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 A OSESP atualmente é administrada por uma fundação cuja

missão é gerir a orquestra e a Sala São Paulo. Para atender

ao contrato de gestão, a Fundação OSESP deve monitorar o

grau de satisfação de seus clientes.

 O objetivo principal deste projeto é avaliar o nível de

satisfação do público da OSESP e dos freqüentadores da

Sala São Paulo. Estes resultados estão sendo comparados

com os obtidos na pesquisa realizada em 2009 e 2010.

Objetivo

Histórico
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Metodologia

 Pesquisa Quantitativa.

 Técnica de coleta de dados: entrevistas por internet (e-

survey), através de questionário de auto-preenchimento.

 Seleção dos respondentes: o IBOPE Inteligência enviou

um email-convite a todos os participantes da listagem de

assinantes e compradores de ingressos avulsos enviada

pela OSESP. Os resultados consideram todos os

questionários preenchidos até a data de encerramento da

pesquisa.

 O estudo teve caráter branded, ou seja, os respondentes

souberam que o solicitante da pesquisa é a Fundação

OSESP. Data de campo: 03/06 a 28/06 de 2011
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Amostra

 Perfil

• Homens e mulheres;

• Acima de 16 anos; 

• Espectadores dos concertos da OSESP;

• Assinantes e compradores de ingressos avulsos;

• Freqüentadores da Sala São Paulo. 

4.100 emails 

16% de 

retorno

2181 emails 

5% de 

retorno

PERFIL PLANEJADO REALIZADO
MARGEM 
DE ERRO

Assinantes antigos 400 536 4 p.p.

Assinantes novos 
(2010 = primeiro ano de 
assinatura)

200 108 9 p.p

Compradores avulsos 100 102 9 p.p.

TOTAL 700 746 3 p.p
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P52. Informe, por favor, seu sexo (RU) 
P54. Qual é o seu estado civil?  (RU)

ESTADO CIVIL

SEXO

Perfil da Amostra (%)

2011

51

56

36

44

32

26

43

45

11

12

13

9

5

6

8

2

Total

Ass. Antigo

Ass. Novo

Não assinante

Casado Solteiro Desquitado/ Divorciado Viúvo

50

51

48

46

28

26

29

42

15

15

17

12

7

8

6

1

2011

2010

2010

Base: Aceitaram responder 2010 (673) (469) (76) (128)

2011 (745) (536) (108) (101)

Base: Aceitaram responder 2010 (649) (448) (74) (127)

2011 (745) (535) (108) (102)
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IDADE

Perfil da Amostra (%)

Média 

GRAU DE INSTRUÇÃO

1

1

1

1

6

4

9

10

94

95

89

89

P55. Qual a sua idade, em anos? (RU) 
P57. Qual é o seu grau de escolaridade? Até que ano de escola o Sr.(a) cursou? (RU)

20112010

53,9

57,8

47,9

42,4

Média 

54,4

57,3

49,4

44,3

Base: Aceitaram responder 2010 (665) (467) (75) (123)

2011 (746) (536) (108) (102)

Base: Aceitaram responder 2010 (653) (453) (75) (125)

2011 (742) (535) (107) (100)

Fundamental completo/ Médio incompleto

Médio completo/ Superior incompleto

Superior completo ou +

Total

Ass. Antigo

Ass. Novo

Não Assinante

Total

Ass. Antigo

Ass. Novo

Não Assinante

1

1

6

5

10

10

93

94

89

90
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P55. Qual a sua idade, em anos? (RU) 
P57. Qual é o seu grau de escolaridade? Até que ano de escola o Sr.(a) cursou? (RU)

2011

Base: Aceitaram responder 2011 (746) (536) (108) (102)

Total

Ass. Antigo

Ass. Novo

Não Assinante

GRAU DE INSTRUÇÃO

Alto grau de instrução  cerca de metade com pós 
graduação/ mestrado/ doutorado (%)
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OCUPAÇÃO

P53. Qual é a sua ocupação? (RU)

A maior parte trabalha fora (%)

20112010

Base: Aceitaram responder 2010 (653)

2011 (742)
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Cerca de metade do público pertence 
à classe A (%)

2011

Base: Aceitaram responder 2011 (746) (536) (108) (102)

Classe social

48%



13P56 A. O(a) SR(a) possui para seu uso pessoal? (RM)

É comum o acesso a bens de consumo 
ainda restritos à população. iPad possui 

uma penetração menor  (%)

2011

Base: Aceitaram responder 2011 (746) (536) (108) (102)

Total

Ass. Antigo

Ass. Novo

Não Assinante

Para uso pessoal
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O público da Osesp frequenta 
também museus, cinema e teatro (%)

P57A.O(a) Sr(a). Costuma frequentar:

Base: Aceitaram responder 2011 (746) (536) (108) (102)

Total

Ass. Antigo

Ass. Novo

Não Assinante

Costuma frequentar

2011
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A frequência a cinemas tende a ser semanal ou 
quinzenal enquanto museus e teatros tem uma 

frequência um pouco menor (%)

P57B. Com que frequência o(a) Sr(a). diria que frequenta:

1 vez por semana ou mais

1 vez a cada 15 dias

1 vez a cada 3 semanas

1 vez por mês

1 vez a cada 2 meses

1 vez a cada 4 meses

1 vez a cada 5 meses

2 vezes por ano

Menos do que 2 vezes por 
ano

Médias

Teatro Cinema Museus

Total Antigo Novo Avulso

3 3 5 3

7 8 5 4

8 9 11 3

20 18 22 23

19 18 20 19

15 4 16 19

5 6 3 6

10 11 7 10

5 5 4 5

5,06 5,07 4,80 5,3

Total Antigo Novo Avulso

1 1 1 1

3 3 3 2

3 3 3 4

11 11 12 11

16 16 19 13

16 16 14 16

7 7 6 6

13 14 9 13

5 6 6 2

5,78 5,82 5,65 5,68

Total Antigo Novo Avulso

20 21 18 13

23 25 17 17

8 7 10 13

18 16 27 17

13 13 13 14

5 4 4 6

2 2 0 6

2 2 4 0

1 1 2 0

3,25 3,16 3,45 3,51

2011



17P58. Qual(is) gênero(s) musical(is) o(a) Sr(a). também costuma ouvir? (RM)

O público da Osesp aprecia também outros 
gêneros musicais, com destaque para MPB 

e Jazz
(%)

Base: Aceitaram responder 2011 (746) (536) (108) (102)

Costuma frequentar

2011

Total Ass. Antigo Ass. Novo Não assinante
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Concertos aos quais 
costuma assistir (%)

Total Amostra 20102009

Índice de multiplicidade: 2,64 2,64 2,22

2011

Base: Amostra 2009 (749)

2010 (676)

2011 (746)

P2. De quais orquestras o(a) Sr(a). assistiu a pelo menos um concerto nos últimos 12 meses? Assinale quantas 
alternativas forem necessárias.

* Respostas espontâneas

OSESP 

Orquestras internacionais

Orquestra Sinfônica da USP

Orquestra Sinfônica Brasileira

Orquestra Jazz Sinfônica

Orquestra Sinfônica Municipal

Orquestra Experimental de Repertório

Bachiana Filarmônica

Orquestra de Santo André

* Outras referências

* Orquestras no Exterior

* Apresent. parques, clubes, festivais...

* Orquestras no geral
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Total Amostra

Número de concertos que 
assistiu nos últimos 12 meses (%)

P3. A quantos concertos o(a) Sr(a). assistiu nos últimos 12 meses? 

2011

12 ou +

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

OSESP
Orquestra 
Sinfônica 
da USP

Orquestra 
Experimental 
de Repertório

Orquestra 
Jazz 

Sinfônica

Orquestra 
Sinfônica 
Municipal

Orquestra 
Sinfônica 
Brasileira

Orquestras 
Internac. que 
se apresentam 
na cidade de 

São Paulo

Bachiana
Filarmônica

Média 8,1 4,3 2,8 2,8 2,5 2,0 1,8 1,8

Base:
Citou

Orquestra
(746) (165) (146) (115) (103) (51) (88) (54)
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Total Amostra Assinante Antigo Assinante Novo Não Assinante

Número de concertos que 
assistiu nos últimos 12 meses (%)

Base: Amostra 2011 (746) (536) (108) (102)

P3. A quantos concertos o(a) Sr(a). assistiu nos últimos 12 meses? 

Média 2011 8,1 9,5 5,4 3,7

2011

12 ou +

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

OSESP
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Há 1 ano ou 
menos

Entre 2 e 3 anos

Entre 4 e 5 anos

Há mais de 5 
anos

P5 - Há quanto tempo o(a) Sr(a) conhece a OSESP? (RU)

Tempo de conhecimento da OSESP (%)

Total Amostra Assinante Antigo Assinante Novo Não Assinante

Base: Amostra 2009 (749) (547) (111) (91)

2010 (676) (471) (76) (129)

2011 (746) (536) (108) (102)

Média2009 4,6 4,7 4,1 3,9

2010 4,6 4,8 4,0 4,0

2011 5,1 5,2 4,7 4,6
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2009 2010 2011
Base: Amostra (749) (676) (746)

• Site da Osesp 70 67 67

• Livreto de Assinatura 61 58 60

• Emails e mensagens enviadas pela 
Osesp

- 54 58

• Programa oficial da Osesp (atual 
revista Osesp)

48 45 51

• Jornais 40 38 40

• Internet 13 31 36

• Folhetos/ Folders distribuídos na Sala 
São Paulo

33 24 28

• Revistas 25 25 21

• Amigos, parentes e/ou outros 9 15 17

• Rádio 20 12 13

• Folhetos e/ou cartazes em espaços 
culturais, livrarias, cinemas, 
restaurantes, ...

4 6 5

• TV 6 2 3

• Rede de monitores (TVs) na Sala São 
Paulo

- - 2

• Aplicativo Smartphone - - 2

•Mídias Sociais (Facebook, Twitter, 
Orkut)

- - 2

Índice de Multiplicidade 3,6 4,0 4,9

P6 - Como o(a) Sr.(a) costuma se informar sobre a programação e as atividades da OSESP ?

Como se informa sobre a 
programação e as atividades da 

OSESP (%)Total Amostra

O público da Osesp se informa 
de diversas formas sobre sua 
programação  com destaque 

para o meio eletrônico 
100% são impactados de 
alguma forma por meio 

eletrônico (sites da OSESP, 
internet, e-mails enviados 

pela OSESP, etc.)
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2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011

Base: Amostra (749) (676) (746) (547) (471) (536) (111) (76) (108) (91) (129) (102)

• Site da Osesp 70 67 67 65 63 62 80 79 85 87 76 74

• Livreto de Assinatura 61 58 60 71 70 72 51 62 51 15 9 6

• Emails e mensagens enviadas pela 
Osesp

- 54 58 - 56 59 - 53 60 - 46 50

• Programa oficial da Osesp (atual 
revista Osesp)

48 45 51 53 52 57 45 45 48 21 19 21

• Jornais 40 38 40 42 41 43 37 33 37 34 31 28

• Internet 13 31 36 11 27 29 16 36 47 24 47 58

• Folhetos/ Folders distribuídos na 
Sala São Paulo

33 24 28 35 25 29 29 33 32 25 17 18

• Revistas 25 25 21 26 23 20 23 20 20 21 37 26

• Amigos, parentes e/ou outros 9 15 17 8 13 15 14 22 28 8 19 17

• Rádio 20 12 13 21 11 13 18 12 15 14 16 14

• Folhetos e/ou cartazes em espaços 
culturais, livrarias, cinemas, 
restaurantes...

4 6 5 4 5 4 5 11 7 3 8 6

• TV 6 2 3 6 1 2 5 - 3 2 8 6

• Rede de monitores (TVs) na Sala 
São Paulo

- - 2 - - 3 - - 2 - - -

• Aplicativo Smartphone - - 2 - - 3 - - 4 - - -

•Mídias Sociais 
(Facebook, Twitter, Orkut)

- - 2 - - 1 - - 2 - - 4

Índice de Multiplicidade 3,6 4,0 4,9 3,7 4,1 5,0 3,4 4,3 5,3 2,7 3,5 4,2

P6 - Como o(a) Sr.(a) costuma se informar sobre a programação e as atividades da OSESP ?

Como se informa sobre a programação e as 
atividades da OSESP (%)

Total Amostra Assin. Antigo Assinante Novo Não Assinante
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Total Amostra

Assinante Antigo

Assinante Novo

Não Assinante

Acesso ao site da OSESP(%)

P6A. O(a) Sr(a) já havia acessado o site da OSESP antes de 2011? (RU)

P6B. O(a) Sr(a) notou alguma mudança na forma e conteúdo do site da OSESP? (RU)

Acessou o site antes

Notou alguma mudança?

Total Amostra

Assinante Antigo

Assinante Novo

Não Assinante

Base: Citou... 2011 (501) (334) (92) (75)

2011

Base: Já havia 
acessado o site 

2011 (486) (329) (84) (73)
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P6C. Como o(a) Sr(a) avalia a qualidade do novo formato do site da OSESP comparado ao site anterior? (RU)
P6D.Como o(a) Sr(a) avalia a qualidade do conteúdo do site da OSESP comparado ao site anterior? (RU)

TOP TWO

2011

58

55

67

63

TOP TWO
2011

59

56

68

65

2011

Total Amostra

Assinante Antigo

Assinante Novo

Não Assinante

Total Amostra

Assinante Antigo

Assinante Novo

Não Assinante

Avaliação do novo formato e do 
conteúdo do site (%)

Base: Notou alguma mudança... 2011 (350) (250) (46) (54)

Novo Formato

Base: Notou alguma mudança... 2011 (350) (250) (46) (54)

Conteúdo
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Base: Amostra (501)

DISLIKES 20

NAVEGAÇÃO 11

• É confuso para navegar/ fazer consultas em geral/ difícil encontrar o que procura s/e 5

• Dificuldade para doar ingresso pelo site/ é complicado 2

• É difícil encontrar a programação de concertos para o ano inteiro/ ficou fragmentada 1

• Os filtros disponíveis em "refine sua busca" poderiam ser melhorados com opções para 
filtrar por série

1

• A página da programação é muito lenta/ demorada 1

• Reestruturar o site de assinaturas, porque é muito confuso 1

INFORMAÇÕES/ CONTEÚDO 6

• Calendário de programação complicado/ falta clareza na divisão entre os eventos 2

• Mais dados sobre as obras apresentadas 1

• Disponibilizar as palestras que são feitas antes das apresentações 1

• Mais dados sobre os artistas que irão se apresentar 1

• Mais dados sobre as orquestras 1

• Mais dados sobre currículo do maestro 1

• Voltar a colocar o bis que havia sido feito na apresentação 1

P6E. O(A) Sr(a). gostaria de fazer algum comentário ou sugestão relacionados ao site da OSESP? Por favor, utilize o espaço 
abaixo. Caso não queira, prossiga. 

Comentários em relação ao site da 
OSESP (%)

Total Amostra

2011
Menções Negativas
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Base: Amostra (501)

ASPECTOS VISUAIS 4

• Cores pouco agradáveis 1

• O site atual perdeu em qualidade gráfica/ ficou empobrecido graficamente 1

• As letras ao fundo (OSESP) deixaram a navegação mais suja e cansativa 1

• Pano de fundo muito claro, dificulta a visualização rápida das informações 1

• Incorporar fotografias e motivos arquitetônicos da Sala São Paulo 1

ACESSO/ CONEXÃO 4

• Dificuldade de acessar o banco de ingressos 2

• Ter hiperlinks do nome dos solistas, regentes e compositores, na programação, para 
páginas com conteúdo sobre os mesmos

1

SERVIÇOS 2

• Facilitar a compra online 1

LIKES 4

NAVEGAÇÃO 2

• Mais direto com informação mais fácil de encontrar 1

INFORMAÇÕES/ CONTEÚDO 2

• Está com mais conteúdo s/e 1

ASPECTOS VISUAIS 1

• Nenhum 3

• Sem resposta 74

Índice Multiplicidade 1,15

P6E. O(A) Sr(a). gostaria de fazer algum comentário ou sugestão relacionados ao site da OSESP? Por favor, utilize o espaço 
abaixo. Caso não queira, prossiga. 

Total Amostra

2011

Comentários em relação ao site da 
OSESP (%)

continuação

Menções Positivas

Menções Negativas
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Leitura da Revista OSESP (%)

P6F. O(a) Sr(a) já havia lido o Programa Oficial da OSESP (atual Revista Osesp), antes de 2011?

P6G. O(a) Sr(a) notou alguma mudança na forma e conteúdo no Programa oficial da OSESP (atual Revista Osesp)?(RU)

Total Amostra

Assinante Antigo

Assinante Novo

Não Assinante

Leu a revista Osesp?

Notou alguma mudança?

2011

Base: citou 2011 (381) (308) (52) (21)*

*base baixa

Total 
Amostra

Assinante 
Antigo

Assinante 
Novo

Não
assinante

Base: Já havia lido a Revista OSESP (322) (279) (29)* (14)*

% % (NA) (NA)

• Sim 93 95 (21) (13)

• Não 7 5 (8) (1)
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TOP TWO

2011

45

40

2011

Base: Notou alguma mudança... 2011 (299)

Avaliação do Novo 
Formato

Avaliação da 
Qualidade Conteúdo

P6H. Como o(a) Sr(a) avalia a qualidade do novo formato no Programa oficial da OSESP (atual Revista Osesp), comparado ao anterior?

P6I. Como o(a) Sr(a) avalia a qualidade do conteúdo do Programa oficial da OSESP (atual Revista Osesp), comparado ao anterior? (RU)

Avaliação do novo formato e do 
conteúdo do Programa oficial da 

OSESP (%)

45% 38%

40% 32%
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Base: Utiliza o... (381)

DISLIKES 34
CONTEÚDO/ TEOR 19
• Pouco conteúdo/ poucas informações/ comentários e análises foram simplificados/ em 
termos de conteúdo houve um empobrecimento s/e

7

•Não existe mais as informações instrumentais de cada peça 3
•O conteúdo sobre as obras está muito pobre/ os comentários sobre as peças estão 
superficiais/ resumidos

3

•Deveria constar sempre o programa anual da orquestra 3
• Seria interessante apresentar uma matéria/ entrevista sobre os integrantes da Orquestra, 
do Coro e da Academia

3

•Não existe mais a seção que apresentava os músico 2

• Está faltando as letras de (p.ex. missas) que vinham impressas nos programas anteriores 1

• As informações sobre autores não está muito consistente 1

• As peças musicais devem trazer os versos e a respectiva tradução 1

• Fazer uma versão da revista por assinatura e não por mês 1

•Disponibilizar um programa específico para cada concerto 1

LAYOUT 17

Tamanho/ Formato 12
•O tamanho maior ficou desconfortável para utilização/ é muito ruim para um programa de 
concerto, por ser muito grande

11

• Pelo tamanho exagerado, fica difícil até de guardar numa bolsa 3

•Não gostou do formato s/e 1

Visual/ Aparência 3
• A cor das letras não se sobressai no fundo escuro sendo impossível ler durante os 
concertos

2

•O tipo de impressão dificulta a leitura 1

Total Amostra

P6J. O(A) Sr(a). gostaria de fazer algum comentário ou sugestão relacionados ao Programa oficial da OSESP 
(atual Revista Osesp)? Por favor, utilize o espaço abaixo. Caso não queira, prossiga.

Comentários sobre a Revista OSESP 
(%)

2011 Menções Negativas
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Total Amostra

P6J. O(A) Sr(a). gostaria de fazer algum comentário ou sugestão relacionados ao Programa oficial da OSESP 
(atual Revista Osesp)? Por favor, utilize o espaço abaixo. Caso não queira, prossiga.

2011 Menções Negativas

Base: Utiliza o... (381)

LAYOUT – CONT. 17
Qualidade do Material 3
•O papel é muito mole 2
•O papel não tem qualidade s/e 1
• A encadernação é péssima/ as folhas ficam caído 1
Diagramação 3
• A programação está dispersa pelas páginas, não sendo possível encontrar, de forma 
sintética o que se procura

2

• A organização do conteúdo está confusa/ assuntos misturados 1
• Tem excesso de imagens, poluição visual 1
•Não tem espaço suficiente para trazer a mesma quantidade de informações que o 
Programa Oficial trazia

1

Letras 2
• As letras estão pequenas 2
DISTRIBUIÇÃO 3
• Poderia enviar a revista pelo correio 1
• Poderia ter acesso à revista um pouco antes (a de maio em abril, por exemplo) 1
OUTROS 2
• Poderia retirar a revista com o ingresso e documento sem a necessidade de apresentar 
os tickets

1

• Fornecer gratuitamente a revista aos assinantes 1
•Disponibilizar o conteúdo da revista no site da OSESP 1
LINHA EDITORIAL 1
• Vaidade intelectual do autor das novidades, que parece querer exibir a própria erudição 1
PERFIL 1
• A revista é cheia de um academicismo prolixo 1

Comentários sobre a Revista OSESP 
(%)

continuação
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Base: Utiliza o... (381)

LIKES 8

CONTEÚDO/ TEOR 6

•O conteúdo está melhor/ ótimo conteúdo s/e 3

• São excelentes as recomendações de peças/ leitura CD/ DVDs 1

•Os textos de apresentação dos concertos continuam fornecendo as informações 
necessárias

1

• A publicação de ensaios, como aquele sobre Verdi excelente 1

• As matérias ajudam mais a ter noção sobre músicas compositores 1

LAYOUT 3

Diagramação 2

• A diagramação deixou a revista mais convidativa para leitura 2

Tamanho/ Formato 2

•O formato ficou melhor para o manuseio 1

Visual/ Aparência 1

ELOGIOS GENÉRICOS 1

• É uma excelente revista 1

•Nenhum 1

•Sem resposta 60

Índice de Multiplicidade 1,34

Total Amostra

P6J. O(A) Sr(a). gostaria de fazer algum comentário ou sugestão relacionados ao Programa oficial da OSESP 
(atual Revista Osesp)? Por favor, utilize o espaço abaixo. Caso não queira, prossiga.

2011 Menções Positivas

Comentários sobre a Revista OSESP 
(%)

continuação
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P7A. Considerando a execução dos concertos da OSESP, qual a sua avaliação deles de uma forma geral? 
Por favor, dê uma nota de 1 (péssimo) a 10 (excelente). Assinale somente uma alternativa 

Satisfação geral 
Execução dos concertos da OSESP (%)

10 excelente                                     1 péssimo

TOP THREE MÉDIA

2009 2010 2011 2009 2010 2011

92 93 90 8,8 9,0 8,9

92 92 90 8,8 8,9 8,9

92 95 88 9,0 9,2 9,0

96 96 94 9,1 9,4 9,2

Assinante Antigo

Assinante Novo

Não Assinante

Total Amostra

2011

Base: Amostra 2009 (749) (547) (111) (91)

2010 (676) (471) (76) (129)

2011 (746) (536) (108) (102)
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P8. Considerando os concertos da(s) (ORQUESTRAS CITADAS NA P2) a que o(a) Sr(a). assistiu nos últimos 12 
meses, como o(a) Sr(a). compara estes concertos aos concertos da OSESP? Assinale somente uma alternativa (RU)

Base: Citou orquestra

“Comparando com os concertos da 
_______, os concertos da OSESP são... ”

Orquestra sinfônica 
municipal (88)

Orquestra experimental de 
repertório (54)

Bachiana filarmônica (51)

Orquestra sinfônica da USP (146)

Orquestra sinfônica 
brasileira (115)

Orquestra jazz sinfônica (103)

Orquestras internacionais 
que se apresentam na 

cidade de SP
(165)

Total Amostra

TOP TWO

2009 2010 2011

90 90 94

90 91 94

- - 84

90 83 86

62 65 79

76 73 73

10 11 12

2011

Os concertos da OSESP tendem a ser percebidos como 
melhores do que de outras também renomadas (%)
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P9. Considerando a execução dos concertos pela OSESP, gostaríamos de saber a sua satisfação com cada um dos 
seguintes aspectos. Por favor, atribua uma nota de 1 a 10, onde 1 é totalmente insatisfeito e 10 é totalmente satisfeito. 
(RU EM CADA ATRIBUTO)

Excelência artística dos coralistas
do coro sinfônico da OSESP

Excelência artística dos 
instrumentistas da OSESP

Valor artístico das obras

Excelência artística do regente 
principal da OSESP(*)

Diversificação da programação

10 totalmente satisfeito                               1 totalmente 
insatisfeito

TOP THREE MÉDIA

200920102011200920102011

95 92 93 9,2 9,1 9,1

96 96 96 9,2 9,3 9,2

87 91 91 8,8 8,9 8,9

88 83 77 8,9 8,7 8,5

74 78 75 8,3 8,3 8,3

Base: Respondente 2009 (741) (732) (658) (735) (743)

2010 (596) (662) (652) (639) (666)
2011 (669) (736) (726) (677) (736)

(*)  “Yan Pascal Tortelier”

Total Amostra

2011

A Satisfação com a execução é alta em diversos 
aspectos. O regente principal  e a diversificação da 

programação recebem notas um pouco menores que  
os demais.
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P9. Considerando a execução dos concertos pela OSESP, gostaríamos de saber a sua satisfação com cada um dos 
seguintes aspectos. Por favor, atribua uma nota de 1 a 10, onde 1 é totalmente insatisfeito e 10 é totalmente satisfeito. 
(RU EM CADA ATRIBUTO)

Base: Respondente 2010 (639) (449) (72) (118)

2011 (677) (500) (94) (83)

Total Amostra

Assinante Antigo

Assinante Novo

Não Assinante

TOP 
THREE

MÉDIA

83 8,7

77 8,5

82 8,6

75 8,3

90 9,1

84 8,9

85 8,9

82 8,9

Os assinantes antigos são os mais críticos com 
relação ao regente principal
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P10. Agora, ainda considerando a execução dos concertos pela OSESP, gostaríamos de saber a sua satisfação com 
cada um dos seguintes aspectos relacionados aos convidados que a OSESP recebe. Por favor, atribua uma nota de 
1 a 10, onde 1 é totalmente insatisfeito e 10 é totalmente satisfeito. (RU EM CADA ATRIBUTO)

TOP TRHEE MÉDIA

2009 2010 2011 2009 2010 2011

96 97 96 9,3 9,3 9,3

95 96 96 9,1 9,2 9,2

92 92 93 9,0 9,0 9,0

Excelência artística dos 
solistas instrumentistas 

convidados

Excelência artística dos 
regentes convidados

Excelência artística dos 
solistas cantores convidados

10 totalmente 
satisfeito

Total Amostra

Base: Amostra 2009 (732) (727) (675)

2010 (654) (647) (595)
2011 (733) (712) (673)

2011

1 totalmente 
insatisfeito

A Satisfação com os convidados se mantém alta (%)
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“A OSESP é uma orquestra que contribui efetivamente para a 

democratização da música erudita.”

Assinante Antigo

Assinante Novo

Não Assinante

Total Amostra

TOP TWO

2009 2010 2011

83 82 82

84 84 86

84 78 73

70 79 74

P11. O quanto o(a) Sr(a) concorda ou discorda com cada uma das afirmações a seguir? 
Por favor, use uma escala de 1 a 5, onde 1 é discordo totalmente e 5 é concordo 
totalmente. (RU)

Base: Amostra 2009 (749) (547) (111) (91)

2010 (676) (471) (76) (129)

2011 (746) (536) (108) (102)

2011

Avaliação da imagem OSESP (%)
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“A OSESP é uma orquestra que goza de prestígio internacional.”

TOP TWO

2009 2010 2011

84 84 80

83 83 78

85 84 81

87 84 85

Avaliação da imagem OSESP (%)

P11. O quanto o(a) Sr(a) concorda ou discorda com cada uma das afirmações a seguir? 
Por favor, use uma escala de 1 a 5, onde 1 é discordo totalmente e 5 é concordo 
totalmente. (RU)

Assinante Antigo

Assinante Novo

Não Assinante

Total Amostra

Base: Amostra 2009 (749) (547) (111) (91)

2010 (676) (471) (76) (129)

2011 (746) (536) (108) (102)

2011
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“A OSESP é a principal referência da música sinfônica no Brasil.”

TOP TWO

2010 2011

91 91

90 92

91 88

92 84

Avaliação da imagem OSESP (%)

P11. O quanto o(a) Sr(a) concorda ou discorda com cada uma das afirmações a seguir? Por favor, use uma escala de 1 
a 5, onde 1 é discordo totalmente e 5 é concordo totalmente. (RU)

Assinante Antigo

Assinante Novo

Não Assinante

Total Amostra

Base: Amostra 2010 (676) (471) (76) (129)

2011 (746) (536) (108) (102)

2011
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“A OSESP é uma orquestra que tem evoluído artisticamente nos últimos anos.”

TOP TWO

2011

83

84

86

79

Avaliação da imagem OSESP (%)

P11. O quanto o(a) Sr(a) concorda ou discorda com cada uma das afirmações a seguir? Por favor, use uma 
escala de 1 a 5, onde 1 é discordo totalmente e 5 é concordo totalmente. (RU)

Assinante Antigo

Assinante Novo

Não Assinante

Total Amostra

Base: Amostra 2011 (746) (536) (108) (102)

2011
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“A OSESP tem uma gestão administrativa moderna e profissional.”

Avaliação da imagem OSESP (%)

P11. O quanto o(a) Sr(a) concorda ou discorda com cada uma das afirmações a seguir? Por favor, use uma 
escala de 1 a 5, onde 1 é discordo totalmente e 5 é concordo totalmente. (RU)

TOP TWO

2011

65

63

68

66

Assinante Antigo

Assinante Novo

Não Assinante

Total Amostra

Base: Amostra 2011 (746) (536) (108) (102)

2011
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“A OSESP tem uma gestão artística competente.”

Avaliação da imagem OSESP (%)

P11. O quanto o(a) Sr(a) concorda ou discorda com cada uma das afirmações a seguir? Por favor, use uma escala de 
1 a 5, onde 1 é discordo totalmente e 5 é concordo totalmente. (RU)

TOP TWO

2011

76

75

80

78

Assinante Antigo

Assinante Novo

Não Assinante

Total Amostra

Base: Amostra 2011 (746) (536) (108) (102)

2011
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Base: (676)       (746) (471)      (536) (76)        (108) (129)        (102)

•Obras consagradas pelo 
público/ bastante 
conhecidas (Mozart/ 
Beethoven, etc.)

56,5 58,7 57,8 60,4 54,0 54,4 53,2 54,3

•Obras pouco conhecidas, 
ou mesmo inéditas

21,5 20,7 21,1 20,1 22,3 22,4 22,3 22,2

•Obras de compositores 
brasileiros 22,1 20,6 21,1 19,5 23,7 23,2 24,7 23,5

Total Amostra Assinante Antigo Assinante Novo Não AssinanteMédia

P12A_Res - Supondo que uma temporada da OSESP tenha 100 apresentações, como 
distribuiria as 100 apresentações entre cada uma das obras a seguir?

2011

Obras consagradas têm predileção do público em 
relação às poucos conhecidas e obras de 

compositores brasileiros.

2010 20112010 20112010 20112010
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Base: (676)       (746) (471)        (536) (76)         (108) (129)       (102)

• Sinfonias e outras peças 
sinfônicas

35,0 35,8 36,2 36,5 30,7 34,0 33,6 34,0

• Concertos (Piano e orquestra, 
violino e orquestra etc.)

26,2 25,7 26,7 26,1 24,6 25,0 25,5 24,5

• Peças para Voz/ Coro e 
orquestra

13,5 13,5 13,6 13,3 13,2 13,3 13,3 14,7

•Música de câmara 8,9 9,1 8,6 8,6 11,0 10,7 10,8 10,2

•Ópera 9,5 9,0 8,8 8,9 11,6 9,2 8,9 9,3

• Recitais 6,9 6,9 6,3 6,6 9,0 7,8 7,9 7,4

P12B_Res - Supondo que uma temporada da OSESP tenha 100 apresentações, como 
distribuiria as 100 apresentações entre cada uma das gêneros a seguir?

Média
Total Amostra Assinante Antigo Assinante Novo Não Assinante

O Público sugere predomínio de sinfonias e 
concertos na distribuição da programação.

20112010 20112010 20112010 20112010
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Base: (676)      (746) (471)       (536) (76)        (108) (129)      (102)

• Clássico 24,8 26,4 25,2 26,4 23,8 26,8 24,3 26,1

• Romântico 22,1 22,0 22,7 22,4 22,0 21,8 19,7 20,5

• Século XX (primeira metade: 
Stravinsky, Debussy, Ravel, 
Prokofiev etc.)

18,4 17,8 18,5 18,0 18,6 16,6 18,2 18,0

• Barroco 14,4 14,7 14,2 14,7 15,1 15,5 14,8 13,9

• Século XX (segunda metade: 
Lutoslawski, Schnittke, 
Shostakovich, Britten etc.)

11,8 10,8 11,6 10,7 11,5 10,9 12,8 11,5

• Contemporâneo Século XXI 
(Golijov, Gubaidulina Part, 
Adams etc.)

8,4 8,2 7,9 7,8 9,1 8,5 10,3 10,0

Média

P12C_Res - Supondo que uma temporada da OSESP tenha 100 apresentações, como 
distribuiria as 100 apresentações entre cada um dos períodos a seguir?

Total Amostra Assinante Antigo Assinante Novo Não Assinante

Os períodos que devem ter maior espaço na 
programação são o clássico, o romântico e Século XX

20112010 20112010 20112010 20112010
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Discografia da OSESP CDs gravados pela OSESP. 

Programa Sua Orquestra
Programa de contribuição de pessoas físicas aos
programas educacionais da OSESP.

Programa Descubra a Orquestra
na Sala São Paulo

Programa educacional da Osesp que oferece concertos
didáticos a crianças e adolescentes do ensino médio e
fundamental, da rede pública e privada, além de formar
professores multiplicadores da apreciação musical.

Academia de Música da OSESP
Curso de aperfeiçoamento profissional com duração de
dois a três anos para o apoio ao ingresso de jovens
talentosos músicos brasileiros no mercado de trabalho.

Visitas monitoradas à Sala São
Paulo

Visitas educativas destinadas a estudantes, turistas e
público em geral, com ênfase nos aspectos arquitetônicos
e históricos da Sala São Paulo.

Mediateca do Centro de
Documentação Musical Maestro
Eleazar Carvalho

Localizada na Sala São Paulo, disponibiliza para consulta
o acervo da Osesp impresso, em áudio e vídeo.

Editora Criadores do Brasil
Resgata, edita e publica obras de compositores 
brasileiros. 

Conhecimento dos programas OSESP
Definição dos projetos
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OSESP Itinerante

Turnê a cidades do interior de SP, em julho, mesclando
concertos de câmara e coro, aulas de apreciação musical,
oficinas de música e concertos ao ar livre. Todos os
eventos são gratuitos.

Turnês no Brasil e Exterior

Concertos Matinais
São concertos gratuitos da OSESP e orquestras parceiras
às 11 horas da manhã de domingo.

Falando de Música na OSESP
Palestras sobre o programa do concerto, uma hora e
quinze minutos antes do início das apresentações das
séries sinfônicas da Temporada da Osesp.

PodCast
Serviço disponível no site da OSESP que oferece
gratuitamente trechos de obras e entrevistas.

Música na cabeça
palestras, encontros com artistas e debates sobre 
música, em um contexto cultural mais amplo.

 Ensaios gerais da OSESP Abertos ao público ao custo de R$ 10,00.

Conhecimento dos programas OSESP
Definição dos projetos
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2008 2009 2010 2011

Base: Amostra (813) (749) (676) (746)

• Falando de Música na OSESP 74 88 91 92

• Turnês no Brasil e exterior 60 * 91 92

• CDs gravados pela OSESP - - - 91

• Concertos Matinais 68 82 86 91

• Visitas monitoradas à Sala São Paulo 80 83 85 87

• OSESP Itinerante 69 79 83 86

• Ensaios gerais da OSESP - - - 82

• Programa Sua Orquestra 77 81 80 79

• Programa Descubra a Orquestra 65 71 66 70

• Academia de Música da OSESP 63 67 66 65

• Música na Cabeça - - 48 60

• PodCast 18 28 32 43

• Editora Criadores do Brasil 22 34 33 33

• Mediateca do Centro de Documentação 
Musical Maestro Eleazar de Carvalho

32 40 37 30

• Não conheço nenhum projeto 2 1 1 1

Índice de Multiplicidade 7,1 8,6 8,9 10,0

P22. Quais dos seguintes projetos o(a) Sr(a) conhece, mesmo que seja apenas de ter ouvido falar? (RM)

Total Amostra

* Não pesquisado em 2009

A maior parte dos projetos da OSESP são bastante 
conhecidos (%)
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P23. Nós gostaríamos de saber o nível de importância que o(a) Sr.(a) atribui a cada um deles. Por favor, use 
uma escala de 1 a 5, em que 1 significa nada importante e 5 significa muito importante. (RU)

Base 2010: Avaliou 
Base 2011: Avaliou 

Total Amostra

TOP TWO MÉDIA

2010 2011 2010 2011

99 99 4,9 4,9

98 98 4,9 4,9

98 94 4,8 4,8

96 96 4,8 4,8

98 96 4,9 4,8

96 95 4,8 4,8

96 93 4,7 4,7

- 92 - 4,7

- 91 - 4,6

91 89 4,6 4,6

91 89 4,6 4,6

94 88 4,6 4,5

91 85 4,6 4,5

82 73 4,3 4,1

Academia de música da Osesp

Programa descubra a orquestra

Editora criadores do Brasil

Concertos matinais

Mediateca do Centro de document. 
musical Maestro Eleazar de Carvalho

Osesp itinerante

Turnês no brasil e exterior

Cds gravados pela Osesp

Ensaios gerais da osesp

Falando de música na Osesp

Visitas monitoradas à sala SP

Musica na cabeça

Programa sua orquestra

Podcast

2010 2011

(436) (482)

(430) (519)

(212) (245)

(563) (680)

(240) (227)

(548) (643)

(599) (689)

- (680)

- (612)

(598) (684)

(562) (651)

(308) (447)

(514) (593)

(207) (319)

5 totalmente importante

2011

1 nada importante

De uma forma geral, os projetos são considerados 
importantes (%)
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P14. Considerando a Sala São Paulo, qual a sua avaliação dela de uma forma geral? Por favor, dê uma nota de 1 
(péssimo) a 10 (excelente). (RU)

TOP THREE MÉDIA

2009 2010 2011 2009 2010 2011

95 95 92 9,2 9,2 9,2

95 94 93 9,1 9,2 9,2

98 96 93 9,5 9,4 9,3

95 97 93 9,4 9,4 9,2

10 excelente

Assinante Antigo

Assinante Novo

Não Assinante

Total Amostra

Base: Amostra 2009 (749) (547) (111) (91)

2010 (676) (471) (76) (129)

2011 (746) (536) (108) (102)

2011

1 péssimo

É alta a Satisfação geral com a Sala São Paulo (%)
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P15. Agora, vamos considerar alguns aspectos específicos da Sala São Paulo. Por favor, atribua uma nota de 1 a 10 para 
cada um dos seguintes aspectos. Lembrando que a nota 1 é totalmente insatisfeito e a nota 10 é totalmente satisfeito. (RU 
EM CADA ATRIBUTO)

TOP TRHEE MÉDIA

2009 2010 2011 2009 2010 2011

96 97 95 9,5 9,5 9,4

97 97 98 9,4 9,5 9,4

92 95 92 9,2 9,3 9,2

95 96 95 9,3 9,3 9,3

89 92 91 9,1 9,2 9,1

93 93 92 9,2 9,2 9,1

93 94 92 9,1 9,1 9,1

92 92 91 9,1 9,2 9,1

87 88 87 8,9 8,9 8,9

83 84 83 8,6 8,7 8,6

82 84 80 8,6 8,7 8,6

78 77 76 8,3 8,4 8,3

82 82 75 8,6 8,7 8,2

74 75 77 8,2 8,3 8,3

- 69 64 - 7,8 7,7

Acústica

Iluminação do palco

Interferência de ruídos externos

Iluminação da sala antes, depois,  
intervalos 

Cordialidade dos funcionários

Iluminação da fachada da sala São Paulo

Limpeza do prédio em geral

Iluminação das áreas de circulação

Treinamento dos funcionários

Limpeza dos sanitários

Facilidade de acesso para deficientes 
físicos

Projeção de legendas das obras cantadas

Estacionamento

Conforto das poltronas

Ruído das Poltronas

Base 2009: Amostra para cada aspecto (726) (731) (699) (733) (738) (733) (734) (736) (712) (364) (707) (590) (725) (747) -
Base 2010: Amostra para cada aspecto (660) (665) (657) (666) (669) (623) (665) (667) (637) (644) (362) (582) (639) (672) (660)

Base 2011: Amostra para cada aspecto (726) (729) (721) (731) (731) (688) (731) (732) (704) (725) (358) (614) (699) (742) (730)

10 totalmente satisfeito

Satisfação geral - Sala São Paulo (%)

Total Amostra

2011

1 totalmente insatisfeito



63P15A_3 - Por que o(a) Sr(a) atribuiu esta nota para... ?

Base: Notas abaixo de 6 (30)

• RUÍDOS DA SALA DE CONCERTO 37

• As poltronas fazem muito barulho 17

• Ruídos internos na sala de concerto s/e 10

• Barulho de uma porta de serviço atrás dos assento do balcão superior 10

• Máquinas fotográficas fazem muitos cliques 3

• Ruídos de passos pesados no piso externo aos camarotes 3

• RUÍDOS DA RUA 27

• Ruídos de eventos realizados nas ruas que atrapalham a apreciação 23

• É possivel ouvir o barulho do trem 3

• FALTA RESPEITO POR PARTE DOS FUNCIONÁRIOS 20

• Funcionários da própria casa falando alto/ gritando pelos corredores 13

• Ouve-se os intercomunicadores dos funcionários durante os concertos 7

• Barulho da prataria 7

• Havia alguém martelando numa obra no teatro durante a execução de um concerto 3

• EQUIPAMENTOS 13

• É possível ouvir o barulho do ar condicionado 10

• Existe um som agudo, parecido com um bip, constante proveniente do sistema de 
iluminação

3

• RUÍDOS DO SAGUÃO 3

• Estando sentados nas últimas filas do Balcão Mezanino/ Balcão Superior/ perto das 
portas, ouve-se muitos ruídos do saguão

3

• Não respondeu 20

Índice de Multiplicidade 1,37

Menções referentes a interferência 
de ruídos externos e internos (%)

Total da Amostra

Interferência de ruídos externos 
e internos na sala de concertos

2011



64P15A_3 - Por que o(a) Sr(a) atribuiu esta nota para... ?

Total da Amostra
Treinamento dos Funcionários

Menções referentes ao treinamento 
dos funcionários (%)

Base: Notas abaixo de 6 (32)

CORDIALIDADE 47

• Falta educação/ tratam com grosseria/ cordiais 38

• Não são prestativos 25

EFICIÊNCIA 41

• Não sabem orientar/ encaminham para lugares errados 13

• Não são bem informados s/e 13

• Não conhecem os procedimentos para retirada dos ingressos comprados via internet 
fazendo gerar grande confusão

6

• Há necessidade de maior instrução sobre a programação 6

• Não entendem nada de arte/ música 6

• São desconcentrados na recepção dos ingressos 6

• Não cuidam da higiene/ limpeza dos banheiros 3

• Não respeitam as filas na bilheteria 3

COMPROMETIMENTO 31

• São um pouco passivos/ poderiam ser mais proativo 13

• Não barram as pessoas que chegam após o início do concerto 13

• Entram/ saem da sala durante a apresentação 6

• Não se preocupam em conscientizar o público de que não se deve fazer barulhos 3

RELACIONAMENTO 9

• Nem sempre estão onde precisamos ou por onde transitamos 6

• Excesso de rigor dos funcionários da segurança dá a impressão de que a Sala SP é 
administrada pela segurança

3

• Não respondeu 3

Índice de Multiplicidade 1,66



65P15A_3 - Por que o(a) Sr(a) atribuiu esta nota para... ?

Menções referentes à limpeza dos 
sanitários (%)

Limpeza dos sanitários

Total da Amostra
Base: Notas abaixo de 6 (69)

GERAL 65

• Não são limpos adequadamente/ os banheiros são muito sujos 30

• Falta de manutenção dos banheiros 20

• A limpeza tem que ser frequentemente 14

• Antes do início do espetáculo, os banheiros já estão sujos 10

• Deveria ter conscientização geral para que os usuários se preocupem em manter a 
limpeza 3

• Usam produtos de limpeza sem qualidade 1

• Não fazem reposição das toalhas de papel 1

ODORES 26

• Muito mau cheiro/ odores desagradáveis 26

PISO/ CHÃO 17

• O chão está sempre molhados 9

• O piso nunca está limpo/ fica cheio de papel antes mesmo de começar o concerto 9

LIXEIRAS 17

• Lixos ficam cheios/ não são esvaziados no intervalo do espetáculo/ fica lixo 
acumulado da noite anterior 17

POUCOS FUNCIONÁRIOS 9

• Não há nenhum atendente de limpeza a postos 9

SANITÁRIOS 9

• Os assentos são sujos 9

• Não tem proteção descartáveis para assentos dos vasos sanitários 3

PIAS 4

• As pias sempre muito molhadas 3

• As pias estão sempre sujas 1
• Não respondeu 9

Índice de Multiplicidade 1,75



66P15A_3 - Por que o(a) Sr(a) atribuiu esta nota para... ?

Ruído das Poltronas

Menções referentes ao Ruído das 
Poltronas (%)

Total da Amostra

Base: Notas abaixo de 6 (145)

A CADA MOVIMENTO EMITE UM RUÍDO 52

• As poltronas rangem ao menor movimento/ geram ruídos quando há algum 
movimento para se acomodar melhor

52

RUÍDOS INTERFEREM 26

• Os ruídos incomodam/ durante a execução dos concertos 14

• Os ruídos são frequentes 8

• O nível de ruído das poltronas interfere na audição 5

FALTA MANUTENÇÃO 23

• Precisaria haver mais manutenção nas poltronas 18

• Tem muitas poltronas com ruído 8

• Falta lubrificação 4

CARACTERÍSTICAS DAS POLTRONAS 8

• As poltronas tem muito tempo de uso/ estão velhas 6

• As poltronas são rústicas 1

• As poltronas não tem flexibilidade 1

• Algumas poltronas apresentam sinais de deslocamento dos encostos e assentos 1

• Não respondeu 15

Índice de Multiplicidade 1,32



67P15A_3 - Por que o(a) Sr(a) atribuiu esta nota para... ?

Total da Amostra

Base: Notas abaixo de 6 (70)

CARACTERÍSTICAS DAS POLTRONAS 63
• Não são confortáveis s/esp 29
• As poltronas são estreitas 16
• São duras demais 11
• Assentos muito curtos/ desconfortáveis para pessoas altas 9
• Os apoios para os braços não permitem que se acomode bem com o vizinho 6
• As poltronas são inclinadas para a frente 4
• A almofada é pequena 1
• O encosto não é estofado 1
• O encosto é baixo 1
• Algumas poltronas tem a dimensão exagerada 1
POSICIONAMENTO 26
• Se não estiver na parte central, tem que assistir o concerto olhando de lado 14
• Em certas posições do palco fica muito desconfortável 6
• Quando estão colocadas em ângulo de 45º com o palco fica muito desconfortável 3
• Se sentar a traz de uma pessoa alta a visibilidade fica prejudicada 1
• Nos camarotes superiores a posição das poltronas permite apenas escutar a orquestra 1
• Nas arquibancadas laterais a visão é prejudicada pelos pilares 1
• Tem uma barra de ferro protetora que atrapalha a visão 1
ESPAÇO ENTRE AS POLTRONAS 13
• Espaço estreito entre as fileiras de cadeiras ao ponto das pernas tocarem as poltronas da 
frente/ não são confortáveis para pernas longas 13

DESGASTE 7
• Os assentos/ encostos estão perdendo a maciez 4
• Estão começando a ficar desgastadas 3
OUTROS 10
• Fazem ruído quando se movimenta/ não pode se ajeitar nas poltronas porque fazem barulho 10
• Não respondeu 10

Índice de Multiplicidade 1,49

Conforto das Poltronas

Menções referente aos Conforto das 
Poltronas (%)



68P15A_3 - Por que o(a) Sr(a) atribuiu esta nota para... ?

Estacionamento

Menções referentes ao estacionamento (%)

2011 Total da 
Amostra

Base: Notas abaixo de 6 (97)
ACESSIBILIDADE 48
• Saída tumultuada/ congestionada do 
estacionamento 33

• São poucas saídas 6
• O acesso é desorganizado 6
• O farol da rua bloqueia a saída 4
• O acesso para pessoas idosas/ deficientes/ 
é sofrível/ já aconteceram várias quedas 3

• Os usuários com desconto precisam 
aguardar a liberação manual da catraca 3

• Levantar e abaixar a cancela para cada 
carro é muito demorado 2

• Funcionários fecham acessos quando ainda 
há vagas 2

• Não tem elevador para ir ao salão 1
• A saída principal é estreita 1
GUICHÊ DE PAGAMENTO 32
• O novo sistema de pagamento piorou o 
congestionamento 12

• Faltam guichês para pagamento 11
• As filas para pagamento nos guichês são 
enormes 11

PREÇOS 30
• O valor é muito alto 29
• Não informam que existe um desconto 
oferecido pela Porto Seguro 2

CAPACIDADE 13
• Tem poucas vagas s/e 6
• Na parte superior ficam muitos carros/ fica 
muito lotado 5

• Muitas vagas são "privativas" devido a 
burocracia da Secretaria do Estado 4

• Não há vagas suficientes para idosos 1

Base: Notas abaixo de 6 (97)
SUPORTE/ APOIO 10
• Os funcionários não dão orientação para 
estacionar/ sair com os carros 4

• Insatisfação com o serviço prestado/ o serviço 
poderia ser melhor s/e 2

• Os funcionários não tem disposição para emitir a 
nota fiscal manual 2

• Faz falta um serviço opcional de valet para se 
encarregar de estacionar 1

• Não tem funcionários para auxiliar os deficientes 
físicos 1

DESCONFORTO 9
• A drenagem é péssima, nos dias de chuva, somos 
obrigados pisar num lençol de água 4

• Apresenta uma geografia complicada para 
manobras 2

• Piso asfáltico está irregular 2
• Os pedestres não tem lugar para andar 1
• Dificuldade em posicionar o carro na distância 
adequada para retirar o bilhete 1

SEGURANÇA 6
• O local está muito perigoso 4
• Qualquer carro sai sem conferência/ não tem 
segurança 2

ÁREA DESCOBERTA 4
• O visitante passa por uma área descoberta até 
chegar à entrada do estacionamento 3

• O piso térreo é descoberto 1
SINALIZAÇÃO 3
• Falta sinalização s/e 3
LUMINOSIDADE 1
• Pouca luminosidade em algumas áreas do 
estacionamento 1

OUTROS 2
• A instalação do sem parar está demorando muito 1
• Colocar um ponto de taxi dentro das instalações 1
• Não respondeu 7

Índice de Multiplicidade 1,89

Total da 
Amostra



69P15A_3 - Por que o(a) Sr(a) atribuiu esta nota para... ?

Facilidade de acesso para deficientes físico

Menções referentes à facilidade de 
acesso para deficientes físicos (%)

2011
Total da Amostra

Base: Notas abaixo de 6 (40)

ESTRUTURA 60

• Dependendo do lugar o deficiente físico tem dificuldade para se acomodar 23

• No caminho do estacionamento para a sala de concertos existem muitas dificuldades 10

• Acontecem vários acidentes nas escadas/ degraus irregulares 10

• Não há rampas/ faltam rampas de acesso da garagem para a área da bilheteria 8

• As mesas diminuem o espaço para circulação de cadeiras de rodas 8

• Faltam escadas rolantes 5

• Não há corrimão nos acessos à sala 5

• Não há entradas suficientes 3
• Os funcionários do estacionamento impedem os idosos de parar nas vagas reservadas 
próximas ao elevador 3

• Há poucos lugares para o deficiente físico 3

ELEVADORES 20

• Não há número suficiente de elevadores/ poucos elevadores 10
• Dificuldades para o deficiente físico acessar os elevadores, principalmente quando 
têm que utilizar os antigos 5

• Os elevadores não descem até o segundo subsolo 3

• Elevadores muito cheios 3

SANITÁRIOS 5

• Dificuldade para ter acesso aos banheiros 3

• Existem poucos banheiros para deficientes 3

• Não respondeu 30

Índice de Multiplicidade 1,30



70P15A_3 - Por que o(a) Sr(a) atribuiu esta nota para... ?

Projeção de Legendas 
das obras cantadas

Menções sobre Projeção de Legendas (%)

2011 Total da 
Amostra

Base: Notas abaixo de 6 (77)

POSICIONAMENTO 47
• As legendas não são visíveis em todos os 
pontos da platéia 26

• Local da legenda muito alto 14
• Não se vê a legenda quando está no 
camarote superior 3

• Está muito distante 3
• Deveria ter um painel atrás de cada cadeira 
como fazem nos teatros estrangeiros 3

• O posicionamento atrapalha a visualização 
do espetáculo 1

• O painel está muito baixo para quem senta 
na frente 1

NITIDEZ 25
• Tanto o fundo como as letras são claros/ fica 
difícil ler 18

• Não fica muito nítido e ao mesmo tempo 
interfere na obra 4

• Textos com baixa resolução 1
• Existem painéis de LCD com definição 
superior/ a Sala SP merece recursos 
tecnológicos mais avançados 1

• Evitar o uso de fontes com serif que dificulta 
a leitura de legendas rápidas 1

LEGENDAS 13

• Não tem/ muitas vezes não há legenda 5

• As legendas passam muito rápido 3

• Há muitos erros de português 3

• O texto não é integralmente traduzido 3
• Seria interessante poder acompanhar as 
legendas no idioma original e em português 1

• Há muitos erros de tradução 1

Base: Notas abaixo de 6 (77)

TAMANHO DA TELA 12

• A tela é muito pequena 10

• O telão é muito grande 1

ILUMINAÇÃO 9

• A iluminação ambiente prejudica a visibilidade das 
letras 4

• A iluminação da projeção é fraca 3

• Dificuldades em ler as legendas quando o palco 
está muito iluminado 1

• A sala não fica totalmente escura durante as 
apresentações, fica muito difícil de ler as legendas 
em branco

1

SINCRONIZAÇÃO 8

• Existem erros na sincronização/ não acompanham 
o artista com a precisão necessária 8

TAMANHO DAS LETRAS 3

• As letras são muito pequenas 3

ALGO DESNECESSÁRIO 3

• Não é necessário o uso da legenda, uma vez que 
100% do público aprecia a música não a legenda 3

• Não respondeu 13

Índice de Multiplicidade 1,39

Total da 
Amostra



71P16. A Sala São Paulo possui alguns serviços. Quais  o(a) Sr(a) já utilizou alguma vez? 

Já Utilizou?

Utilização dos serviços da Sala São Paulo 
(%)

Total Amostra Assinante Antigo Assinante Novo Não Assinante

Base: Amostra 2010 (676) (471) (76) (129)

2011 (746) (536) (108) (102)

Loja Clássicos 
que vende 

CDs, DVDs e livros

Loja Zona D, que vende 
presentes e objetos de 

design exclusivos 
da OSESP

Cafeteria 
Dulca

Café da Sala 
(Hall principal)

Restaurante 
“Sala de Jantar” 
que serve jantar 
antes e após os 

concertos da OSESP

Base: Amostra (716) (538) (99) (79)
2009 (632) (492) (82) (58)

(674) (502) (92) (80)
(726) (535) (105) (86)
(557) (430) (77) (50)
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P17. Atribua uma nota de 1 a 10 para cada um dos seguintes aspectos. Lembrando que a nota 1 é totalmente insatisfeito
e a nota 10 é totalmente satisfeito. Caso o(a) Sr.(a) não tenha experimentado, escolha a opção “não se aplica”. 

Produtos vendidos

Atendimento

Facilidade de realizar 
uma compra

Adequação dos preços 
dos produtos vendidos

TOP THREE MÉDIA Não sabe

2009 2010 2011 2009 2010 2011 (NA) 2011

85 88 91 8,8 9,0 9,0 (15) 2%

80 83 88 8,6 8,8 8,8 (18) 3%

72 74 81 8,2 8,5 8,6 (14) 2%

57 57 60 7,4 7,7 7,7 (49) 8%

10 totalmente satisfeito                               1 totalmente insatisfeito

Satisfação com a Loja Clássicos (%)

Loja Clássicos

Total Amostra

Base: Amostra para cada aspecto 2009 (716) (716) (716) (716)

2010 (538) (538) (538) (538)

2011 (597) (594) (598) (563)

2011
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Atendimento

Facilidade de realizar
uma compra

Produtos vendidos

Adequação dos preços 
dos produtos vendidos

TOP THREE MÉDIA Não sabe

2009 2010 2011 2009 2010 2011 (NA) 2011

85 89 92 8,7 9,0 9,0 (23) 7%

79 84 86 8,5 8,7 8,8 (24) 7%

73 82 84 8,2 8,7 8,7 (23) 8%

59 65 66 7,5 7,9 7,9 (36) 11%

P18. Atribua uma nota de 1 a 10 para cada um dos seguintes aspectos. Lembrando que a nota 1 é totalmente insatisfeito
e a nota 10 é totalmente satisfeito. Caso o(a) Sr.(a) não tenha experimentado, escolha a opção “não se aplica”. (RU EM 

CADA ATRIBUTO)

10 totalmente satisfeito                               1 totalmente insatisfeito

Satisfação com a Loja Zona D (%)

Loja Zona D

Base: Amostra para cada aspecto 2009 (632) (632) (632) (632)

2010 (278) (279) (275) (258)

2011 (312) (311) (312) (299)

2011

Total Amostra
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30

27

14

18

25

25

18

17

26

23

28

18

12

13

19

18

6

12

21

28

Nota 10 9 8 7 Nota 1 a 6

Produtos vendidos

Atendimento

Adequação dos preços 
dos produtos vendidos

Facilidade de realizar 
uma compra

TOP THREE MÉDIA Não sabe

2009 2010 2011 2009 2010 2011 (NA) 2011

82 84 81 8,6 8,7 8,6 (27) 5%

73 76 75 8,2 8,3 8,3 (23) 4%

62 61 60 7,7 7,7 7,6 (33) 6%

53 52 53 7,2 7,4 7,5 (22) 4%

Satisfação com a Cafeteria Dulca (%)

Cafeteria Dulca

P19. Por favor, atribua uma nota de 1 a 10 para cada um dos seguintes aspectos. Lembrando que a nota 1 é totalmente
insatisfeito e a nota 10 é totalmente satisfeito. Caso o(a) Sr.(a) não tenha experimentado, escolha a opção “não se 

aplica”. (RU EM CADA ATRIBUTO)

Base: Amostra para cada aspecto 2009 (674) (674) (674) (674)

2010 (510) (503) (506) (590)

2011 (558) (562) (552) (563)

2011

10 totalmente satisfeito                               1 totalmente insatisfeito

Total Amostra
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Produtos vendidos

Atendimento

Adequação dos preços 
dos produtos vendidos

Facilidade de realizar 
uma compra

TOP THREE MÉDIA Não sabe

2009 2010 2011 2009 2010 2011 (NA) 2011

76 78 77 8,3 8,3 8,4 (21) 3%

65 71 72 7,8 8,1 8,2 (16) 2%

60 56 57 7,6 7,5 7,5 (37) 5%

47 50 53 7,0 7,2 7,4 (17) 2%

P20. Por favor, atribua uma nota de 1 a 10 para cada um dos seguintes aspectos. Lembrando que a nota 1 é totalmente
insatisfeito e a nota 10 é totalmente satisfeito. Caso o(a) Sr.(a) não tenha experimentado, escolha a opção “não se 

aplica”. (RU EM CADA ATRIBUTO)

Satisfação com o Café da Sala (%)

Café da Sala

Base: Amostra para cada aspecto 2009 (726) (726) (726) (726)

2010 (624) (615) (623) (600)

2011 (692) (697) (676) (696)

2011

10 totalmente satisfeito                               1 totalmente insatisfeito

Total Amostra
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P21. Por favor, atribua uma nota de 1 a 10 para cada um dos seguintes aspectos. Lembrando que a nota 1 é totalmente 
insatisfeito e a nota 10 é totalmente satisfeito. Caso o(a) Sr.(a) não tenha experimentado, escolha a opção “não se 
aplica”. (RU EM CADA ATRIBUTO)

Satisfação com o Restaurante “Sala 
de Jantar” (%)

Sala de Jantar
TOP THREE MÉDIA Não sabe

2010 2011 2010 2011 (NA) 2011

84 88 8,7 8,8 (8) 3%

- 65 - 8,8 (10) 3%

- 81 - 8,6 (8) 3%

68 65 7,9 7,8 (17) 5%

Base: Amostra para cada aspecto 2009 (557) (557) (557) (557)

2010 (244) (240) (244) (241)

2011 (302) (300) (302) (293)

2011

10 totalmente satisfeito                               1 totalmente insatisfeito

Atendimento

Facilidade de realizar 
compra

Produtos Vendidos

Adequação dos preços 
dos produtos vendidos

Total Amostra





78P25. O Sr.(a) pretende se tornar assinante? /      P25a - Por quê? RM

Pretende ser
assinante?

Base: Não pretende se tornar assinante (51)

%

LIMITAÇÃO/ FALTA FLEXIBILIDADE 31

•Programa de assinatura é fixo/ não pode escolher os 
programas/ horários

31

•Não tem disponibilidade de uma temporada própria nos dias 
da semana

2

DISTÂNCIA 25

•Não reside em São Paulo/ mora em outro país - estado –
cidade 22

•Incerteza quanto a permanência em São Paulo 4

•Fica dispendioso ir muitas vezes por ano à São Paulo 2

MOTIVOS PESSOAIS 25

•Não dispõe de tempo para ir à todas apresentações 18

•Não quero ter a obrigação de ir a todos os concertos 4

•Não costumo decidir meus passeios com muita antecedência 4

MOTIVOS FINANCEIROS 20

•Valor não é acessível 14

•Não seria econômico devido a baixa frequência 6

PERFIL DA PROGRAMAÇÃO 8

•Não gosta da maioria da programação/ não é atrativa s/e 8

DISPONIBILIDADE DE LUGARES 2

•Não pode mudar o assento conforme o programa 2

FALTA ESCLARECIMENTOS 2

•Não conhece o sistema de assinatura 2

OUTRAS REFERÊNCIAS 2

•Dependo de taxi na saída, o local é péssimo 2

•Não respondeu/ Sem resposta 4
Índice de Multiplicidade 1,24

Por quê?

Base: Não assinante (102)

Intenção de se tornar assinante (%)

2011
Não Assinante





80

Situação do entrevistado em relação 
a OSESP (% e NA)

2007 2008 2009 2010 2011

Base: Total amostra (802) (813) (749) (676) (746)

(NA) (%) (NA) (%) (NA) (%) (NA) (%) (NA) (%)

• Eu já era assinante da OSESP em 

2009 e RENOVEI MINHA 

ASSINATURA para a temporada 

2010 mantendo a mesma série e o 

mesmo lugar na sala

(417) 52 (413) 51 (385) 51 (307) 45 (377) 51

• Eu já era assinante da OSESP em 
2009 e TROQUEI MINHA 
ASSINATURA para a temporada 
2010, trocando de série, de lugar 
na sala ou ambos

(202) 25 (171) 21 (162) 22 (164) 24 (159) 21

• Eu não era assinante da OSESP 
em 2009 e fiz uma ASSINATURA 
NOVA para a temporada 2010

(150) 19 (141) 17 (111) 15 (76) 11 (108) 14

• Eu NÃO SOU ASSINANTE da 

OSESP 
(33) 4 (88) 11 (91) 12 (129) 19 (102) 14

P24. A partir deste ponto, o(a) Sr.(a) avaliará sua experiência com a aquisição de ingressos e renovação, troca ou 
aquisição de assinatura das séries da OSESP. Por favor, assinale qual das seguintes situações melhor se aplica ao 
seu caso, escolhendo a sua situação mais freqüente ou mais recente. (RU)
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Cerca de 2/3 dos assinantes que 
renovaram a assinatura já possuem uma há 

mais de 5 anos) %

2011

Base: Total amostra (746)

(%)

• Eu já era assinante da OSESP em 

2009 e RENOVEI MINHA 

ASSINATURA para a temporada 

2010 mantendo a mesma série e o 

mesmo lugar na sala

51

P24. A partir deste ponto, o(a) Sr.(a) avaliará sua experiência com a aquisição de ingressos e renovação, troca ou 
aquisição de assinatura das séries da OSESP. Por favor, assinale qual das seguintes situações melhor se aplica ao 
seu caso, escolhendo a sua situação mais freqüente ou mais recente. (RU)

Base: Renovou assinatura

Há 1 ano

Entre 2 e 3 anos

Entre 4 e 5 anos

Há mais de 5 anos

Média: 4,7

Tempo da 
assinatura

2009: (385) 2010: (307) 2011: (377)

P26. Há quanto tempo o(a) Sr(a). é assinante da OSESP? Assinale somente uma alternativa (RU)
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2011

Base: Total amostra (746)

(%)

• Eu já era assinante da OSESP em 
2009 e TROQUEI MINHA 
ASSINATURA para a temporada 
2010, trocando de série, de lugar 
na sala ou ambos

21

Média: 
2009  3,4
2010  3,7
2011  3,9

Base: Trocou assinatura 

2009: (162) 2010: (164) 2011: (159)

Tempo da 
assinatura

P24. A partir deste ponto, o(a) Sr.(a) avaliará sua experiência com a aquisição de ingressos e renovação, troca ou 
aquisição de assinatura das séries da OSESP. Por favor, assinale qual das seguintes situações melhor se aplica ao 
seu caso, escolhendo a sua situação mais freqüente ou mais recente. (RU)

P26. Há quanto tempo o(a) Sr(a). é assinante da OSESP? Assinale somente uma alternativa (RU)

Já entre os assinantes que trocaram sua 
assinatura, cerca de 60% assinam Osesp 

há menos de 5 anos %
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2011

Base: Total amostra (746)

(%)

• Eu não era assinante da OSESP 
em 2009 e fiz uma ASSINATURA 
NOVA para a temporada 2010

14

Situações

P24. A partir deste ponto, o(a) Sr.(a) avaliará sua experiência com a aquisição de ingressos e renovação, troca ou 
aquisição de assinatura das séries da OSESP. Por favor, assinale qual das seguintes situações melhor se aplica ao 
seu caso, escolhendo a sua situação mais freqüente ou mais recente. (RU)

P26. Há quanto tempo o(a) Sr(a). é assinante da OSESP? Assinale somente uma alternativa (RU)

A maior parte do novo assinante nunca 
tinha tido uma assinatura da OSESP %





85
P29. Como o(a) Sr(a). renovou sua assinatura? Considere o processo de renovação da assinatura 
ocorrido no final do ano de 2010, que vale para a temporada 2011. (RU) 

Modo de renovação da assinatura (%)

20102009

2011

Base: Renovou sua assinatura (413) 2009 (385)

2010 (307)

2011 (377)



86

P29A. Considerando o processo de renovação da assinatura, qual a sua avaliação dele de uma forma geral? Por favor, dê uma nota de 1 (péssimo) a 
10 (excelente). (RU)

P30. Qual o seu grau de satisfação com os seguintes aspectos relacionados à renovação da assinatura? Atribua uma nota de 1 a 10, onde 1 é 
totalmente insatisfeito e 10 é totalmente satisfeito. (RU EM CADA ATRIBUTO)

Base: Renovou assinatura  2009 (385) / 2010 (307) / 2011 (377)

Avaliação Geral

Total 
Amostra

TOP THREE MÉDIA

82 8,5

80 8,5

82 8,7

88 9,1

88 8,9

89 9,1

85 8,8

84 8,9

86 8,9

82 8,7

58 7,6

67 8,0

Processo de pagamento 
da assinatura

Prazo disponível para renovar a 
assinatura

Preço da assinatura

Satisfação com o processo de 
renovação da assinatura (%)

2010

2009

2010

2009

Base: Renovou assinatura 2009 (385) (385) (385) (385)

2010 (307) (307) (307) (307)

2011 (377) (377) (377) (377)

2011

2011

2010

2009

2011

2010

2009

2011
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P29A. Considerando o processo de renovação da assinatura, qual a sua avaliação dele de uma forma geral? Por favor, dê uma nota de 1 (péssimo) a 
10 (excelente). (RU)

P30. Qual o seu grau de satisfação com os seguintes aspectos relacionados à renovação da assinatura? Atribua uma nota de 1 a 10, onde 1 é 
totalmente insatisfeito e 10 é totalmente satisfeito. (RU EM CADA ATRIBUTO)

Base: Renovou assinatura  2009 (385) / 2010 (307) / 2011 (377)

Avaliação Geral

Total 
Amostra

TOP TRHEE MÉDIA

82 8,5

80 8,5

82 8,7

84 8,8

80 8,8

76 8,7

50 8,4

Facilidade de efetivar a compra

Obtenção de informações pelo 
libreto de assinaturas

Obtenção de informações pelo site

Obtenção de informações pelo 
telefone

Satisfação com o processo de 
renovação da assinatura (%)

2010

2009

Base: Renovou assinatura 2011 (377) (377) (377) (377)

2011

2011

continuação
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P35. Como o(a) Sr(a). trocou sua assinatura? Considere o processo de troca da assinatura ocorrido no 
final do ano de 2010, que vale para a temporada 2011. Assinale somente uma alternativa (RU) 

Modo de troca da assinatura (%)

2009 2010

2011

Base: Trocou assinatura 2009 (162)

2010 (164)

2011 (159)
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P35b. Considerando o processo de troca da assinatura, qual a sua avaliação dele de uma forma geral? Por favor, dê uma nota de 1 (péssimo) a 10 (excelente). (RU)

P36. Qual o seu grau de satisfação com os seguintes aspectos relacionados à troca da assinatura? Atribua uma nota de 1 a 10, onde 1 é totalmente insatisfeito e 10 é 
totalmente satisfeito. (RU EM CADA ATRIBUTO)

Base: Trocou sua assinatura  2009 (162) / 2010 (164) / 2011 (159)

Avaliação Geral

Total Amostra

Processo de pagamento da 
assinatura

Prazo disponível para trocar/alterar a 
assinatura

Preço da assinatura

TOP THREE MÉDIA

69 7,8

62 7,8

72 8,2

87 9,0

88 8,9

87 9,0

72 8,3

67 8,1

75 8,4

78 8,5

52 7,3

67 8,0

Base 2009: Trocou assinatura p/ cada aspecto (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162)
Base 2010: Trocou assinatura p/ cada aspecto (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164)
Base 2011: Trocou assinatura p/ cada aspecto (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159)

Satisfação com o processo de troca 
da assinatura (%)

2011

2010

2009

Não sabe
(NA)

(2) 1

- -

(1) 1

(3) 2

(2) 1

(3) 2

(2) 1

(1) 1

(1) 1

2011

2010

2009

2011

2010

2009

2011

2010

2009
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P35b. Considerando o processo de troca da assinatura, qual a sua avaliação dele de uma forma geral? Por favor, dê uma nota de 1 (péssimo) a 10 (excelente). (RU)

P36. Qual o seu grau de satisfação com os seguintes aspectos relacionados à troca da assinatura? Atribua uma nota de 1 a 10, onde 1 é totalmente insatisfeito e 10 é 
totalmente satisfeito. (RU EM CADA ATRIBUTO)

Base: Trocou sua assinatura  2009 (162) / 2010 (164) / 2011 (159)

Avaliação Geral

Total Amostra

Obtenção de informações 
pelo livreto de assinaturas

Obtenção de informações pelo site

Facilidade de efetivar a compra

Obtenção de informações 
pelo telefone

TOP THREE MÉDIA

69 7,8

62 7,8

72 8,2

88 9,1

76 8,5

77 8,4

55 8,7

Base 2009: Trocou assinatura p/ cada aspecto (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162)
Base 2010: Trocou assinatura p/ cada aspecto (164) (164) (164) (164) (164) (164) (164)
Base 2011: Trocou assinatura p/ cada aspecto (159) (159) (159) (159) (159) (159) (159)

Satisfação com o processo de troca 
da assinatura (%)

2011

2010

2009

Não sabe
(NA)

(6) 4

(4) 3

- -

(54) 34

2011

2011

2011

continuação

2011
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P40. Como o(a) Sr(a). comprou sua assinatura? Considere o processo de aquisição da assinatura ocorrido no final do ano de 
2010, que vale para a temporada 2011. Assinale somente uma alternativa (RU) 

Modo de compra da assinatura (%)

2010

Base: Fez assinatura nova 2009 (111)

2010 (76)

2011 (108)

2009

2011
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Processo de pagamento da 
assinatura

Preço da assinatura

Prazo disponível para adquirir a 
assinatura

Base: Trocou sua assinatura   2009 (162) / 2010 (76) / 2011 (108)

(%)

Avaliação Geral

Total Amostra
TOP THREE MÉDIA

79 8,3

79 8,5

75 8,3

91 9,0

83 8,9

88 9,0

70 7,9

62 7,8

68 8,1

77 8,4

71 7,9

67 7,6

Base 2009: Fez assinatura nova (111) (111) (111)

Base 2010: Fez assinatura nova (76) (76) (76)

Base 2011: Fez assinatura nova (107) (106) (104)

P40A. Considerando o processo de compra da assinatura, qual a sua avaliação dele de uma forma geral? Por favor, dê uma nota de 1 (péssimo) 
a 10 (excelente). (RU)
P41. Qual o seu grau de satisfação com os seguintes aspectos relacionados à aquisição da assinatura? Atribua uma nota de 1 a 10, onde 1 é 
totalmente insatisfeito e 10 é totalmente satisfeito. (RU EM CADA ATRIBUTO)

Satisfação com o processo de compra 
da assinatura (%)

Não sabe
(NA)      %

(1) 1%

(1) 1%

(1) 1%

- -

- -

(2) 2%

(3) 3%

(5) 7%

(4) 4%

2011

2010

2009

2011

2010

2009

2011

2010

2009

2011

2010

2009
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Facilidade de efetivar a compra

Obtenção de informações pelo livreto de 
assinaturas

Obtenção de informações pelo site

Obtenção de informações pelo telefone

Base: Trocou sua assinatura   2009 (162) / 2010 (76) / 2011 (108)

(%)

Avaliação Geral

Total Amostra
TOP THREE MÉDIA

79 8,3

79 8,5

75 8,3

75 8,2

77 8,4

71 8,1

75 8,4

Base 2011: Fez assinatura nova (106) (83) (105) (69)

P40A. Considerando o processo de compra da assinatura, qual a sua avaliação dele de uma forma geral? Por favor, dê uma nota de 1
(péssimo) a 10 (excelente). (RU)
P41. Qual o seu grau de satisfação com os seguintes aspectos relacionados à aquisição da assinatura? Atribua uma nota de 1 a 10, onde 1 é 
totalmente insatisfeito e 10 é totalmente satisfeito. (RU EM CADA ATRIBUTO)

Satisfação com o processo de compra 
da assinatura (%)

Não sabe
(NA)      %

(2) 2%

(25) 23%

(3) 3%

(39) 36%

2011

2010

2009

2011

continuação
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P43. O(A) Sr(a). comprou ingresso(s) avulso(s) para assistir a concertos da OSESP na temporada 2010 e/ou 
2011? Assinale somente uma alternativa (RU)

Não

Sim

Tentei, mas 
estava 

esgotado

Compra de ingressos avulsos (%)

Total Amostra Assinante Antigo Assinante Novo Não Assinante

Base: Amostra (749) (676) (746) (547) (471) (536) (111) (76) (108) (91) (129) (102)
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P44. Como o(a) Sr(a). adquiriu seu(s) ingresso(s) avulso(s) para assistir a concertos da OSESP na temporada 2010 
e/ou 2011? Assinale quantas alternativas forem necessárias. (RM)

Como costuma adquirir o ingresso

Bilheteria da 
Sala São Paulo

Telefone 
ingresso rápido

Site Ingresso 
rápido

Pontos de 
Venda Ingresso 

rápido

Compra de ingressos avulsos (%)

Total Amostra Assinante Antigo Assinante Novo Não Assinante

Base: Já comprou 
ingresso avulso (385) (357) (383) (256) (196) (231) (42) (41) (61) (87) (120) (91)

Índice de 
multiplicidade

1,4 1,4 1,2 1,3 1,2 1,2 1,4 1,4 1,2 1,4 1,6 1,4
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PARA AQUELES COMPRARAM INGRESSO AVULSO NA BILHETERIA DA SALA SÃO PAULO
P44A. Considerando a compra avulsa na bilheteria da Sala São Paulo, qual a sua avaliação de uma forma 
geral? Por favor, dê uma nota de 1 (péssimo) a 10 (excelente). Assinale somente uma alternativa (RU) 
PARA AQUELES COMPRARAM INGRESSO AVULSO NOS PONTOS DE VENDA DA INGRESSO RÁPIDO
P44A. Considerando a compra avulsa nos pontos de venda da Ingresso Rápido, qual a sua avaliação de 
uma forma geral? Por favor, dê uma nota de 1 (péssimo) a 10 (excelente). Assinale somente uma 
alternativa (RU) 

Avaliação da compra de ingressos 
avulsos (%)

Compra avulsa na bilheteria da Sala São Paulo

*Compra avulsa nos pontos de venda da Ingresso Rápido

Total Amostra

Total Amostra

TOP 
THREE

MÉDIA

2011 2011

74 8,1

Base: Amostra 2011 (206) (20)* (103) (147)

2011

Compra avulsa pelo telefone da Ingresso Rápido

Compra avulsa pelo site da Ingresso Rápido 

Total Amostra

Total Amostra

TOP 3 MÉDIA

2011 2011

50 7,3

TOP 3 MÉDIA

2011 2011

63 8,0

TOP 3 MÉDIA

2011 2011

65 7,7

* Base baixa
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P45. Qual o seu grau de satisfação com os seguintes aspectos relacionados à aquisição de ingressos avulsos para os concertos 
da OSESP na bilheteria? Atribua uma nota de 1 a 10, onde 1 é totalmente insatisfeito e 10 é totalmente satisfeito. (RU EM 
CADA ATRIBUTO)

Cordialidade dos atendentes da 
bilheteria da sala São Paulo

Facilidade em visualizar os 
lugares vagos da sala, na hora 

de escolher o setor e a poltrona

Treinamento dos atendentes da 
bilheteria da sala São Paulo

Facilidade de efetivar a compra

Preço dos ingressos

Horário de funcionamento da 
bilheteria da sala São Paulo

Satisfação com o processo de compra 
avulsa na BILHETERIA (%)

Total Amostra
TOP THREE MÉDIA

2010 2011 2010 2011

86 82 8,8 8,6

82 85 8,7 8,8

- 84 - 8,6

- 74 - 8,2

61 70 7,7 8,0

62 63 7,7 7,8

Não sabe
(NA) 2011

(3) 1%

(5) 2%

(11) 5%

(2) 1%

(2) 1%

(14) 7%

Base: Bilheteria 2010 (203)

2011 (206)

2011



107

P46. Qual o seu grau de satisfação com os seguintes aspectos relacionados à aquisição de ingressos avulsos para os 
concertos da OSESP nos pontos de venda da Ingresso Rápido (para endereços dos pontos de venda, acesse: 
http://www.ingressorapido.com.br/PontosVenda.aspx) ? Atribua uma nota de 1 a 10, onde 1 é totalmente insatisfeito 
e 10 é totalmente satisfeito

TOP THREE MÉDIA

2010 2011 2010 2011

- 64 - 7,3

68 53 8,2 7,4

76 59 8,2 7,0

68 47 8 7,0

52 37 7,3 6,5

- 36 - 6,2

Facilidade de efetivar a compra

Cordialidade dos atendentes nos 

pontos de venda da ingresso rápido

Facilidade em visualizar os lugares 

vagos da sala, na hora de escolher 

o setor e a poltrona

Horário de funcionamento nos 

pontos de venda da ingresso rápido

Preço dos ingressos

Treinamento dos atendentes nos 

pontos de venda da ingresso rápido

Não sabe
(NA) 2011

(1) 5%

(1) 5%

(1) 5%

(3) 15%

(1) 5%

(3) 15%

Satisfação com o processo de compra 
avulsa nos PONTOS DE VENDA DO INGRESSO 

RÁPIDO (%)
Total Amostra

Base: Pontos de venda 2010 (25)

2011 (19*)

2011

* Base baixa
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P47. Qual o seu grau de satisfação com os seguintes aspectos relacionados à aquisição de ingressos avulsos para os 
concertos da OSESP pelo telefone da Ingresso Rápido (T 4003-1212)? Atribua uma nota de 1 a 10, onde 1 é totalmente 
insatisfeito e 10 é totalmente satisfeito. 

TOP THREE MÉDIA

2010 2011 2010 2011

76 76 8,4 8,3

- 72 - 8,2

71 77 8,2 8,3

- 68 - 8,1

42 51 6,8 7,2

Cordialidade dos atendentes na 
compra por telefone da ingresso 

rápido

Facilidade de efetivar a compra

Horário de funcionamento na 
compra por telefone da ingresso 

rápido

Treinamento dos atendentes na 
compra por telefone da ingresso 

rápido

Preço dos ingressos

Não sabe
(NA) 2011

(4) 4%

(3) 3%

(10) 10%

(5) 5%

(3) 3%

Satisfação com o processo de compra 
avulsa no INGRESSO RÁPIDO POR TELEFONE

(%)

Total Amostra

Base: Telefone 2010 (128)

2011 (103)

2011
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P48. Qual o seu grau de satisfação com os seguintes aspectos relacionados à aquisição de ingressos avulsos para os concertos 
da OSESP pelo site da Ingresso Rápido (www.ingressorapido.com.br)? Atribua uma nota de 1 a 10, onde 1 é totalmente 
insatisfeito e 10 é totalmente satisfeito

TOP THREE MÉDIA

2010 2011 2010 2011

- 70 - 7,9

- 69 - 8,1

42 48 6,9 7,0

Facilidade de efetivar a compra

Facilidade em visualizar os 
lugares vagos da sala, na hora 

de escolher o setor e a poltrona

Preço dos ingressos

Não sabe
(NA) 2011

(1) 1%

(1) 1%

(1) 1%

Satisfação com o processo de compra 
avulsa no SITE DO INGRESSO RÁPIDO (%)

Total Amostra

Base: Site 2010 (112)

2011 (146)

2011
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P48A . O(A) Sr(a). comprou em 2011 uma assinatura para a série “Crie Sua Série”?
P48B. O(a) Sr(a) conhecia este produto “Crie Sua Série”? Se SIM:

Compra e Conhecimento do produto 
Crie Sua Série (%)

Total Amostra

Assinante Antigo

Assinante Novo

Não Assinante

Total Amostra

Assinante Antigo

Assinante Novo

Não Assinante

Base: não comprou 2011 (703) (509) (98) (96)

2011

Base: Amostra 2011 (746) (536) (108) (102)

Comprou assinatura

Conhecia o produto
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P48C. Como o(a) Sr(a). comprou sua assinatura “Crie Sua Série”? Assinale somente uma 
alternativa (RU) 

Modo de Compra do Crie Sua Série (%)

2011

Base: comprou (43) (27*) (10*) (6*)

• Apenas pela internet 51 (12) (7) (3)

• Apenas por telefone 16 (6) (1) -

• Pelo site, mas tive o 
auxílio do atendente por 
telefone

16 (3) (2) (2)

• Por telefone, mas 
acessei informações no 
site

16 (6) - (1)

Total Amostra Assinante Antigo Assinante Novo Não Assinante

* Base baixa (NA)A compra da assinatura do “Crie Sua Série” é feita, 
principalmente pela internet.



113

Processo de pagamento 

Obtenção de informações pelo livreto de 
Assinaturas

Cordialidade dos atendentes na compra 
por telefone da INGRESSO RAPIDO

Facilidade de efetivar a compra 

Preço

Obtenção de informações pelo site da 
INGRESSO RÁPIDO

Treinamento dos atendentes na compra 
por telefone da INGRESSO RAPIDO

Obtenção de informações pelo telefone da 
INGRESSO RÁPIDO

Base: Comprou: 2011 (43)

(%)

Avaliação Geral

Total Amostra
TOP THREE MÉDIA

44 6,2

67 7,4

62 7,3

54 7,2

53 6,5

52 6,8

51 6,8

45 6,8

38 6,3

P48D. Considerando o processo de compra da assinatura “Crie Sua Série”, qual a sua avaliação dele de uma
forma geral? Por favor, dê uma nota de 1 (péssimo) a 10 (excelente). Assinale somente uma alternativa
P48E. Qual o seu grau de satisfação com os seguintes aspectos relacionados à aquisição da assinatura “Crie
Sua Série”? Atribua uma nota de 1 a 10, onde 1 é totalmente insatisfeito e 10 é totalmente satisfeito.

Avaliação do processo de compra do “Crie 
Sua Série” (%)

Não sabe
(NA)      %

(2) 5%

(3) 7%

(12) 28%

(2) 5%

(1) 2%

(4) 9%

(12) 28%

(13) 30%

2011
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P27. Considerando os últimos 12 meses, a quantos concertos de sua série o(a) Sr(a). não pôde comparecer? 
Assinale somente uma alternativa (RU)

É comum a perda de algum concerto na 
temporada

(%)

15

28

25

18

6

8

18

26

21

16

9

9

21

24

23

17

7

8

2009

2010

2011

Nenhum 
concerto

1 concertos

2 concertos

3 concertos

4 concertos

5 concertos

Média: 3,1

Base: Renovou assinatura

2009: (385) 2010: (307) 2011: (377)

Assinante Antigo

Base: Fez assinatura nova
(108)

Média: 4,0

Assinante Novo

CONCERTOS PERDIDOS
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P28. Nas ocasiões em que o(a) Sr(a). não pôde comparecer a algum concerto da sua série, o que o(a) Sr(a). fez 
com o seu ingresso? Assinale quantas alternativas forem necessárias. (RM)

Base: Não compareceu a algum concerto

2009:(326)

Doar para amigos ou parentes é o destino que 
predomina quando a perda ocorre. Entretanto, 

cresce a doação para o setor de assinaturas
(%)

2010:(251) 2011: (300)

Assinante Antigo Assinante Novo

Base: Fez assinatura nova
(108)

Ind. Multiplicidade

2011  1,13

DESTINO DOS INGRESSOS
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PARA AQUELES QUE NÃO UTILIZARAM O BANCO DE INGRESSOS:
O “Banco de Ingressos” funciona da seguinte forma: a cada ingresso doado o assinante recebe um crédito, podendo resgatá-lo para outro 
concerto na mesma temporada, conforme disponibilidade.
Os assinantes podem doar seus ingressos:

• Pela internet, até 3 horas antes do concerto, acessando o Sistema de Assinaturas da Osesp com seu login e senha, ou
• Por telefone, até as 17h do último dia útil anterior aos concertos (no caso de concertos em dias úteis, até as 17h do próprio dia).

P28A. Por que o(a) Sr(a) não utilizou o “Banco de Ingressos”?
Instrução: O(a) Sr(a) pode escolher uma das alternativas abaixo ou escrever uma outra resposta que ache mais adequada no seu caso.

Motivos de não ter utilizado o Banco 
de Ingressos (%)

2011

Índice de multiplicidade: 1,03

Base: Não utilizou o Banco de Ingressos 2011: (227)

Assinante Antigo
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P34B.: Qual a probabilidade do(a)Sr(a) usar o “Banco de Ingressos” na eventualidade de não poder 
comparecer a um próximo concerto da sua série? (RU)

Base: não utilizou o banco de ingressos 2011 (122)

É alta a intenção de uso do banco (%)

Assinante Antigo

Base: Não utilizou o Banco de Ingressos 2011 (108)

Conhecia o banco de ingressos?

Assinante Novo

Base: Amostra 2011 (108)

P39 A. O(a) Sr(a) conhecia o funcionamento do serviço de “Banco de Ingressos”?

PROBABILIDADE DE UTILIZAR O 
BANCO DE INGRESSOS
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A principal razão para não usar é a 
intenção de doar a algum amigo ou 

parente (%)

2011

Assinante Antigo

Motivos para não usar

Base: Certamente não/ Provavelmente não / Não sei se usarei o 
Banco de Ingressos 

(81)

%

PREFERE DOAR O INGRESSO 70
•Sempre tenho parentes/ amigos interessados em ir 
assistir aos concertos

65

•Prefiro doar o ingresso para pessoas que não 
conhecem a Sala SP tenham essa oportunidade

5

•Prefiro ceder a alguém que não tem condições 
financeiras para comprar um ingresso

1

PRAZO 7
•O prazo limite para o cancelamento é em cima da 
hora

7

RESGATE 6
•A disponibilidade de resgate do meu crédito nem 
sempre coincide com uma data que tenho livre

4

•O não retorno do valor pago 1
•Funcionou somente no sentido das doações, mas 
nenhuma vez consegui receber ingressos para os 
concertos pretendidos

1

DIFICULDADE PARA UTILIZAR O BANCO 5
•É muito complicado o sistema/ perde-se muito tempo 
para fazê-lo

5

OUTROS 16
•Não pretendo faltar a nenhum concerto 6
•Por falta de tempo 9
•Não respondeu 1

Índice de Multiplicidade 1,07
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Probabilidade de utilizar o Banco de 
Ingressos (%)2011

Assinante Novo

Motivos para não usar

Base: Certamente não/ Provavelmente não / Não sei se usarei o 
Banco de Ingressos 

(31)

%

PREFERE DOAR O INGRESSO 55

•Sempre tenho parentes/ amigos interessados em ir 
assistir aos concertos

55

RESGATE 10

•A disponibilidade de resgate do meu crédito nem 
sempre coincide com uma data que tenho livre

10

DIFICULDADE PARA UTILIZAR O BANCO 3

•É muito complicado o sistema/ perde-se muito 
tempo para fazê-lo

3

OUTROS 26

•Não pretendo faltar a nenhum concerto 13

•Não me lembro de usar 6

•Por falta de tempo 3

•Perdi meu ingresso por um erro de data 3

•Não respondeu 6
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A pesquisa realizada para a OSESP em 2011 indica novamente um alto
índice de satisfação de seus clientes com os concertos (média 8,9) e
é similar às médias dos estudos anteriores (2009 = 8,8 e 2010 = 9,0).
Os concertos da OSESP tendem a ser considerados melhores do que
de outras também renomadas orquestras.

Em geral, todos os aspectos relacionados à execução dos concertos
pela OSESP continuam sendo bem avaliados, com mais de 90% dos
respondentes atribuindo notas 8, 9 ou 10.

Os aspectos com um índice um pouco menor foram a “Excelência
artística do regente principal da OSESP” (77%) e a
“Diversificação da programação” (75%). A crítica é maior entre os
assinantes antigos.

Conclusões e Recomendações

Convém lembrar que a maior parte do público da Osesp são pessoas
com alto grau de instrução e que assistem com frequência aos
concertos, tendo um forte relacionamento com a Orquestra.

São bastante críticos e possuem referências que geram determinadas
expectativas.
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A Osesp continua com uma ótima imagem:

Conclusões e Recomendações

Concordam
(% top two) 

É a principal referência da música sinfônica no Brasil 91

É uma orquestra que tem evoluído artisticamente nos últimos anos 83

É uma orquestra que contribui para a democratização da música erudita 82

É uma orquestra que goza de prestígio internacional 80

Tem uma gestão artística competente 76

Tem uma gestão moderna e profissional 65

A questão da gestão é um pouco mais criticada, não sendo
considerada moderna e profissional por parte do público.

É imagem ou fato? De que forma o público poderia perceber a gestão
da OSESP? Os principais pontos de contato direto são no momento da
aquisição de assinaturas, ingressos e os serviços da sala.
Recomendamos um melhor entendimento da percepção do público da
OSESP quanto aos aspectos que levam a esta percepção.
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Conclusões e Recomendações

A contínua divulgação dos projetos, inclusive os mais novos como
PodCast podem contribuir para incrementar a percepção do público
quanto a preocupação com competência e modernidade.

A imagem da orquestra é construída por uma série de atividades, 

concertos e projetos. Praticamente a totalidade do público 

conhece pelo menos 1 dos projetos da OSESP e todos são 

valorizados.

O projeto “Crie Sua Série” foi adquirido por poucas pessoas.
Entretanto, os que o fizeram criticaram diversos aspectos. Entre
os que não adquiriram, cerca de metade dos assinantes antigos
conheciam, 1/3 dos novos e ¼ dos não assinantes.

Estudar formas de melhorar os aspectos mais críticos:
Processo de divulgação
Processo de venda através do INGRESSO RÁPIOD
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Um dos principais meios de comunicação com este público é a
internet.

A maior parte já havia acessado o site antes das alterações ocorridas
em 2011, notaram alguma mudança e aprovaram:

Conteúdo

Formato

Conclusões e Recomendações

Continuar usando este veículo de comunicação com o público: permite 

atualização constante (importante) e pode contribuir para a imagem de 

modernidade.

Estudar continuamente melhorias no site tais como navegabilidade.
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Conclusões e Recomendações

A maior parte dos assinantes já leram a revista e notaram
mudanças. Entretanto, a avaliação divide opiniões:

Formato
45% acham que melhorou
38% acham que piorou

Continuar revendo a revista para melhorar percepção do assinante,

Conteúdo

40% acham que melhorou
32% acham que piorou

Formato desconfortável e perda/ simplificação de conteúdo são as
principais críticas.
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Conclusões e Recomendações
A avaliação geral da Sala São Paulo continua excelente (média 9,2). O 

diversos aspectos avaliados mantiveram as boas notas. Algumas áreas 

que receberam um pouco mais de critica, nos levam a sugerir algumas 

ações:

Dar contínuo treinamento aos funcionários.

Estudar a possibilidade de ter durante os concertos, uma equipe de 

funcionários nos banheiros.

Avaliar continuamente a conservação das poltronas, buscando 

conforto e minimização de ruídos.

Apesar das mudanças no estacionamento ainda existem críticas. 

Estudar possibilidades de melhoria tais  como colocar mais guichês 

de cobrança, avaliar o sistema de catraca, etc.

Avaliar continuamente a possibilidade de melhoria à acessibilidade 

para deficientes (elevadores, caminhos sem dificuldades, etc). 

Consultar especialistas no assunto (ir além da legislação).

Estudar melhor posição, cores, luminosidade que possam favorecer 

a legenda das obras cantadas
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Conclusões e Recomendações

As lojas e serviços da Sala São Paulo são bem utilizados pela maioria 

dos clientes, exceto a loja Zona D que foi utilizada por menos da metade 

do público (45%), o mesmo ocorrendo com o restaurante “Sala de 

jantar” (42%).  

As críticas mais severas ocorrem com relação à facilidade de realizar 

compra na Cafeteria Dulca e Café da Sala, além dos preços de todas as 

lojas avaliadas.
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Conclusões e Recomendações

É comum a perda de algum concerto na temporada. Quando isso 

acontece, o assinante costuma passar seu ingresso para algum amigo/ 

familiar.

Entretanto, cresceu consideravelmente o percentual de assinantes que 

passaram a doar para o banco de ingressos. É alta a intenção de usar 

entre os não usuários. Uma das principais barreiras para o uso do banco 

é o tempo (os assinantes argumentam que faltou tempo hábil).

Estudar procedimentos para ajudar o assinante no processo  quais são 

os gargalhos no processo? Existem ações para minimizá-los? Estudar a 

possibilidade de enviar lembretes ao assinante sobre essa possibilidade.
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Conclusões e Recomendações

Os processos de renovação e troca de assinatura são bem avaliados. 

As maiores críticas são com relação à obtenção de informações, seja 

pelo site, seja por telefone que carecem de conhecimento.

O processo de compra, apesar de bem avaliado de uma forma geral, 

recebe um pouco mais de críticas com relação ao prazo para efetuar a 

assinatura, além da obtenção de informações.

Estudar continuamente o processo de compra para avaliar possibilidades 

de melhoria:

Como minimizar a percepção de problemas com prazos? Existe 

alguma alternativa em termos de ação?



137

Conclusões e Recomendações

É comum a experiência de compra avulsa mesmo entre assinantes 

(cerca de metade dos assinantes já vivenciaram e quase a totalidade dos 

não assinantes). 

Entretanto, essa experiência apresenta oportunidades de melhoria nos 2  

principais pontos de contato com o Ingresso Rápido:                            

Notas 8, 9 e 10

Telefone 63%

Site 65%

A bilheteria da Sala São Paulo é criticada em seu horário de funcionamento.

Satisfação (top 2 boxes)

Telefone
(Ingresso 

rápido)

Site 
(ingresso
rápido)

Treinamento dos atendentes 68

Horário de funcionamento 77

Cordialidade dos atendentes 76

Facilidade de efetivar a compra 72 70

Facilidade em visualizar os
lugares vagos na sala

69
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