings pesquisados. O tratamento e 

análise qualitativa dos dados coletados mostram que os estacionamentos 

buscam aperfeiçoar a qualidade e as estratégias dos serviços prestados, 

contudo, os resultados preliminares indicam que isso não gerou vantagem 

competitiva para a amostra estudada.  Além disso, foram apresentadas 

sugestões para novas pesquisas sobre os estacionamentos e suas formas de 

estratégias.  

2. INTRODUÇÃO  

O crescente aumento na quantidade de veículos circulando nas cidades, nos 

dias atuais, desemboca num dos problemas urbanos de grande monta 

especificamente quanto às áreas de estacionamento para esses veículos 

permanecer em segurança. Um dos fatores que vem influenciando esse 

aumento é a facilidade de financiamento, tornando possível a aquisição de 

veículos de passeio, de trabalho, ônibus, caminhões. As montadoras vêm 

aumentando a sua produção de veículos automotivos e com isso a quantidade 

de automóveis vem crescendo, trazendo grandes congestionamentos no 

trânsito, dificultando encontrar vagas em estacionamentos e vias públicas. 

Devido a isso, tem crescido a procura pelos serviços de estacionamento e tem 

surgido muitos estabelecimentos oferecendo este serviço, e até mesmo órgãos 

públicos (prefeituras municipais) tem oferecido esse serviço cobrando-o na 

forma de estacionamento rotativo por meio de parquímetros terceirizados (ou 

não) implantados nas próprias ruas. Os Shoppings Centers, com vistas a atender 

essa demanda, estão buscando ampliar os seus estacionamentos e torná-los 



 

 

mais modernos, seguros e práticos para os seus clientes. Assim surgiu esse 

estudo que visa identificar a influência da estratégia de serviços na gestão 

empresarial dos estacionamentos dos shoppings Praia da Costa e Vila Velha 

com vistas à obtenção de vantagem competitiva. 

Norteou a pesquisa o seguinte questionamento: Em que medida a estratégia de 

serviços influencia a gestão empresarial na busca da vantagem competitiva? 

3. OBJETIVOS  

Segundo Marion, Dias e Traldi (2002), a exposição dos objetivos deve ser 

realizada de forma concisa, clara e explicita, pois, eles norteiam a evolução do 

trabalho. Nesta pesquisa a verificação dos objetivos específicos, está ligada ao 

alcance do objetivo geral, cuja finalidade foi à obtenção de uma resposta que 

satisfizesse o problema de pesquisa e pudesse confirmar a suposição proposta. 

O objetivo principal deste presente trabalho consistiu em identificar a influência 

da estratégia de serviços na gestão empresarial dos estacionamentos dos 

shoppings Praia da Costa e Vila Velha. Foram trabalhados os seguintes 

objetivos: identificar ou estudar as estratégias de serviço; revisar a teoria quanto 

a gestão empresarial; descrever a prestação de serviços nos estacionamentos; 

identificar influências e relações estratégicas nos serviços de estacionamento e 

estudar o efeito dessas relações na gestão empresarial rumo a vantagem 

competitiva. 

4. METODOLOGIA  

A metodologia utilizada foi de cunho qualitativo. Como técnicas de pesquisa, 

foram realizadas entrevistas com os condutores/clientes nos Shoppings da 

região de Vila Velha e pesquisas bibliográficas. 

Os dados da pesquisa foram obtidos pelo próprio autor (pessoalmente ou por 

meio de telefonema e correio eletrônico) utilizando um questionário pré-aprovado 

e fechado aplicado aos clientes dos estacionamentos desses shoppings. Após a 

análise do questionário julgou-se importante acrescentar uma entrevista com os 

gestores dos respectivos shoppings estudados, a fim de fortificar o entendimento 

do presente estudo. 

De acordo com (FRAGA, 2009, p. 1):  
 

“A metodologia, ao mesmo tempo em que mostra os melhores caminhos 
para se fazer uma pesquisa e chegar a soluções eficazes, também 
transforma o pesquisador em agente de transformação da sociedade no 



 

 

momento em que se cria uma visão crítica problematizam da realidade.” 
(FRAGA, 2009, p. 1). 

 

A pesquisa bibliográfica foi realizada com livros, revistas, e questionários 

aplicados dentro dos estacionamentos dos shoppings. Num momento foi 

aplicado questionário de pesquisa aos gestores. Noutro se fez a pesquisa de 

campo na qual considerou-se universo os espaços urbanos particulares onde se 

comercializa o espaço físico ocupado por um veículo durante o período de 

estacionamento e como amostra, para representar esse universo, foram 

escolhidos os estacionamentos dos shoppings Praia da Costa e Vila Velha. A 

amostragem foi acidental e por conveniência. Os dados foram coletados no mês 

de abril/2016 e o questionário foi aplicado pelo próprio pesquisador. Dessa forma 

foram coletados dados de 32 clientes usuários do estacionamento de cada 

Shopping pesquisado. Os dados foram analisados de forma qualitativa e os 

resultados foram interpretados com base no referencial teórico 

5. DESENVOLVIMENTO  

A estratégiaé é um plano de ação que segundo Lobato et. Al. (2009), define como 

um posicionamento organizacional a fim de buscar a competitividade e assumir 

a forma de um processo de aprendizado ao longo do tempo. 

 
“No início da década de 90, as teorias sobre estratégia empresarial 
desenvolveram à volta da idéia de que, para assegurar a sua 
sobrevivência, a empresa precisa adaptar-se ao seu ambiente, 
levantando as oportunidade e ameaças do ambiente, para em seguida 
posicionar a empresa nesse ambiente de acordo com seus pontos fortes 
e fracos. ” (SANTOS, 2007 P.6). 

 

A palavra estratégia tem vários significados e é um conceito que é descrita por 

diversos autores de forma diferente, para Hausen (2002, p. 91) “a palavra 

estratégia ao grosso modo significa o caminho para conseguir alguma coisa”. 

 Estratégia para Fusco et Al. (2003 p.37) “corresponde a um padrão global a 

balizar a tomada de decisões em ações, no sentido de posicionar uma 

organização em seu ambiente, com o intuito de fazê-la atingir seus objetivos de 

longo prazo. ” 

Uma das definições de Estratégia, segundo Mintzberg e Quinn, (2001, p. 26), 

 
“É o padrão ou plano que integra as principais metas, políticas e 
sequência de ações de uma organização em um todo coerente. Uma 
estratégia bem formulada ajuda a ordenar e alocar os recursos de uma 
organização para uma postura singular e viável, com base em suas 
competências internas e relativas, mudanças nos ambientes 



 

 

antecipadas e providências contingentes realizadas por oponentes 
inteligentes. (MINTZBERG E QUINN, 2001, p. 26)” 

 

Mintzberg e Quinn (2001, p.133), conceituam que o “processo de planejamento 

da organização consiste de estrutura, processos que cortam as linhas estruturais 

como preparação de orçamentos, planejamento, equipes e assim por diante”. 

As estratégias mudam, portanto, as organizações precisam mudar. Mintzberg e 

Quinn (2001) mencionam que para qualquer estratégia, os que desempenham 

melhor são aqueles que conseguiram um ajuste entre sua estratégia e sua 

organização, essas descobertas dão planejamento a organização e uma base 

de trabalho. 

A avaliação estratégica para Mintzberg e Quinn (2001 p. 64), “se constitui em um 

passo essencial do processo de orientação da empresa [...], para muitos, a 

avaliação estratégica é simplesmente uma análise de como a empresa está se 

desempenhando”. 

É relevante ressaltar que na concepção de Hoskisson et. Al. (2009, p.151),  

“A estratégia de negócios preocupa-se com as escolhas entre duas ou 
mais alternativas [...]. O aspecto principal da estratégia consiste em 
ajudar os tomadores de decisão a escolherem entre as prioridades e 
alternativas concorrentes com que a empresa se defronta. As escolhas 
são importantes, pois existe um vinculo estabelecido entre as estratégias 
de uma empresa e seu desempenho a longo prazo. (HOSKISSON ET. 
Al. 2009, p. 151)” 

 

Destacando outra definição de acordo com Hrebiniak(2008, p. 61), “a estratégia 

de negócios é importante porque ajuda a obter vantagem competitiva e 

lucratividade para os negócios”. 

Para o desenvolvimento do processo de avaliação Mintzberg e Quinn (2001), 

descreve que se deve verificar a estratégia de ação da empresa, analisar os 

objetivos políticos principais e planos e se os resultados obtidos estão de acordo 

com o que foi sugerido. 

Segundo os autores Corrêa e Giannesi (2012, p.17), “o setor de serviço tem hoje 

uma importante representação na economia brasileira, seu crescimento e visto 

pela posição que ocupa através da participação no Produto Interno Bruto, seja 

na geração de empregos ou pela análise das tendências e transformações que 

a economia mundial está experimentando”. 



 

 

Seguindo com o raciocínio dos autores Corrêa e Giannesi (2012, p.17), “o setor 

de serviço continua em expansão, sendo o maior gerador do PIB para a 

economia brasileira”. 

De acordo com Fusco et. Al.(2003, p. 75), “o serviço é qualquer coisa que possa 

ser oferecida aos consumidores para satisfazer as suas necessidades e 

expectativas”. Assim, gerenciar serviços é diferente de gerenciar produção de 

bens, sendo necessário compreender quais são as características especiais dos 

serviços.  

A simultaneidade entre produção e consumo afeta a gestão da qualidade, pois 

elimina as oportunidades de intervir o processo de melhoria dos serviços 

prestados, procurando assim encontrar outras formas de garantir a qualidade, 

onde as mesmas são criadas durante o processo de atendimento ao cliente 

(Corrêa e Giannesi (2012). 

6. RESULTADOS  

6.1 Satisfação dos clientes 

No Shopping Vila Velha, 97% dos pesquisados concordam que o serviço de 

estacionamento prestado atende aos seus desejos e necessidades. Enquanto 

que (91%) dos pesquisados concordam que o Shopping Praia da Costa presta 

um bom serviço de estacionamento que atende aos seus desejos e 

necessidades.Neste comparativo observou-se que a maior porcentagem dos 

pesquisados estão satisfeitos com os serviços oferecidos por ambos os 

shoppings. Além disso, (9%) dos pesquisados no Shopping Praia da Costa 

questionam a razão pela qual o serviço de estacionamento é gratuito somente 

sábado e domingo. 

6.2 Qualidade do atendimento  

Clientes questionados sobre a qualidade do atendimento quanto ao 

estacionamento, responderam assim: 97% disseram que sim quanto ao 

Shopping Vila Velha. Apenas (3%) não consideram favorável, por questões 

pessoais e sem exemplificar, pois não queriam se pronunciar abertamente.Já no 

Shopping Praia da Costa, (94%) dos pesquisados consideram ótimo/excelente a 

qualidade de atendimento quanto ao estacionamento. Nota-se assim, pelo 

resultado obtido, que gerenciar serviços é algo diferente de gerenciar produto, 



 

 

pois a qualidade do serviço prestado vem no ato do atendimento e o mesmo 

deve atender às necessidades e aos desejos do cliente. 

6.3 Segurança 

A pesquisa demonstra que no Shopping Vila Velha (78%) dos entrevistados se 

sentem seguros ao deixarem seus veículos estacionados dentro do shopping, 

enquanto (19%) se sente muitíssimo seguro e em contrapartida (3%) dos 

pesquisados responderam que se sentem pouco seguro deixando os seus 

veículos nas dependências do estacionamento. No Shopping Praia da Costa 

(59%) dos respondentes disseram que se sentem seguros deixando seu veículo 

nas dependências do estacionamento do shopping, enquanto (25%) 

responderam que se sentem muito seguro e apenas (16%) dos entrevistados 

opinaram que se sentem pouco seguros deixando seu veículo estacionado no 

shopping. (Afirmam não verem segurança fazendo a ronda no estacionamento. 

Entretanto foi constatado pelo autor, na entrevista com os gestores, que a 

empresa disponibiliza colaboradores para realizarem ronda no estacionamento, 

permanentemente). 

6.4 Comodidade, segurança e a necessidade  

A pesquisa demonstra que (56%) das pessoas pesquisadas afirmam que usam 

o estacionamento do Shopping Vila Velha pela comodidade, (22%) utilizam por 

necessidade e outros (22%) usam por questão de segurança. Neste comparativo 

a pesquisa demonstra que (38%) das pessoas pesquisadas afirmam que usam 

o estacionamento do Shopping Praia da Costa pela comodidade, e (31%) 

afirmam que usam o estacionamento por necessidade e outros (31%) por 

segurança. Observando os dados colhidos na pesquisa pode-se verificar que as 

pessoas estão preocupadas com comodidade, segurança e necessidade sendo 

essa a razão de procurarem os serviços de estacionamento.  

6.5 Razões do estacionamento sem custo 

Após a aplicação do questionário foi realizada uma entrevista com os gestores 

dos respectivos Shoppings Praia da Costa e Vila Velha com perguntas abertas, 

a fim de responder o problema de pesquisa e outras variáveis estudadas neste 

trabalho. 

Quando questionado sobre quais ações ou eventos que determinaram a retirada 

da cobrança do estacionamento no Shopping Vila Velha o gestor respondeu que 



 

 

a cobrança foi retirada devida a estratégia de marketing, a recessão do mercado 

atual, a concorrência com outros shoppings e para trazer fluxo para dentro do 

Shopping. Asseverou que tomou tal decisão com o fito de atrair os alunos de 

uma Faculdade situada nas proximidades do Shopping. 

Já em relação ao Shopping Praia da Costa a retirada da cobrança do serviço de 

estacionamento aos finais de semana levou, segundo o gestor, a um aumento 

na movimentação e consequentemente um fluxo maior de pessoas no interior do 

shopping. A cobrança é mantida durante a semana, pois existe um custo para 

se manter a tecnologia implantada dentro do estacionamento, como as lâmpadas 

de led, por exemplo, que funcionam como um indicador da existência de vagas, 

além da segurança, pois, em um eventual dano ao cliente, tal como uma colisão 

ou furto de seu carro, o shopping arca com todos os custos. 

6.6 Praticidade na cobrança 

Quando perguntado ao gestor do Shopping Vila velha sobre o sistema 

automatizado de cobrança, o mesmo respondeu que antigamente quando era 

cobrado tinha as “zepas” (é um sistema de cobrança automático sem caixa), 

tinha funcionários auxiliando pessoas com dificuldade em utilizar esse sistema 

de caixa automático, tinham os “papas filas” também que eram funcionários que 

vinham até o cliente na fila faziam a checagem do ticket e o reconhecimento do 

ticket do estacionamento, evitando que o cliente ficasse muito tempo na fila. 

Tinha também o caixa assistido onde o cliente vai ao caixa para efetuar o 

pagamento. Na visão do gestor entrevistado, isso nunca atrapalhou o 

relacionamento com o cliente. 

O gestor do Shopping Praia da Costa respondeu que a cobrança é feita de duas 

maneiras: 1) na boca do caixa aonde existe um funcionário que recebe o 

pagamento e 2) nas máquinas de cobrança automática, que estão sendo 

instaladas em cada andar do Shopping, já existe algumas e com isso melhorou 

e muito a dinâmica dos serviços, pois vem aumentando o número de pessoas 

que utilizam esse serviço chegando em 50%. 

Conforme respostas dos gestores e com base no referencial teórico confirma-se 

a atenção para o monitoramento dos resultados e a flexibilidade no atendimento, 

pois eles vêm se adaptando ao novo de acordo com o que o processo exige. 

6.7 Aspectos que impactam o fluxo 



 

 

Por fim, o gestor do Shopping Vila velha respondeu que o fluxo é sempre 

constante, pois os alunos da faculdade vizinha utilizam o estacionamento 

durante a semana, (por causa da praça de alimentação) e algumas vezes essa 

demanda pode variar nos finais de semana quando há programações especiais. 

(Dia das mães, estreia de filme ou evento especial com algum cantor ou banda) 

ou por conta de clima. 

Já o gestor do Shopping Praia da Costa esclareceu que não sofre muita variação 

de demanda. Ocorreu queda quando teve a entrada de dois novos concorrentes, 

mas esse número vem se estabilizando. Pode haver variação devido a algum 

evento, ação inesperada da concorrência, entre outros, mas fora isso não há 

variação de demanda durante a semana. 

Com base no resultado da entrevista feita com os gestores dos respectivos 

shoppings, confirma o que diz a teoria que a demanda pode variar sim, de acordo 

com as circunstancias e o momento.  

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O presente estudo está voltado para aspectos relacionados a estratégia de 

serviço e como ela se aplica nas operações de serviço de estacionamento. Tal 

serviço tornou-se uma necessidade pois os problemas acerca do tráfego 

advindos da falta de espaço para guardar os veículos, comodamente, do 

crescente aumento de fluxo de veículos nos centros urbanos e da falta de 

segurança, têm influenciado a procura pelo serviço de estacionamento. 

O trabalho identificou a influência da estratégia de serviços na gestão 

empresarial dos estacionamentos dos shoppings Praia da Costa e Vila Velha e 

com base nos resultados conclui-se que a estratégia de serviço não gera 

vantagem competitiva e nesse sentido, pouco influencia a gestão empresarial, 

porque os serviços são facilmente copiáveis. Assim os outros players podem 

rapidamente decidir agir na mesma direção e com isso destruir a vantagem de 

quem saiu na frente. Observou-se que os clientes apresentaram preocupações 

nas variáveis comodidade, segurança e necessidade enquanto que o gestor 

volta sua atenção para aspectos como: fluxo, comodidade, monitoramento dos 

resultados e a flexibilidade no atendimento. Com isso sugere-se que novas 

pesquisas venham lançar luzes sobre os efeitos da implantação dos 

parquímetros nas grandes cidades, sobre a rentabilidade e os aspectos 



 

 

financeiros dos estacionamentos rotativos e sobre os benefícios percebidos 

pelos serviços de estacionamentos prestados em outros centros urbanos. 
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