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01 03

02 04

800 entrevistas com 
paulistanos(as) de 16 

anos ou mais

AMOSTRA

PERÍODO DE CAMPO
Entrevistas realizadas entre 
os dias 05 e 22 de abril de 
2018 por meio de coleta 

Face-a-face e Online.

3 pontos percentuais, para 
mais ou para menos, sobre os 

resultados encontrados no 
total da amostra.

MARGEM DE ERRO

Os resultados foram 
ponderados para 

restabelecer o peso de 
cada região da cidade e o 

perfil dos(as) respondentes

PONDERAÇÃO

Metodologia
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55 e mais

ESCOLARIDADECLASSE

IDADE RAÇA/ COR

A

B
C

D/E

16 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54

Base: Total da amostra (800)

46% 54%

17% 20% 18% 17% 28%

10%

36%

7%

47%

SEXO

33

38

29

Ensino Fundamental

Ensino Médio

Superior

%

52 45 3

Branca Preta/ Parda Outros

Perfil da amostra



4
Base: Total da amostra (800)

32 31 31

6

Até 2 SM Mais de
2 a 5 SM

Mais 5 SM Não
respondeu

46%
Católica

21%
Ateu/Ateia | 
sem religião| 

NR

21%
Evangélica/ 
Protestante

12%
Outras

RELIGIÃORENDA FAMILIAR
(EM SALÁRIOS MÍNIMOS – SM)

%

Perfil da amostra
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Leste

Norte

Centro

Sul

35%

32%

4%

10%

20%

Oeste

Base: Total da amostra (800)

%

Distribuição amostral por região



6

A grande maioria dos paulistanos vê pouca ou nenhuma transparência da administração 
pública municipal na divulgação de dados da gestão, de metas e prestação de contas

P01) A divulgação de dados de gestão, de metas e a prestação de contas devem ser os principais aspectos de uma administração pública transparente. 
Pensando nisso, você diria que a atual administração municipal é: 6

Muito transparente

Pouco transparente

Nada transparente

Não sabe

10%

44%

41%

5%

Jovens

Renda Familiar de 

mais de 2 a 5 SM

85%



7Base Amostra: Total (800) | Centro (100) | Oeste (100) | Norte (200) | Leste (200) | Sul (200)

Leste

Norte

Oeste
Centro

Sul

Muito transparente

Pouco transparente44% 

Nada transparente

Não sabe/ 
Não respondeu

8 47 39 610% 

41% 

5% 

17 41 34 7
11 54 28 8

9 46 43 1

9 41 44 6

%

Os moradores do Centro são os que mais percebem que a administração é pouco 
transparente, enquanto os da região Oeste que ela é muito transparente
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156 é o canal de participação popular mais utilizado pelos paulistanos; quase 4 
em cada 10 não utilizam nenhum dos canais investigados na pesquisa 

43

20

12

11

9

7

5

37

3

Canal 156

Ouvidorias da Prefeitura Municipal de São Paulo

Participação virtual em consultas promovidas pela Prefeitura

Audiências públicas

Lei de Acesso a Informação – LAI

Conselhos participativos ou conselhos temáticos

Conferências municipais de políticas públicas

Não utilizou nenhum desses canais

Não sabe/ Não respondeu

• 35 a 54 anos;
• Ensino Médio;
• Renda familiar mensal 

acima de 2 a 5 S.M.;
• Classe B.

Base: Total da amostra (800)

P02) Quais desses canais de participação popular da cidade de São Paulo você já utilizou? Mais algum? Algum outro? (VÁRIAS OPÇÕES)

Índice de multiplicidade: 1,4 



9Base Amostra: Total (800) | Centro (100) | Oeste (100) | Norte (200) | Leste (200) | Sul (200)

Os moradores da região Leste são os que mais utilizam o 156; já os que 
residem no Centro são os que menos utilizam os canais avaliados

32% 156

Audiências públicas

Ouvidorias da Prefeitura Municipal de São 
Paulo

Nenhum desses

41%

22%

12%

50%

16%

11%

35%

NORTE

LESTE

CENTRO

OESTE

37%

SUL

39%

23%

20%

36%

15%

14%

47%

40%

23%

12%

37%

156

Ouvidorias da Prefeitura 
Municipal de São Paulo
Participação virtual em consultas promovidas 
pela Prefeitura

Nenhum desses

156

Ouvidorias da Prefeitura Municipal de São Paulo

Lei de Acesso a Informação – LAI

Nenhum desses

156

Audiências públicas

Ouvidorias da Prefeitura Municipal de São Paulo

Nenhum desses

156

Ouvidorias da Prefeitura Municipal de São Paulo

Participação virtual em consultas promovidas pela 
Prefeitura

Audiências públicas

Nenhum desses

12%

156 (total): 
43%
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Agrupando os canais de participação popular em 4 categorias, 
observa-se os seguintes perfis de usuários:

Nenhum desses

Acesso à informação
(Lei de Acesso à Informação - LAI)

Participação direta
(Conselhos participativos/ temáticos, Audiências públicas, 
Participação virtual, Conferências municipais)

Canais de comunicação
(156 e Ouvidorias da PMSP)

• Mulheres
• 55 anos ou mais
• Ensino Médio
• Renda familiar acima de 2 a 5 S.M.
• Classe C
• Região Leste

- Homens
- 25 a 34 anos
- Ensino Superior
- Renda familiar acima de 5 S.M.
- Classe B
- Região Sul

49%

26%

• Mulheres
• 25 a 44 anos
• Mais escolarizados
• Renda familiar acima de 5 S.M.
• Classe B
• Regiões Leste e Sul

- Mulheres
- Mais velhos
- Menos escolarizados
- Renda familiar mensal até 2 S.M.
- Classe C
- Regiões Leste e Sul

9%

37%
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Pouco mais da metade dos paulistanos percebe que o nível de corrupção na 
administração municipal aumentou nos últimos 12 meses

Base: Total da amostra (800)

P03) Na sua opinião, nos últimos 12 meses, o nível de corrupção na administração municipal da cidade de São Paulo aumentou, diminuiu ou se manteve igual? 

Não sabe/ 
Não respondeu

41% 12% 12% 8%3%

Aumentou 
muito

Aumentou 
um pouco

Diminuiu 
muito

Se manteve 
igual

24%

53% 15%

Diminuiu um 
pouco

Retomando a pesquisa “Viver em São Paulo: Qualidade de Vida”...

23% confiam na Prefeitura de São Paulo e

68% não confiam na Prefeitura de São Paulo.
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A percepção de aumento da corrupção na administração municipal nos últimos
12 meses diminui quanto maior é a escolaridade e a renda familiar dos entrevistados 

RENDA FAMILIAR
(EM SALÁRIOS MÍNIMOS – SM)

ESCOLARIDADE

Fundamental

Médio

Superior

Até 2 S.M.69%

Mais de 2 a 5 S.M.56%

37% Mais de 5 S.M.

72%

62%

52%

Aumento muito/pouco (total da amostra): 53%
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Perfil dos entrevistados que avaliam que o nível de corrupção na administração 
municipal da cidade de São Paulo “aumentou” ou “aumentou muito”

Classe C

Mulheres

Renda familiar 
mensal até 

2 salários mínimos

Mais velhos

Ensino 
fundamental

Regiões Leste 
e Sul
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A grande maioria dos paulistanos segue favorável à maior autonomia e 
participação das prefeituras regionais na gestão dos serviços públicos

Base: Total da amostra 2016 (1.001)/ 2018 (800)

P04) As Prefeituras Regionais (antigas subprefeituras) são órgãos administrativos que representam a prefeitura em todas as regiões da cidade e seu principal papel é 
fazer a zeladoria da região (poda de árvores, asfaltamento, fiscalização de ruídos etc).  Hoje as subprefeituras não têm autonomia para tratar de assuntos 
relacionados aos serviços públicos em sua região, como saúde, educação, assistência social etc. Você é a favor ou contra que as subprefeituras da cidade de São 
Paulo tenham maior autonomia e participação na gestão dos serviços públicos?

A favor

Contra

NS/ NR

84%

9%

6%

2016

81%

14%

5%

2018



15Base Amostra: Total (800) | Centro (100) | Oeste (100) | Norte (200) | Leste (200) | Sul (200)

%

Leste

Norte

Oeste
Centro

Sul

77 17 581%
A favor

14%
Contra

5%
NS/NR

84 12 4

76 18 6
73 16 11

83 13 4

Em relação ao total da amostra, os moradores do Centro são os que mais se opõem à 
concessão de maior autonomia às prefeituras regionais na gestão dos serviços públicos
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Quase a totalidade dos entrevistados gostaria de ser informada sobre o orçamento 
que a Prefeitura destina à região da sua Prefeitura Regional  

Base: Total da amostra (800)

P05) Você gostaria ou não gostaria de ser informado sobre o orçamento que a Prefeitura de São Paulo destina à região da sua Prefeitura Regional (antigas subprefeituras)? 

Gostariam de ser 

informados
Não gostariam de 

ser informados

88%
10%

Não sabe/ Não respondeu  3%

Observa-se que o interesse em obter informações sobre o orçamento destinado às prefeituras 
regionais é maior quanto maior é a escolaridade, a renda e a classe do entrevistado. 
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Moradores do Centro e da região Oeste são aqueles que demonstram maior interesse 
em obter informações sobre o orçamento destinado para as prefeituras regionais

Base Amostra: Total (800) | Centro (100) | Oeste (100) | Norte (200) | Leste (200) | Sul (200)

%

SIM, gostariam de ser 
informados(as)88% 

NÃO gostariam de 
ser  informados(as)10% 

Não sabe/ Não 
respondeu3% 

Leste

Norte

Oeste

Centro

Sul

91

6 3

92

4 4

83

14 2

94

3 3

88

10 3
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Cerca de oito em cada dez entrevistados são favoráveis à escolha
direta do prefeito regional

Base: Total da amostra (800)

P06) Hoje em dia o Prefeito Regional é escolhido pelo Prefeito da cidade. Você diria que é a favor ou contra que a população escolha diretamente o Prefeito Regional? 

82%

13%

Não sabe/ Não respondeu  4%

A favor

Contra

Destaque:

Jovens

Menos 
escolarizados



19Base Amostra: Total (800) | Centro (100) | Oeste (100) | Norte (200) | Leste (200) | Sul (200)

%

Leste

Norte

Oeste
Centro

Sul

84 12 482%
A favor

13%
Contra

4%
NS/NR

86 11 3

77 13 10
80 14 7

79 17 4

Moradores da região Leste são os mais favoráveis à escolha direta do prefeito regional. 
Já os moradores da região Sul são aqueles que mais se opõem à proposta



Aprendizados
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Aprendizados

CAPILARIDADE NA REPRESENTAÇÃO 
POLÍTICA

O apoio à escolha direta dos prefeitos 
regionais e à maior autonomia das 
prefeituras regionais mostra que o 
munícipe tem a expectativa de uma 

administração mais descentralizada, que 
consiga atuar com mais capilaridade.

POR UMA PARTICIPAÇÃO MAIS DIRETA

O alto grau de interesse a respeito do 
investimento de recursos regionais na cidade e 

o acesso aos canais de contato com a 
administração municipal, como o 156, mostram 

que há demanda por uma participação mais 
direta na gestão da cidade e também uma 

gestão mais próxima dos moradores.

PAULISTANO DESCONFIADO

A percepção de aumento do nível de 
corrupção e a sensação de que falta 

transparência na divulgação de dados, 
metas e prestação de contas reflete a 

desconfiança do paulistano 
em relação à administração 

municipal.



Obrigada!
w w w. i b o p e i n t e l i g e n c i a . c o m

facebook.com/IBOPE.In twitter.com/IBOPE_In linkedin.com/user/IBOPEinteligencia


