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Desde 2010, a Rede Nossa São Paulo, em parceria com o IBOPE, realiza
anualmente a pesquisa IRBEM (Indicadores de Referência de Bem-Estar no
Município). O IRBEM tem como objetivo formar um conjunto de indicadores
para que sociedade civil, governos, empresas e instituições conheçam as
condições e os modos de vida dos cidadãos, de modo que as ações públicas e
privadas foquem principalmente no bem-estar das pessoas. A partir disso é
possível montar o mapa da qualidade de vida de São Paulo.

O GT Criança e Adolescente da Rede Nossa São Paulo, composto pela própria Rede Nossa São Paulo,
UNICEF, Instituto Paulo Montenegro, Visão Mundial, Instituto Alana, SESC, Instituto C&A e IBOPE
Inteligência, trabalha para ampliar a importância dos temas da infância e adolescência na cidade e, neste
sentido, desenvolveu uma versão do IRBEM específica para ouvir as crianças e os adolescentes, entre 10 e
17 anos, sobre qualidade de vida na cidade. O objetivo é dar visibilidade a essa parcela da população e,
assim, incidir nas políticas públicas municipais.

O levantamento contempla diversos temas da cidade no olhar das crianças e adolescentes que aqui
vivem: a imagem da cidade de São Paulo; a percepção e satisfação das crianças e adolescentes com
cultura, educação, esporte, lazer e modo de vida, transporte, segurança, saúde entre outras. A iniciativa
tem o apoio e a parceria do Instituto Alana e do Instituto C&A.
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PESQUISA QUANTITATIVA, com aplicação de questionário estruturado através de entrevistas pessoais.

De 13 a 30 de Junho de 2015.

Total de 805 entrevistas.

O intervalo de confiança é de 95% e a margem de erro máxima estimada é de 3 (três) pontos 
percentuais para mais ou para menos sobre os resultados encontrados no total da amostra.

Levantar junto à população infanto-juvenil da cidade de São Paulo sua percepção e grau de satisfação 
com diversos aspectos relacionados ao bem-estar e qualidade de vida na cidade, assim como 
investigar o conhecimento e avaliação em relação às instituições.

População de 10 a 17 anos

Município de São Paulo – SP

Objetivo geral

Local da pesquisa

Universo

Período de campo

Dimensionamento

Margem de Erro

Os resultados foram ponderados a fim de restabelecer a proporção de moradores de cada região do 
município. 

Ponderação

Objetivos & Metodologia
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Pelo menos 20% do material dos entrevistadores foi criticado e verificado. E, 100% dos 
questionários foram submetidos a um teste eletrônico de consistência para verificação de 
coerência das respostas.

O questionário foi enviado para aprovação por parte do cliente antes do início dos trabalhos de 
campo e faz parte do relatório/apresentação de pesquisa. A elaboração do material teve a 
participação do GT Criança e Adolescente, composto por Rede Nossa São Paulo, UNICEF, 
Instituto Paulo Montenegro, Visão Mundial, Instituto Alana, SESC, C&A e IBOPE Inteligência.

% de verificação
dos dados

Instrumentos de coleta 
de dados

 As atividades do IBOPE Inteligência são regidas por padrões éticos da Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa 
(ABEP) e da European Society for Opinion and Marketing Research (ESOMAR).

 Além disso, os nossos procedimentos estão em conformidade com a Norma Internacional de Qualidade em Pesquisa de 
Mercado e Opinião – ISO 20252 e a Norma Internacional de Gestão de Qualidade ISO 9001.

 Os arquivos ora enviados não podem ser alterados em nenhuma hipótese sem a prévia autorização do IBOPE Inteligência.

PESQUISA QUANTITATIVA, com aplicação de questionário estruturado através de entrevistas pessoais.

Outras especificações
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Fatores de Ponderação

Região do 
município

Entrevistas 
Realizadas

Entrevistas 
Proporcionais

Fator de 
Ponderação

Centro 105 21 0,2000

Norte 104 147 1,4134

Leste 1 105 105 1,0000

Leste 2 133 196 1,4736

Sul 1 105 70 0,6666

Sul 2 147 210 1,4285

Oeste 106 56 0,5283

805 805 -
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52

48

Masculino

Feminino

Perfil da Amostra

Sexo

Idade

Classe social

(%)

12 a 14 anos

33%10 a 11 anos

21%

15 a 17 anos

45%

Base: total da amostra (805 entrevistas)

Renda Familiar (SM)

57

22

7
14

Até 2 Mais de 2 a 5 Mais de 5 Não respondeu
45

29

37

22
4

A

B1

B2

C1

C2

DE

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://plus.google.com/105576085893997883400/videos&ei=stOaVf-MNceUNrDqhagM&psig=AFQjCNFMXVboJZfn6cdCVnp9R83xSCIMsA&ust=1436296484386476
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://plus.google.com/105576085893997883400/videos&ei=stOaVf-MNceUNrDqhagM&psig=AFQjCNFMXVboJZfn6cdCVnp9R83xSCIMsA&ust=1436296484386476
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://redeglobo.globo.com/rj/tvriosul/noticia/2013/08/laryssa-marques-de-volta-redonda-vive-nicole-crianca-em-amor-vida.html&ei=469HVcbgOoKusAWT5IGADw&psig=AFQjCNF1KWMQBxxFCfzv9X8ZwmXfO5eE3A&ust=1430847679523543
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://redeglobo.globo.com/rj/tvriosul/noticia/2013/08/laryssa-marques-de-volta-redonda-vive-nicole-crianca-em-amor-vida.html&ei=469HVcbgOoKusAWT5IGADw&psig=AFQjCNF1KWMQBxxFCfzv9X8ZwmXfO5eE3A&ust=1430847679523543
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Perfil da Amostra

31

34

35

Até o  7º ano

8º e 9º ano

Ensino Médio

Grau de instrução

(%)

Base: não estuda atualmente  (48 entrevistas)

Qual o último ano que cursou?

3 5 3 6

34

18
10

21

5º ano 6º ano 7º ano 8º ano 9º ano 1º ano
ensino
médio

 2º ano
ensino
médio

3º ano
ensino
médio

Por quais motivos NÃO ESTÁ ESTUDANDO atualmente? (em nº absoluto) 

Finalizou os estudos 7

Está trabalhando 7

Mudança de residência/cidade 6

Não tinha vaga na escola 6

Teve filho/ filha 5

Não quis mais estudar 4

A escola não é atraente aos jovens 4

Escola é longe 2

Foi suspenso/ expulso da escola 2

Foi viajar 1

Foi apreendido/ preso 1

Repetiu de ano muitas vezes 1

Aguardando 18 anos para fazer supletivo 1

Motivos de saúde 1

Quem não está 
estudando atualmente?

Idade 17 anos: 94% 
Renda familiar de 

até 2 SM: 61%

Base: não estuda 
atualmente  (48 

entrevistas)

Base: total da amostra 
(805 entrevistas)
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Perfil da Amostra

(%)

RESPOSTA
TOTAL

IDADE

10 A 11 ANOS 12 A 14 ANOS 15 A 17 ANOS

BASE 805 171 268 365

1ª série do ensino fundamental / 2º ano 0 0 0 0

2ª série do ensino fundamental / 3º ano 0 2 0 0

3ª série do ensino fundamental / 4º ano 1 4 0 0

4ª série do ensino fundamental / 5º ano 6 27 2 0

5ª série do ensino fundamental / 6º ano 13 45 9 1

6ª série do ensino fundamental / 7º ano 10 18 17 1

7ª série do ensino fundamental / 8º ano 14 1 35 5

8ª série do ensino fundamental / 9ºano 20 2 29 21

1º ano do ensino médio 17 0 8 32

2º ano do ensino médio 9 0 0 21

3º ano do ensino médio 9 0 0 19

Idade x Instrução 
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Perfil da Amostra
Cor ou Raça

(%)

34
41

22

5

Branca/
Amarela

Parda Preta/
Indigena

NS/ NR

92

8

Sim Não

Nasceu na cidade de São Paulo? 

Há quanto tempo mora na cidade de SP?

Base: total da amostra (805 entrevistas)

Região 
Nordeste: 

58%

Região 
Norte: 3%

Região 
Sudeste: 

37%

Região Sul: 
0%

Nasceu em qual região do país?

Base: quem não nasceu na cidade de São Paulo (130 entrevistas)

5

35

28

32

Menos de 1 ano

Entre 1 e 5 anos

Entre 6 e 10 anos

Mais de 10 anos
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Perfil da Amostra
(%)Quantas pessoas moram na sua casa? 

6

17

28

23

11

6

4

3

1 pessoa

2 pessoas

3 pessoas

4 pessoas

5 pessoas

6 pessoas

7 pessoas

8 pessoas

Mais de 9 pessoas

89
78

64

16 12 8 6 4

Com mãe/
madrasta

Com irmãos/
irmãs

Com pai/
padrasto

Com avô/
avó

Com tio/ tia Outras
pessoas da

família

Com primos/
primas

Outros

Com quem você mora? (resposta múltipla)

99

Rede geral de distribuição

A água utilizada no domicílio é proveniente de...? 

93

7

Asfaltada/ Pavimentada Terra/ Cascalho

A rua é... 

Base: total da amostra (805 entrevistas)

Identificando o Núcleo Familiar
Mora com o pai e a mãe 9%

Mora com o pai, mãe e irmãos 54%

Mora com a mãe 8%
Mora com a mãe e irmãos 24%
Mora com o pai 1%
Mora com o pai e irmãos 4%
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Perfil da Amostra

Base: Total da amostra (805)

Regiões Total

%

Centro 3

Oeste 7

Norte 18

Leste 37

Leste 1 13

Leste 2 24

Sul 35

Sul 1 9

Sul 2 26
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92

87

71

35

29

18

7

12

27

64

68

80

1

1

1

2

2

Postos de saúde/ UBS/ AMAs

Espaços de lazer, como quadras ou campos de futebol ou 
praças ou pistas de skate ou parquinhos, etc

Hospital/ Pronto-socorro

Cinemas

Bibliotecas públicas

Teatros

Tem Não tem Não sabe/ Não respondeu

Acesso e utilização de serviços públicos

71

29 Sim, utiliza

Não utiliza

NS/ NR

Base: total da amostra (805 entrevistas)

Acesso a serviços Utilização do transporte público

(%)

P03) Vou falar sobre alguns locais e alguns serviços que podem ter ou não aqui no seu bairro e gostaria de saber aqueles que você tem ou não, próximos à sua casa:
P11) Você costuma usar transporte público como metrô, trem e ônibus, pelo menos uma vez por semana? (RU)

Região Centro: 53%
Região Oeste: 27%

Região Centro: 69%
Região Sul 1: 44%

15 a 17 anos/ Ensino 
Médio: 81%

Região Sul 1: 80%
Renda familiar até 

2 SM: 77%
Escola particular: 75%
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Uso da Internet
(%)

Costuma usar a Internet? 

(resposta múltipla) 

P13) Você costuma usar a Internet? (CASO SIM) E com qual tipo de aparelho você costuma usar mais a internet? Mais algum? Algum outro? (RM)

Base: total da amostra (805 entrevistas)

Telefone 
celular/ Iphone/ 

Smartphone:

76%

Computador em 

casa: 52%

Computador na 

escola: 4%

Computador no 

trabalho: 1% 

Tablet/ Ipad:

11%

Video game:

1%

Não usa a Internet 9%1%NS/ NR

Quem não usa a Internet?

Classe C2/DE 21%

10 a 11 anos 21%

Até o 7º ano 19%

Raça/ Cor Preta/ Indígena 14%
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Georreferenciamento da amostra
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A qualidade de vida em São Paulo e o desejo de viver em 
outra cidade

4949

2

Base: total da amostra (1512 entrevistas)

(%)

Qualidade de vida na cidade
Sairia de São Paulo para viver em outra cidade?

27 41 32
Média

7,1

29 55 16
Média

6,6

Base: total da amostra (805 entrevistas)

57

40

3

Base: total da amostra (805 entrevistas)

Base: total da amostra (1512 entrevistas)

P01) Existem coisas na rua onde moramos, em nosso bairro e em nossa cidade que nos deixam satisfeitos, mas também tem coisas que nos deixam insatisfeitos. 
Numa escala de 1 a 10, em que 1 significa que você está totalmente INSATISFEITO(A), e 10 significa que você está totalmente SATISFEITO(A), qual o seu grau de 
satisfação em relação a sua qualidade de vida na cidade de São Paulo?  (RU)

P09) Gostaria de saber se, caso pudesse, você sairia de São Paulo para viver em outra cidade, ou não sairia de São Paulo?  (RU)

*O IRBEM é um estudo realizado desde 2010 com a população de 16 anos ou mais residente na cidade de São Paulo.

Ensino Médio: 38% 
Cor/ Raça Preta/ 

Indígena: 33%

10 a 11 anos: 56%
Região Oeste/

Classe A/B1: 39%

Região Centro: 64%
Renda familiar > 5SM: 59%

Região Oeste: 56%
Ensino Médio: 54%
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13 áreas

53 aspectos/ 
itens 

avaliados
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Satisfação geral com áreas relacionadas à qualidade de vida em 
São Paulo

Base: total da amostra (805 entrevistas)

7,9

7,3

7,1

6,8

6,7

6,6

6,5

6,4

6,2

5,8

5,3

5,3

5,1

Acesso à Internet

Educação

Relações humanas

Moradia/ habitação

Esporte, lazer e modo de vida

Participação política

Cultura

Direitos Sociais

Saúde

Transporte/ trânsito/ mobilidade

Aparência e estética

Meio ambiente

Segurança e proteção
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18 27 55

% Notas 1 a 5 % Notas 6 a 8 % Notas 9 e 10

Satisfação média com a área: 7,9

Satisfação geral com áreas relacionadas à qualidade de vida em 
São Paulo

Base: total da amostra (805 entrevistas)

P02) Agora, eu gostaria de saber o quanto você está satisfeito(a) com cada uma das coisas que eu falar. Para isso, peço que você use novamente essa cartela, 
dando uma nota de 1 a 10, em que 1 significa que você está totalmente INSATISFEITO(A), e 10 significa que você está totalmente SATISFEITO(A). (RU)

O acesso que você tem à Internet 7,9
Média

Região Centro: 8,8
Região Sul 1: 8,7

Região Leste 1: 7,2
Classe C2/DE: 6,9
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8,0

7,8

7,7

7,5

7,2

6,9

6,8

6,8

6,4

O conhecimento dos seus professores sobre as coisas que eles 
te ensinam*

A ajuda de familiares ou pessoas que cuidam de você na hora 
de estudar e de fazer as lições de casa*

As condições que você tem para estudar em casa*

Seu dia-a-dia na escola*

A oportunidade de todas as crianças e adolescentes irem à 
escola*

A prática de esportes nas escolas*

A possibilidade de todos frequentarem o ensino técnico, 
profissionalizante e universitário* **

As atividades de arte e de cultura na sua escola*

A conservação e limpeza da sala de aula, pátio, corredores e 
banheiros da sua escola*

Satisfação média com a área: 7,3

Satisfação geral com áreas relacionadas à qualidade de vida em 
São Paulo

Base: total da amostra (805 entrevistas)

% Notas
de 1 a 5

% Notas
de 6 a 8

% Notas
9 e 10

15 36 49

20 28 52

20 35 45

21 39 40

29 36 35

32 33 35

32 41 26

32 35 32

36 35 28

** Base: somente adolescentes de 13 a 17 anos (528 entrevistas)

*Atributos aplicados para quem estuda e para quem não estuda atualmente

P02) Agora, eu gostaria de saber o quanto você está satisfeito(a) com cada uma das coisas que eu falar. Para isso, peço que você use novamente essa cartela, 
dando uma nota de 1 a 10, em que 1 significa que você está totalmente INSATISFEITO(A), e 10 significa que você está totalmente SATISFEITO(A). (RU)



2222

Satisfação geral com áreas relacionadas à qualidade de vida em 
São Paulo – por idade

Total
Geral

IDADE

10 a 11 
anos

12 a 14 
anos

15 a 17 
anosSatisfação média com as áreas

(média - notas de 1 a 10)

Base (805) (171) (268) (365)

MÉDIA GERAL DA ÁREA 7,3 8,1 7,4 6,7

O conhecimento dos seus professores sobre as coisas que eles te ensinam 8,0 8,7 8,2 7,5

A ajuda de familiares ou pessoas que cuidam de você na hora de estudar e de fazer as 
lições de casa

7,8 8,7 8,0 7,3

As condições que você tem para estudar em casa 7,7 8,2 8,0 7,2

Seu dia-a-dia na escola 7,5 8,3 7,4 7,1

A oportunidade de todas as crianças e adolescentes irem à escola 7,2 7,9 7,4 6,7

A prática de esportes nas escolas 6,9 7,9 7,1 6,2

A possibilidade de todos frequentarem o ensino técnico, profissionalizante e 
universitário**

6,8 - 7,1 6,6

As atividades de arte e de cultura na sua escola 6,8 7,8 7,0 6,1

A conservação e limpeza da sala de aula, pátio, corredores e banheiros da sua escola 6,4 7,1 6,5 6,0

** Base: somente adolescentes de 13 a 17 anos (528 entrevistas)

As crianças de 10 a 11 são as que mais estão satisfeitas com atributos relacionados à educação, assim como aqueles 
que estudam em escolas particulares. Estes, porém, são mais críticos quanto ao acesso ao mercado de trabalho e à 
educação de uma forma geral.
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Satisfação geral com áreas relacionadas à qualidade de vida em 
São Paulo – por região da cidade

** Base: somente adolescentes de 13 a 17 anos (528 entrevistas)

Total
Geral

Centro Oeste Norte
LESTE SUL

Satisfação média com as áreas

(média - notas de 1 a 10)
Total Leste 1 Leste 2 Total Sul 1 Sul 2

Base (805) (21) (56) (147) (301) (105) (196) (280) (70) (210)

MÉDIA GERAL DA ÁREA 7,3 7,2 7,6 7,5 7,3 7,2 7,3 7,1 7,5 6,9

O conhecimento dos seus professores sobre as coisas que eles te 
ensinam

8,0 8,0 8,4 8,3 8,1 7,8 8,2 7,6 8,0 7,4

A ajuda de familiares ou pessoas que cuidam de você na hora de 
estudar e de fazer as lições de casa

7,8 7,7 7,9 8,0 8,1 7,7 8,3 7,4 7,8 7,3

As condições que você tem para estudar em casa 7,7 8,1 7,8 7,9 7,7 7,8 7,7 7,4 8,0 7,3

Seu dia-a-dia na escola 7,5 7,7 7,6 7,7 7,4 7,3 7,5 7,4 7,9 7,3

A oportunidade de todas as crianças e adolescentes irem à escola 7,2 6,7 7,7 7,6 7,0 6,4 7,3 7,1 7,2 7,1

A prática de esportes nas escolas 6,9 6,4 7,6 7,1 6,9 6,8 6,9 6,6 7,4 6,3

A possibilidade de todos frequentarem o ensino técnico, 
profissionalizante e universitário**

6,8 6,3 7,0 6,7 6,7 6,5 6,8 6,9 6,4 7,1

As atividades de arte e de cultura na sua escola 6,8 6,9 7,3 7,0 6,7 6,9 6,6 6,6 7,1 6,5

A conservação e limpeza da sala de aula, pátio, corredores e 
banheiros da sua escola

6,4 6,8 6,4 6,4 6,6 6,9 6,4 6,2 6,6 6,1

A região Sul 2 apresenta as médias mais baixas nos atributos que descrevem experiências mais próximas aos
entrevistados. Já no Centro é maior a insatisfação nos atributos que se referem à situações mais genéricas.
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Satisfação geral com áreas relacionadas à qualidade de vida em 
São Paulo

Base: total da amostra (805 entrevistas)

Satisfação média com a área: 7,1

8,6

8,3

8,2

6,8

5,4

5,4

A relação que você tem com a sua família, as
pessoas que cuidam de você

A relação que você tem com os seus amigos e
colegas na escola*

A relação que você tem com os seus amigos e
colegas no dia-a-dia

A relação que você tem com os seus vizinhos

O modo como as pessoas se relacionam na cidade

O respeito às pessoas de diferentes cores, religiões,
culturas e povos

% Notas
de 1 a 5

% Notas
de 6 a 8

% Notas
9 e 10

11 22 66

12 31 56

14 30 55

32 35 32

54 36 10

56 26 19

*Atributo aplicado para quem estuda e para quem não estuda atualmente

P02) Agora, eu gostaria de saber o quanto você está satisfeito(a) com cada uma das coisas que eu falar. Para isso, peço que você use novamente essa cartela, 
dando uma nota de 1 a 10, em que 1 significa que você está totalmente INSATISFEITO(A), e 10 significa que você está totalmente SATISFEITO(A). (RU)

Escola 
Particular: 8,8

Escola Particular: 6,3
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Satisfação geral com áreas relacionadas à qualidade de vida em 
São Paulo – por sexo e idade

Total
Geral

SEXO IDADE

Masculino Feminino
10 a 11 

anos
12 a 14 

anos
15 a 17 

anosSatisfação média com as áreas

(média - notas de 1 a 10)

Base (805) (415) (390) (171) (268) (365)

MÉDIA GERAL DA ÁREA 7,1 7,3 6,9 7,5 7,1 6,9

A relação que você tem com a sua família, as pessoas que 
cuidam de você

8,6 8,6 8,6 9,0 8,7 8,5

A relação que você tem com os seus amigos e colegas na 
escola

8,3 8,3 8,2 8,5 8,2 8,2

A relação que você tem com os seus amigos e colegas no dia-a-
dia

8,2 8,1 8,2 8,1 8,2 8,2

A relação que você tem com os seus vizinhos 6,8 7,2 6,4 7,7 6,8 6,4

O modo como as pessoas se relacionam na cidade 5,4 5,7 5,0 5,9 5,6 5,0

O respeito às pessoas de diferentes cores, religiões, culturas e 
povos

5,4 5,7 5,0 6,1 5,5 4,9

Os mais velhos são os mais insatisfeitos com o respeito aos direitos da criança e do 
adolescente. Na maioria dos atributos, a insatisfação cresce à medida em que aumenta a 
idade e entre as meninas.
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Satisfação geral com áreas relacionadas à qualidade de vida em 
São Paulo – por raça/ cor

Total
Geral

RAÇA/COR

Branca/ 
Amarela

Parda
Preta/ 

IndígenaSatisfação média com as áreas

(média - notas de 1 a 10)

Base (805) (273) (331) (166)

MÉDIA GERAL DA ÁREA 7,1 7,1 7,2 6,9

A relação que você tem com a sua família, as pessoas que 
cuidam de você

8,6 8,5 8,7 8,6

A relação que você tem com os seus amigos e colegas na 
escola

8,3 8,2 8,3 8,2

A relação que você tem com os seus amigos e colegas no 
dia-a-dia

8,2 8,2 8,2 8,1

A relação que você tem com os seus vizinhos 6,8 7,1 6,7 6,7

O modo como as pessoas se relacionam na cidade 5,4 5,4 5,5 5,3

O respeito às pessoas de diferentes cores, religiões, 
culturas e povos

5,4 5,4 5,5 4,9
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Satisfação geral com áreas relacionadas à qualidade de vida em 
São Paulo – por região da cidade

Considerando os atributos que contemplam uma relação de maior proximidade dos 
entrevistados, os moradores do extremo da Zona Sul são os mais insatisfeitos. Em uma 
intensidade menor, o mesmo ocorre com os residentes  da Zona Leste 1.

Total
Geral

Centro Oeste Norte
LESTE SUL

Satisfação média com as áreas

(média - notas de 1 a 10)
Total Leste 1 Leste 2 Total Sul 1 Sul 2

Base (805) (21) (56) (147) (301) (105) (196) (280) (70) (210)

MÉDIA GERAL DA ÁREA 7,1 7,4 7,3 7,3 7,2 7,0 7,4 6,8 7,5 6,6

A relação que você tem com a sua família, as pessoas que cuidam 
de você

8,6 9,1 9,3 9,4 8,7 8,0 9,1 8,0 8,8 7,7

A relação que você tem com os seus amigos e colegas na escola 8,3 8,8 8,5 8,7 8,4 8,1 8,5 7,9 8,8 7,5

A relação que você tem com os seus amigos e colegas no dia-a-
dia

8,2 8,8 8,6 8,7 8,2 7,7 8,5 7,6 8,6 7,3

A relação que você tem com os seus vizinhos 6,8 6,8 6,9 6,9 6,8 6,7 6,9 6,7 7,2 6,6

O modo como as pessoas se relacionam na cidade 5,4 5,4 5,2 5,0 5,7 6,0 5,5 5,4 5,9 5,2

O respeito às pessoas de diferentes cores, religiões, culturas e 
povos

5,4 5,2 5,3 4,9 5,5 5,4 5,6 5,4 5,9 5,2
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8,0

6,8

5,5

As condições da casa onde você vive

A distribuição de água na sua casa

A oportunidade de todas as pessoas
terem um lugar para morar

Satisfação média com a área: 6,8

Satisfação geral com áreas relacionadas à qualidade de vida em 
São Paulo

Base: total da amostra (805 entrevistas)

% Notas
de 1 a 5

% Notas
de 6 a 8

% Notas
9 e 10

15 34 51

31 38 31

54 29 17

P02) Agora, eu gostaria de saber o quanto você está satisfeito(a) com cada uma das coisas que eu falar. Para isso, peço que você use novamente essa cartela, 
dando uma nota de 1 a 10, em que 1 significa que você está totalmente INSATISFEITO(A), e 10 significa que você está totalmente SATISFEITO(A). (RU)

Classe A/B1: 8,8

Região Sul 2: 7,3
Classe C2/DE: 7,4Região Sul 1: 8,0

Classe A/B1: 7,8

Região Norte: 6,4 
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7,5

6,7

6,6

6,3

6,2

O tempo livre que tem para o lazer

A quantidade de vezes que vai ao Shopping

A sua prática de esportes fora do horário
escolar*

As viagens que faz para fora da cidade

O contato que você tem com a natureza, como
praças e parques

Satisfação média com a área: 6,7

Satisfação geral com áreas relacionadas à qualidade de vida em 
São Paulo

Base: total da amostra (805 entrevistas)

% Notas
de 1 a 5

% Notas
de 6 a 8

% Notas
9 e 10

24 33 43

32 34 33

35 34 31

39 35 24

42 36 22

P02) Agora, eu gostaria de saber o quanto você está satisfeito(a) com cada uma das coisas que eu falar. Para isso, peço que você use novamente essa cartela, 
dando uma nota de 1 a 10, em que 1 significa que você está totalmente INSATISFEITO(A), e 10 significa que você está totalmente SATISFEITO(A). (RU)

*Atributo aplicado para quem estuda e para quem não estuda atualmente

Região Centro: 7,4

Região Sul 2: 5,7

Masculino: 7,4

Feminino: 5,7
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Satisfação geral com áreas relacionadas à qualidade de vida em 
São Paulo – por idade e classe econômica

Total
Geral

IDADE CLASSE ECONÔMICA

10 a 11 
anos

12 a 14 
anos

15 a 17 
anos

A/B1 B2 C1 C2/DESatisfação média com as áreas

(média - notas de 1 a 10)

Base (805) (171) (268) (365) (71) (233) (297) (203)

MÉDIA GERAL DA ÁREA 6,7 7,3 6,8 6,3 7,2 6,8 6,7 6,2

O tempo livre que tem para o lazer 7,5 8,0 7,7 7,2 7,7 7,7 7,7 7,1

A quantidade de vezes que vai ao Shopping 6,7 7,0 6,8 6,6 8,1 7,0 6,8 6,0

A sua prática de esportes fora do horário escolar 6,6 7,3 6,7 6,1 7,1 6,7 6,7 6,0

As viagens que faz para fora da cidade 6,3 6,9 6,4 6,0 6,9 6,6 6,3 5,9

O contato que você tem com a natureza, como praças 
e parques

6,2 7,5 6,4 5,6 6,4 6,1 6,2 6,3

É maior a satisfação entre as crianças de 10 a 11 anos no que diz respeito à prática de esportes, 
viagens e contato com a natureza. Assim como observado anteriormente, a insatisfação com os 
atributos cresce à medida que aumenta a idade. O mesmo movimento pode ser observado em 
relação à classe econômica: a satisfação cresce de acordo com o aumento da classe.
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Satisfação geral com áreas relacionadas à qualidade de vida em 
São Paulo

Base: total da amostra (805 entrevistas)

7,0

6,2

A sua participação nas decisões em sua casa

Oportunidade para participar das decisões
em sua escola*

Satisfação média com a área: 6,6
% Notas
de 1 a 5

% Notas
de 6 a 8

% Notas
9 e 10

28 43 29

40 35 24

*Atributo aplicado para quem estuda e para quem não estuda atualmente

P02) Agora, eu gostaria de saber o quanto você está satisfeito(a) com cada uma das coisas que eu falar. Para isso, peço que você use novamente essa cartela, 
dando uma nota de 1 a 10, em que 1 significa que você está totalmente INSATISFEITO(A), e 10 significa que você está totalmente SATISFEITO(A). (RU)

Escola Particular: 7,4
Região Oeste: 6,9

Classe A/B1: 7,4

7

93

Sim, participou

Não participou

NS/ NR

Classe A/B1: 18%
Escola Particular: 16%

Renda familiar > 5SM: 13%
15 a 17 anos: 10%

Região Centro: 10%
Ensino Médio: 10%

Participou de algum protesto ou 

manifestação de rua nos últimos dois anos? 
Como já observado, a insatisfação com os atributos cresce à medida que aumenta a idade. 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://cleversonzocchesato.wordpress.com/2015/04/13/sobre-um-bom-protesto-e-um-bom-conflito/&ei=XoqVVZquN8KfgwS50Zj4BA&bvm=bv.96952980,d.eXY&psig=AFQjCNGNsvqgPMemfCXyduCc8hF2jHK_UA&ust=1435950047447709
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://cleversonzocchesato.wordpress.com/2015/04/13/sobre-um-bom-protesto-e-um-bom-conflito/&ei=XoqVVZquN8KfgwS50Zj4BA&bvm=bv.96952980,d.eXY&psig=AFQjCNGNsvqgPMemfCXyduCc8hF2jHK_UA&ust=1435950047447709
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7,0

6,0

As vezes que você vai a espaços de lazer e
cultura, como cinemas, museus, teatros,

etc.

A quantidade de vezes que lê livros,
revistas, gibis, jornais, sites, blogs, etc

Satisfação média com a área: 6,5

Satisfação geral com áreas relacionadas à qualidade de vida em 
São Paulo

Base: total da amostra (805 entrevistas)

% Notas
de 1 a 5

% Notas
de 6 a 8

% Notas
9 e 10

29 37 34

43 36 21

P02) Agora, eu gostaria de saber o quanto você está satisfeito(a) com cada uma das coisas que eu falar. Para isso, peço que você use novamente essa cartela, 
dando uma nota de 1 a 10, em que 1 significa que você está totalmente INSATISFEITO(A), e 10 significa que você está totalmente SATISFEITO(A). (RU)

Escola Particular: 
6,5

Escola Particular: 
7,5
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Satisfação geral com áreas relacionadas à qualidade de vida em 
São Paulo – por idade e região da cidade

Total
Geral

10 a 11 
anos

12 a 14 
anos

15 a 17 
anosSatisfação média com as áreas

(média - notas de 1 a 10)

Base (805) (171) (268) (365)

MÉDIA GERAL DA ÁREA 6,5 7,2 6,6 6,2

As vezes que você vai a espaços de lazer e cultura, como cinemas, 
museus, teatros, etc.

7,0 7,3 7,4 6,7

A quantidade de vezes que lê livros, revistas, gibis, jornais, sites, 
blogs, etc

6,0 7,0 5,9 5,7

As crianças de 10 a 11 
estão mais satisfeitas 
com as atividades 
culturais.

Percebe-se uma insatisfação maior da população do extremo da Zona Sul, mas os residentes na 
Zona Leste 1 também se mostram insatisfeitos com os atributos relacionados à cultura.

Total
Geral

Centro Oeste Norte
LESTE SUL

Satisfação média com as áreas

(média - notas de 1 a 10)
Total Leste 1 Leste 2 Total Sul 1 Sul 2

Base (805) (21) (56) (147) (301) (105) (196) (280) (70) (210)

MÉDIA GERAL DA ÁREA 6,5 7,1 6,9 6,8 6,5 6,5 6,5 6,3 6,8 6,1

As vezes que você vai a espaços de lazer e cultura, como cinemas, 
museus, teatros, etc.

7,0 8,0 7,8 7,4 7,0 6,7 7,1 6,7 7,3 6,5

A quantidade de vezes que lê livros, revistas, gibis, jornais, sites, 
blogs, etc

6,0 6,2 5,9 6,2 6,1 6,3 6,0 5,9 6,3 5,8
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6,9

6,4

5,9

A oportunidade do primeiro emprego aos
jovens**

O que você conhece sobre os direitos das
crianças e adolescentes

O respeito aos direitos da criança e do
adolescente

Satisfação média com a área: 6,4

Satisfação geral com áreas relacionadas à qualidade de vida em 
São Paulo

Base: total da amostra (805 entrevistas)

% Notas
de 1 a 5

% Notas
de 6 a 8

% Notas
9 e 10

31 39 29

34 44 21

47 34 18

P02) Agora, eu gostaria de saber o quanto você está satisfeito(a) com cada uma das coisas que eu falar. Para isso, peço que você use novamente essa cartela, 
dando uma nota de 1 a 10, em que 1 significa que você está totalmente INSATISFEITO(A), e 10 significa que você está totalmente SATISFEITO(A). (RU)

Escola Particular: 7,2
10 a 11 anos: 7,0

** Base: somente adolescentes de 13 a 17 anos (528 entrevistas)

Mais satisfeitos com a 
qualidade de vida em São 
Paulo (notas 9 e 10): 7,9
Região Centro: 7,5

Região Leste 1: 6,3

Mais satisfeitos com a qualidade de vida em 
São Paulo (notas 9 e 10): 6,8
Até 7º ano: 6,7
10 a 11 anos: 6,6

Mais insatisfeitos com a qualidade de vida em 
São Paulo (notas 1 a 5)/ Ensino Médio: 5,2
15 a 17 anos: 5,4
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Satisfação geral com áreas relacionadas à qualidade de vida em 
São Paulo

Base: total da amostra (805 entrevistas)

7,1

7,1

6,9

5,7

4,4

Os cuidados que você tem com a sua alimentação, 
como comer alimentos saudáveis, realizar todas as 

refeições, como café da manhã, almoço e jantar, etc

O que você conhece sobre prevenção da gravidez na 
adolescência e doenças sexualmente transmissíveis, 

como HPV, Herpes e HIV/ AIDS

O que você conhece sobre prevenção ao uso de drogas 
e abuso de álcool

A oportunidade de todas as crianças e adolescentes 
terem tratamentos de saúde

O tempo que você espera para ser atendido nos postos 
de saúde, hospitais, etc

Satisfação média com a área: 6,2

% Notas
de 1 a 5

% Notas
de 6 a 8

% Notas
9 e 10

28 40 32

28 34 36

29 34 37

53 27 21

67 24 8

P02) Agora, eu gostaria de saber o quanto você está satisfeito(a) com cada uma das coisas que eu falar. Para isso, peço que você use novamente essa cartela, 
dando uma nota de 1 a 10, em que 1 significa que você está totalmente INSATISFEITO(A), e 10 significa que você está totalmente SATISFEITO(A). (RU)



3636

Satisfação geral com áreas relacionadas à qualidade de vida em 
São Paulo – por sexo e idade

Total
Geral

SEXO IDADE

Masculino Feminino
10 a 11 

anos
12 a 14 

anos
15 a 17 

anosSatisfação média com as áreas

(média - notas de 1 a 10)

Base (805) (415) (390) (171) (268) (365)

MÉDIA GERAL DA ÁREA 6,2 6,2 6,3 6,4 6,4 6,1

Os cuidados que você tem com a sua alimentação, como comer alimentos 
saudáveis, realizar todas as refeições, como café da manhã, almoço e jantar, etc

7,1 7,2 7,0 7,9 7,3 6,6

O que você conhece sobre prevenção da gravidez na adolescência e doenças 
sexualmente transmissíveis, como HPV, Herpes e HIV/AIDS

7,1 6,6 7,6 6,1 7,1 7,5

O que você conhece sobre prevenção ao uso de drogas e abuso de álcool 6,9 6,6 7,2 6,0 6,9 7,3

A oportunidade de todas as crianças e adolescentes terem tratamentos de saúde 5,7 6,0 5,4 6,7 6,1 4,9

O tempo que você espera para ser atendido nos postos de saúde, hospitais, etc 4,4 4,8 4,1 5,0 4,7 4,0

Em geral, a insatisfação cresce à medida que aumenta a idade. As únicas exceções nessa área são 
os atributos relacionados ao conhecimento sobre prevenção de gravidez na adolescência e de 
doenças sexualmente transmissíveis e prevenção ao uso de drogas e abuso do álcool.  
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Satisfação geral com áreas relacionadas à qualidade de vida em 
São Paulo – por região da cidade

Total
Geral

Centro Oeste Norte
LESTE SUL

Satisfação média com as áreas

(média - notas de 1 a 10)
Total Leste 1 Leste 2 Total Sul 1 Sul 2

Base (805) (21) (56) (147) (301) (105) (196) (280) (70) (210)

MÉDIA GERAL DA ÁREA 6,2 6,2 6,4 6,4 6,3 6,5 6,1 6,1 6,4 6,0

Os cuidados que você tem com a sua alimentação, como comer 
alimentos saudáveis, realizar todas as refeições, como café da 
manhã, almoço e jantar, etc

7,1 7,0 7,0 7,1 7,1 7,0 7,1 7,1 7,6 7,0

O que você conhece sobre prevenção da gravidez na adolescência 
e doenças sexualmente transmissíveis, como HPV, Herpes e 
HIV/AIDS

7,1 7,0 7,4 7,6 7,1 7,4 6,9 6,7 6,8 6,7

O que você conhece sobre prevenção ao uso de drogas e abuso 
de álcool

6,9 7,3 6,9 7,8 7,0 7,1 6,9 6,3 6,8 6,1

A oportunidade de todas as crianças e adolescentes terem 
tratamentos de saúde

5,7 5,2 6,3 5,4 5,8 5,7 5,9 5,6 6,0 5,4

O tempo que você espera para ser atendido nos postos de saúde, 
hospitais, etc

4,4 4,4 4,3 3,8 4,4 5,3 3,8 4,9 4,8 4,9
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6,4

6,3

6,0

5,9

5,1

4,0

Ônibus, metrô e trem, para te levar aos lugares que
precisa ou quer ir

O tempo que você demora para chegar aos lugares
que precisa ou quer ir

As ciclovias - faixas para bicicletas, da cidade

A limpeza e conservação dos ônibus, trens e metrô

O respeito aos pedestres

Os preços/ tarifas dos transportes públicos, como
ônibus, metrô e trem**

Satisfação média com a área: 5,8

Satisfação geral com áreas relacionadas à qualidade de vida em 
São Paulo

% Notas
de 1 a 5

% Notas
de 6 a 8

% Notas
9 e 10

38 39 22

37 46 17

45 35 20

47 38 15

61 25 13

78 17 5

Base: total da amostra (805 entrevistas)
** Base: somente adolescentes de 13 a 17 anos (528 entrevistas)

P02) Agora, eu gostaria de saber o quanto você está satisfeito(a) com cada uma das coisas que eu falar. Para isso, peço que você use novamente essa cartela, 
dando uma nota de 1 a 10, em que 1 significa que você está totalmente INSATISFEITO(A), e 10 significa que você está totalmente SATISFEITO(A). (RU)
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Satisfação geral com áreas relacionadas à qualidade de vida em 
São Paulo – por região da cidade

Total
Geral

Centro Oeste Norte
LESTE SUL

Satisfação média com as áreas

(média - notas de 1 a 10)
Total Leste 1 Leste 2 Total Sul 1 Sul 2

Base (805) (21) (56) (147) (301) (105) (196) (280) (70) (210)

MÉDIA GERAL DA ÁREA 5,8 5,8 6,1 5,6 5,8 5,9 5,7 5,7 6,1 5,6

Ônibus, metrô e trem, para te levar aos lugares que precisa ou 
quer ir

6,4 6,4 6,8 6,5 6,2 6,1 6,3 6,5 7,0 6,4

O tempo que você demora para chegar aos lugares que precisa 
ou quer ir

6,3 7,1 6,1 6,4 6,4 6,4 6,3 6,1 6,7 6,0

As ciclovias - faixas para bicicletas, da cidade 6,0 6,9 6,8 5,9 6,1 6,1 6,1 5,8 6,5 5,5

A limpeza e conservação dos ônibus, trens e metrô 5,9 5,7 6,3 5,5 5,9 6,2 5,7 6,0 6,4 5,8

O respeito aos pedestres 5,1 4,7 5,8 5,0 5,0 5,3 4,9 5,1 5,3 5,0

Os preços/ tarifas dos transportes públicos, como ônibus, metrô e 
trem**

4,0 3,4 3,7 3,8 4,3 4,7 4,0 3,8 3,9 3,8

** Base: somente adolescentes de 13 a 17 anos (528 entrevistas)
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5,7

5,4

4,8

A aparência da cidade

A aparência do seu bairro

A conservação das ruas, calçadas, praças e
parques da cidade

Satisfação média com a área: 5,3

Satisfação geral com áreas relacionadas à qualidade de vida em 
São Paulo 

Base: total da amostra (805 entrevistas)

% Notas
de 1 a 5

% Notas
de 6 a 8

% Notas
9 e 10

49 37 15

55 29 16

65 25 10

P02) Agora, eu gostaria de saber o quanto você está satisfeito(a) com cada uma das coisas que eu falar. Para isso, peço que você use novamente essa cartela, 
dando uma nota de 1 a 10, em que 1 significa que você está totalmente INSATISFEITO(A), e 10 significa que você está totalmente SATISFEITO(A). (RU)
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Satisfação geral com áreas relacionadas à qualidade de vida em 
São Paulo – por sexo, idade e região da cidade 

Total
Geral

Centro Oeste Norte
LESTE SUL

Satisfação média com as áreas

(média - notas de 1 a 10)
Total Leste 1 Leste 2 Total Sul 1 Sul 2

Base (805) (21) (56) (147) (301) (105) (196) (280) (70) (210)

MÉDIA GERAL DA ÁREA 5,3 5,2 5,5 5,2 5,4 5,6 5,3 5,2 6,0 5,0

A aparência da cidade 5,7 5,4 6,2 5,7 5,8 5,9 5,7 5,5 6,5 5,2

A aparência do seu bairro 5,4 5,5 5,7 5,2 5,3 5,6 5,1 5,5 6,7 5,1

A conservação das ruas, calçadas, praças e parques da cidade 4,8 4,6 4,6 4,6 5,1 5,3 5,0 4,7 5,0 4,6

Total
Geral

SEXO IDADE

Masculino Feminino
10 a 11 

anos
12 a 14 

anos
15 a 17 

anosSatisfação média com as áreas

(média - notas de 1 a 10)

Base (805) (415) (390) (171) (268) (365)

MÉDIA GERAL DA ÁREA 5,3 5,6 5,0 5,9 5,5 4,8

A aparência da cidade 5,7 5,9 5,5 6,2 5,9 5,3

A aparência do seu bairro 5,4 5,7 5,0 6,2 5,8 4,7

A conservação das ruas, calçadas, praças e parques da cidade 4,8 5,2 4,4 5,4 4,9 4,4
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6,5

5,5

4,1

A separação do lixo reciclável pelas pessoas da
sua casa

A separação do lixo reciclável na escola onde
você estuda*

A preservação de rios, lagos e represas

Satisfação média com a área: 5,3

Satisfação geral com áreas relacionadas à qualidade de vida em 
São Paulo

Base: total da amostra (805 entrevistas)

% Notas
de 1 a 5

% Notas
de 6 a 8

% Notas
9 e 10

37 35 28

49 31 20

74 19 6

*Atributo aplicado para quem estuda e para quem não estuda atualmente

P02) Agora, eu gostaria de saber o quanto você está satisfeito(a) com cada uma das coisas que eu falar. Para isso, peço que você use novamente essa cartela, 
dando uma nota de 1 a 10, em que 1 significa que você está totalmente INSATISFEITO(A), e 10 significa que você está totalmente SATISFEITO(A). (RU)

Em geral, a satisfação com atributos relacionados ao meio ambiente é maior entre os respondentes mais novos e  também entre os meninos, 
quando comparados às meninas. Aqueles com renda familiar e classe mais alta são mais insatisfeitos no que concerne à preservação de rios, lagos e 
represas e mais satisfeitos com a separação do lixo reciclável tanto em casa quanto na escola.
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Satisfação geral com áreas relacionadas à qualidade de vida em 
São Paulo

Base: total da amostra (805 entrevistas)

6,3

5,7

4,7

4,6

4,3

A segurança em sua escola*

A iluminação das ruas da cidade

A segurança em seu bairro

A segurança na cidade

O modo como as pessoas são tratadas pelos policiais

Satisfação média com a área: 5,1

% Notas
de 1 a 5

% Notas
de 6 a 8

% Notas
9 e 10

41 29 30

49 35 16

65 24 11

67 23 10

68 24 7

P02) Agora, eu gostaria de saber o quanto você está satisfeito(a) com cada uma das coisas que eu falar. Para isso, peço que você use novamente essa cartela, 
dando uma nota de 1 a 10, em que 1 significa que você está totalmente INSATISFEITO(A), e 10 significa que você está totalmente SATISFEITO(A). (RU)

*Atributo aplicado para quem estuda e para quem não estuda atualmente

De uma forma geral, nos diferentes aspectos, a satisfação é menor entre meninas do que entre os meninos, 
e também aumenta a insatisfação quanto mais velho o entrevistado.   
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Satisfação geral com áreas relacionadas à qualidade de vida em 
São Paulo – por classe econômica

Total
Geral

A/B1 B2 C1 C2/DESatisfação média com as áreas

(média - notas de 1 a 10)

Base (805) (71) (233) (297) (203)

MÉDIA GERAL DA ÁREA 5,1 5,2 5,2 5,3 4,9

A segurança em sua escola 6,3 7,1 6,2 6,2 6,1

A iluminação das ruas da cidade 5,7 5,7 5,7 6,0 5,4

A segurança em seu bairro 4,7 4,8 4,7 4,7 4,5

A segurança na cidade 4,6 4,5 4,6 4,9 4,3

O modo como as pessoas são tratadas pelos policiais 4,3 4,1 4,6 4,4 3,9

Em todos os atributos, a satisfação daqueles pertencentes à classe C2/DE é menor do que nas outras classes.
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Satisfação geral com áreas relacionadas à qualidade de vida em 
São Paulo – por região da cidade

Total
Geral

Centro Oeste Norte
LESTE SUL

Satisfação média com as áreas

(média - notas de 1 a 10)
Total Leste 1 Leste 2 Total Sul 1 Sul 2

Base (805) (21) (56) (147) (301) (105) (196) (280) (70) (210)

MÉDIA GERAL DA ÁREA 5,1 5,1 4,9 4,9 5,3 5,6 5,2 5,1 5,5 5,0

A segurança em sua escola 6,3 7,0 6,3 5,9 6,4 6,8 6,2 6,3 6,6 6,1

A iluminação das ruas da cidade 5,7 5,4 5,3 5,7 5,8 5,9 5,8 5,8 6,2 5,7

A segurança em seu bairro 4,7 4,5 4,4 4,2 5,0 5,4 4,8 4,5 5,8 4,1

A segurança na cidade 4,6 4,2 4,8 4,6 4,8 4,9 4,7 4,5 4,8 4,4

O modo como as pessoas são tratadas pelos policiais 4,3 4,5 3,6 3,9 4,5 4,9 4,3 4,5 4,1 4,6

Em relação ao atributo “O modo como as pessoas são tratadas pelos policiais”, entre os mais insatisfeitos 
com a qualidade de vida em São Paulo (Notas 1 a 5), a média ficou em 3,5. Já entre os adolescentes de 15 a 
17 anos e aqueles pertencentes a classe C2/DE, a média ficou em 3,9. A maior média desse atributo se deu 

entre aqueles que estudam em escola particular: 5,2.
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Satisfação com aspectos relacionados à qualidade de vida em 
São Paulo (GERAL)

10
Totalmente 

satisfeito 

Totalmente 
insatisfeito 

1

Média 

5,5

 40 aspectos/itens acima da média (5,5): 
75%

 2 aspectos/itens na média (5,5): 4%

 11  aspectos/itens abaixo da média (5,5): 
21%
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Satisfação com aspectos relacionados à qualidade de vida em São 
Paulo

Base: total da amostra (805 entrevistas)

8,6

8,3

8,2

8,0

8,0

7,9

7,8

7,7

7,5

7,5

RELAÇÕES HUMANAS - A relação que você tem com a sua família, 
as pessoas que cuidam de você

RELAÇÕES HUMANAS - A relação que você tem com os seus amigos 
e colegas na escola

RELAÇÕES HUMANAS - A relação que você tem com os seus amigos 
e colegas no dia-a-dia

EDUCAÇÃO - O conhecimento dos seus professores sobre as coisas 
que eles te ensinam

MORADIA/ HABITAÇÃO - As condições da casa onde você vive

ACESSO À INTERNET - O acesso que você tem à internet

EDUCAÇÃO - A ajuda de familiares ou pessoas que cuidam de você 
na hora de estudar e de fazer as lições de casa

EDUCAÇÃO - As condições que você tem para estudar em casa

EDUCAÇÃO - Seu dia-a-dia na escola

ESPORTE, LAZER E MODO DE VIDA - O tempo livre que tem para o 
lazer

Aspectos/itens com MAIOR nível de satisfação (média 1-10)
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Satisfação com aspectos relacionados à qualidade de vida em São 
Paulo

5,4

5,4

5,1

4,8

4,7

4,6

4,4

4,3

4,1

4,0

RELAÇÕES HUMANAS - O modo como as pessoas se 
relacionam na cidade

RELAÇÕES HUMANAS - O respeito às pessoas de diferentes 
cores, religiões, culturas e povos

TRANSPORTE/ TRÂNSITO/ MOBILIDADE - O respeito aos 
pedestres

APARÊNCIA E ESTÉTICA - A conservação das ruas, calçadas, 
praças e parques da cidade

SEGURANÇA E PROTEÇÃO - A segurança em seu bairro

SEGURANÇA E PROTEÇÃO - A segurança na cidade

SAÚDE - O tempo que você espera para ser atendido nos 
postos de saúde, hospitais, etc

SEGURANÇA E PROTEÇÃO - O modo como as pessoas são 
tratadas pelos policiais

MEIO AMBIENTE - A preservação de rios, lagos e represas

TRANSPORTE/ TRÂNSITO/ MOBILIDADE - Os preços/ tarifas 
dos transportes públicos, como ônibus, metrô e trem*

Aspectos/itens com MENOR nível de satisfação (média 1-10)

Base: total da amostra (805 entrevistas)
* Base: somente para adolescentes de 13 a 17 anos (528 entrevistas)



4949

Índice de Bem Estar
da Cidade de São Paulo

 O cálculo do índice de Bem-Estar leva em conta a satisfação atribuída pelos respondentes a cada bloco e
também sua importância derivada. É feito em duas etapas: em primeiro lugar, multiplicando-se a importância
derivada e a nota média de satisfação atribuída ao bloco; em seguida, somamos os resultados obtidos desse
cálculo para todos os blocos e dividimos por 100.

 Exemplo: para um determinado bloco, a pessoa deu em média nota 4 e a importância derivada desse bloco
foi 8, e, nesse caso o resultado foi 32. Isso é feito para os 11 blocos restantes (multiplicação da satisfação pela
importância), e na sequência esses resultados são somados. Esta soma total é dividida por 100. Esse valor é o
score final do IRBEM Criança e Adolescente.

 O indicador final varia de 1 a 10. O resultado calcula o quanto as pessoas equilibram a importância e a
satisfação com a qualidade de vida da cidade. Um índice próximo de 10 significa que os respondentes estão
bastante satisfeitos com a qualidade de vida na cidade de São Paulo. Se estiver mais próximo de 1 significa
que as coisas não andam muito bem.

 A importância derivada foi obtida utilizando uma técnica chamada Impotracker. Essa análise
consiste numa série de técnicas estatísticas que estimam os principais drivers responsáveis pela
satisfação em relação a qualidade de vida declarada pelos entrevistados. É uma análise que
permite identificar o percentual de contribuição dos atributos na construção dessa satisfação.
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Índice de Bem Estar
da Cidade de São Paulo

6,2

Base: total da amostra (805 entrevistas)



5151Base: total da amostra (805 entrevistas)

10
Totalmente 

satisfeito 

Totalmente 
insatisfeito 

1

Média 

5,5

Índice de Bem Estar por Região da cidade
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Análise de Fortalezas, Fraquezas, Oportunidades e Prioridades

 Prioridades – Áreas com alto grau de importância e baixo grau de satisfação – são pontos a se trabalhar

prioritariamente na melhoria das políticas públicas da cidade.

 Fraquezas – Áreas consideradas pouco importantes e que apresentam baixo grau de satisfação – há

insatisfação, mas não são áreas prioritárias;

 Oportunidades – Áreas consideradas pouco importantes e que apresentam alto grau de satisfação – embora

sejam áreas não prioritárias, apresentam maior grau de satisfação;

 Fortalezas – Áreas consideradas importantes e que apresentam alto grau de satisfação – estão em linha com

o que a população espera;

 A partir das notas declaradas na pergunta P2 é feita uma regressão de todos os atributos avaliados no

levantamento, criando-se uma média para cada uma das doze áreas avaliadas. Assim, os resultados obtidos

de acordo com o peso que cada atributo contribui para a Satisfação geral e também para a P2, serão

agrupados em dois segmentos que formação uma análise de quadrante. A partir das notas médias de

satisfação dos atributos das áreas, foi realizada uma análise chamada “Fortalezas, Fraquezas, Oportunidades

e Prioridades”, baseada na análise SWOT (semelhante à que utilizamos para o IRBEM), visando ser uma

ferramenta que auxilie no planejamento estratégico das políticas públicas da Cidade de São Paulo.

A análise SWOT é baseada em quatro fatores ou quadrantes:
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Base: total da amostra (805 entrevistas)

Análise de Fortalezas, Fraquezas, Oportunidades e Prioridades

Fortalezas

Fraquezas Oportunidades

Prioridades
APARÊNCIA E ESTÉTICA

CULTURA

EDUCAÇÃO

MORADIA/ HABITAÇÃO

ESPORTE, LAZER E MODO DE VIDA

MEIO AMBIENTE

TRANSPORTE/ TRÂNSITO/ 
MOBILIDADE

RELAÇÕES HUMANAS

DIREITOS SOCIAIS
SAÚDE

SEGURANÇA E PROTEÇÃO

PARTICIPAÇÃO POLÍTICA

ACESSO À INTERNET

Im
p

o
rt

ân
ci

a

Média
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Análise de Fortalezas, Fraquezas, Oportunidades e Prioridades

Oportunidades
baixo grau de importância e 

alto grau de satisfação

• Cultura
• Esporte e Lazer
• Moradia e 

habitação
• Direitos Sociais
• Participação 

política
• Acesso à Internet

Fortalezas
alto grau de importância e 

alto grau de satisfação 

• Relações 
humanas

• Educação

Fraquezas
baixo grau de importância e 

baixo grau de satisfação

• Meio Ambiente
• Saúde

Prioridades
alto grau de importância e 
baixo grau de satisfação 

• Transporte/ 
trânsito –
mobilidade

• Aparência/ 
Estética

• Segurança e 
Proteção
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Atividades realizadas durante a semana

Base: total da amostra (805 entrevistas)

1ª Menção Total de Menções
(%)

Jogar bola / futebol

Assistir televisão / DVD em casa

Brincar

Ajudar nos serviços da casa (lavar louças, arrumar o quarto, a casa, 
enxugar louça, lavar quintal, fazer comida, etc)

Ficar no computador ou na internet

Dormir de manhã/ à tarde / durante o dia

Mexer no celular

Empinar pipa

Jogar videogame

Ficar na rua

Reunir com amigos

Fazer as lições de casa, estudar

Trabalhar

Participar de atividades culturais, educacionais, esportivas, fora de 
casa

Ler revistas, jornais, livros

Andar de bicicleta

Sair 

Andar de skate/ patins

Não fazer nada

Outros

NS/ NR

10

9

11

11

7

6

3

7

5

4

3

2

4

3

2

2

2

1

4

4

1

20

20

18

17

13

10

10

9

8

8

6

6

5

5

5

4

4

3

4

12

1

P04) Agora vamos falar sobre o seu dia-a-dia. Durante a semana, quando você não está na escola, o que você costuma fazer? (ESPONTÂNEA – ATÉ DUAS OPÇÕES)

Total
Geral

Masculino Feminino

Base (805) (413) (392)

Jogar bola/ futebol 20 38 1

Assistir televisão/ DVD em 
casa

20 14 26

Ajudar nos serviços de 
casa

17 6 29

Dormir 10 8 13

Mexer no celular 10 7 13
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Relação da criança/ adolescente com o consumo 
de produtos

Base: total da amostra (805 entrevistas)

47

10

31

12

Sim, aconteceu uma vez

Sim, aconteceu algumas vezes

Sim, isso sempre acontece

Não

10

19

38

17

15 Sempre

Quase sempre

Às vezes

Raramente

Nunca

Viu uma propaganda na TV ou na Internet e ficou chateado(a) 

por não conseguir comprar ou ganhar de presente?

Com qual frequência você sente vontade de comprar 

um produto que vê na televisão ou na internet? 

(%)

32

37% daqueles que declaram que ficam no computador ou na internet quando não estão na escola, também 
afirmam que sempre ou quase sempre sentem vontade comprar algo que veem na TV ou na Internet.

53

10 a 11 anos: 59%
12 a 14 anos: 55%
15 a 17 anos: 48%
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Relação da criança/ adolescente com o consumo 
de produtos

Base: total da amostra (805 entrevistas)

Região Sul 1: 51%

Região Oeste: 46%

Mais insatisfeitos com a 
qualidade de vida em São 
Paulo (Notas 1 a 5): 46%

Raça/ Cor Branca/Amarela: 
45%

Classe C1: 44%

Sexo Feminino: 44%

Viu uma 
propaganda na TV 
ou na Internet e 

ficou chateado(a) 
por não conseguir 

comprar ou 
ganhar de 
presente?

Região Leste 2: 39%

Sexo feminino: 39%

Classe C1: 36%

Até o 7ª Ano: 36%

Mais insatisfeitos com a 
qualidade de vida em São 
Paulo (Notas 1 a 5): 35%

Com qual 
frequência você 

sente vontade de 
comprar um 

produto que vê na 
televisão ou na 

internet? 

Sim, aconteceu 
algumas vezes/ Sim, 

sempre acontece: 41%
Sempre/ Quase 

sempre: 32%
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Sensação de (in)segurança em São Paulo

Base: total da amostra (805 entrevistas)

61

56

33

21

20

19

17

14

10

7

5

4

3

Assalto/Roubo

Violência em geral

Tráfico de Drogas

Sair à noite

Polícia

Atropelamentos

Racismo/ preconceito pela cor de pele

Bullying/ cyber bullying

Alagamento

Multidão

Trânsito

Torcidas de Futebol

Andar de Metrô/Ônibus/Trem

(%)

P07) Pensando no seu dia-a-dia, gostaria de saber quais situações que fazem com que você sinta medo na cidade de São Paulo? Dessa lista, do que você tem 
mais medo? Mais alguma coisa? Alguma outra? (RM – ATÉ TRÊS OPÇÕES)

15 a 17 anos/ sexo 
masculino: 24%

10 a 11 anos: 25%

Escola Particular: 73%
Ensino Médio: 70%
15 a 17 anos: 66%
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Sensação de (in)segurança em São Paulo –
por renda familiar e raça/ cor

Total
Geral

RENDA FAMILIAR RAÇA/COR

Mais de 5 
SM

Mais de 2 
a 5 SM

Até 2 
SM

Branca/
Amarela

Parda
Preta/ 

Indígena
Base (805) (58) (177) (457) (273) (331) (166)

Assalto/Roubo 61 56 62 60 67 60 57

Violência em geral 56 54 56 57 55 59 52

Tráfico de Drogas 33 27 41 31 34 34 29

Sair à noite 21 21 18 21 25 19 19

Polícia 20 25 21 20 16 19 25

Atropelamentos 19 19 20 21 18 19 23

Racismo/ preconceito pela cor de pele 17 13 15 19 12 18 19

Bullying/ cyber bullying 14 3 16 15 16 12 10

Alagamento 10 11 11 10 11 11 7

Multidão 7 12 8 5 6 8 7

Trânsito 5 8 3 5 5 4 5

Torcidas de Futebol 4 12 4 3 3 3 5

Andar de Metrô/Ônibus/Trem 3 2 1 4 3 4 3
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Sensação de (in)segurança em São Paulo –
por região da cidade

Total
Geral

Centro Oeste Norte
LESTE SUL

Total Leste 1 Leste 2 Total Sul 1 Sul 2

Base (805) (21) (56) (147) (301) (105) (196) (280) (70) (210)

Assalto/Roubo 61 60 65 52 63 76 56 63 66 62

Violência em geral 56 56 44 64 52 53 51 59 69 56

Tráfico de Drogas 33 22 34 25 34 47 28 36 19 41

Sair à noite 21 27 17 15 22 13 26 23 15 25

Polícia 20 16 30 18 20 23 19 19 16 20

Atropelamentos 19 30 17 23 22 12 27 15 18 14

Racismo/ preconceito pela cor de pele 17 16 22 12 17 24 13 19 15 20

Bullying/ cyber bullying 14 9 15 18 13 13 14 11 9 12

Alagamento 10 12 11 11 10 4 13 8 15 6

Multidão 7 8 4 8 6 3 8 8 11 7

Trânsito 5 6 2 6 5 3 7 4 7 3

Torcidas de Futebol 4 2 5 3 3 4 3 4 7 3

Andar de Metrô/Ônibus/Trem 3 2 0 2 5 5 5 4 2 4
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Conhecimento e avaliação de Instituições e órgãos públicos

Base: Conhece...Conhece

86

81

44

86

62

58

37

51

47

36

26

43

12

16

36

13

32

32

39

34

38

39

39

38

1

3

21

1

6

10

24

14

14

24

34

19

1

1

2

1

Igrejas/Instituições religiosas

Correios

Polícia Militar ou Civil

Corpo de Bombeiros

Eletropaulo/Luz

SABESP/ Água

Prefeitura de São Paulo

Conselho Tutelar

Guarda Municipal (GCM)

Fundação Casa, antiga Febem

Câmara Municipal dos vereadores de São Paulo

Poder Judiciário/ Justiça

Ótima/ boa Regular Ruim/ péssima NS/ NR

(%)

98%

98%

98%

97%

97%

97%

91%

89%

82%

81%

55%

50%

(787)

(788)

(789)

(776)

(773)

(776)

(738)

(716)

(656)

(654)

(461)

(414)

P08) Agora eu vou ler uma série de instituições que existem na cidade de São Paulo e gostaria que você me falasse se conhece mesmo que só de ouvir falar ou se 
não conhece cada uma delas.
P08A)  (CASO CONHEÇA) E levando em consideração o que você conhece mesmo que só de ouvir falar sobre essa instituição, por favor me fale se você acha se ela é 
ótima, boa, regular, ruim ou péssima.

Base: total da amostra 
(805 entrevistas)
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Conhecimento e Avaliação de Instituições e órgãos públicos

Conhecimento: Base total da amostra (805 entrevistas)
Avaliação: Base quem conhece cada uma das instituições

-

- Eletropaulo

- Corpo de Bombeiros

- Correios

- Igreja

- Câmara Municipal

- Justiça

- Prefeitura

- Conselho Tutelar

- GCM 

- Polícia Militar ou Civil

- Fundação Casa, antiga Febem

Conhecimento

A
v
a
li
a
ç
ã
o

 P
o

s
it

iv
a

A
v
a
lia

ç
ã
o

 P
o

s
itiv

a

Conhecimento
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Sentimento em relação ao bairro onde reside

(%)

53

45

2

Se sente parte de uma
comunidade, ou seja,

um grupo

É apenas um lugar para
se morar

NS/ NR

Como você diria que se sente em 

relação ao seu bairro? 

Base: total da amostra (805 entrevistas)

P10) Como você diria que se sente em relação ao seu bairro? Você se sente fazendo parte de uma comunidade, ou seja, de um grupo, ou diria que é apenas um 
lugar para se morar? (RU)

(%)

Escola Particular: 61%

Mais satisfeitos com a qualidade de 
vida em São Paulo (Notas 9 e 10): 
60% 

Sexo masculino: 58%

Cor/ Raça Parda: 58%

8º e 9º ano: 56%

Região Sul 2: 56%

Região Oeste: 56%

Região Centro: 60%

Renda familiar acima de 5 SM: 56%

Mais insatisfeitos com a qualidade 
de vida em São Paulo (Notas 1 e 5): 
55% 

Sexo Feminino: 50%

Classe A/B1: 49% 

Classe C2/DE: 48%

Se sente parte de uma 
comunidade, ou seja, de 

um grupo

É apenas um lugar para se 
morar
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Segmentação

Satisfeitos

A amostra foi agrupada 
em três “clusters”, ou 
segmentos, de acordo 
com o comportamento 
das respostas aos 
atributos do estudo. O 
resultado foi a 
composição de três 
grupos:

Respondentes que 
tendem a dar 

notas de 
satisfação mais 

altas aos atributos 
avaliados.

Respondentes que 
tendem a dar 

notas de 
satisfação com 

padrão 
semelhante ao do 
total da amostra.

Respondentes que 
tendem a 

estabelecer notas 
de satisfação mais 

baixas para os 
atributos 
avaliados.

Muito Satisfeitos Satisfeitos Pouco Satisfeitos
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18% 39%

43%

Muito satisfeitos

Satisfeitos

Pouco satisfeitos

Índice de 8,1
Na escala de satisfação, todas as áreas são 

avaliadas acima de 7,0.
Predominância de:

Muito satisfeitos – 18%

Idade de 10 a 14 
anos

Meninos

Escolaridade até 7º 
ano

Maior sensação de 
pertencimento à 

cidade

Jogam mais bola, 
brincam mais, 
empinam mais 

pipas

Segmentação
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18%
39%

43%

Muito satisfeitos

Satisfeitos

Pouco satisfeitos

Índice de 6,7
Na escala de satisfação, apenas Segurança e 

Proteção não está acima da média (nota 5,5).

Perfil coincidente com o total da amostra

Tendem mais a jogar 
bola

Satisfeitos – 39%

Segmentação
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Índice de 5,1
Na escala de satisfação, a maior parte das áreas 

são avaliadas abaixo da nota média (5,5)
Predominância de:

Segmentação

18% 39%

43%

Muito satisfeitos

Satisfeitos

Pouco satisfeitos

Idade entre 15 e 
17 anos

Meninas

Ensino Médio
Menor sensação 

de pertencimento 
à cidade

Região Sul 2
Brincam menos 

do que os outros 
públicos

Pouco satisfeitos – 43%
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Segmentação

O comportamento dos 
segmentos em relação às áreas 
avaliadas acompanha a grandeza 
esperada para cada um.

18% 39%

43%

Muito satisfeitos

Satisfeitos

Pouco satisfeitos

Total
Muito 

satisfeitos
Satisfeitos

Pouco 
satisfeitos

Acesso à internet 7,9 8,9 8,4 7,2

Educação 7,3 8,9 7,9 6,1

Relações humanas 7,1 8,5 7,5 6,2

Moradia/ habitação 6,8 8,5 7,3 5,6

Esporte, lazer e modo de vida 6,7 8,4 7,2 5,5

Participação política 6,6 8,6 7,2 5,3

Cultura 6,5 8,0 7,1 5,5

Direitos sociais 6,4 8,5 6,8 5,2

Saúde 6,2 7,6 6,6 5,4

Transporte/ trânsito/ mobilidade 5,8 7,8 6,2 4,5

Meio ambiente 5,3 7,5 5,7 4,1

Aparência e estética 5,3 7,6 5,6 4,1

Segurança e proteção 5,1 7,1 5,5 3,9

Média Geral 6,2 8,1 6,7 5,1

Nota de Satisfação – segundo o segmento
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Atividades coletivas e individuais

Pelo que foi visto a partir dos segmentos, há indícios de que meninos tendem a ser mais 
satisfeitos com a qualidade de vida na cidade de São Paulo, e as meninas serem mais críticas. 

Também observa-se que praticar atividades como “brincar” e “jogar bola” podem impactar em 
um maior grau de satisfação.

Foi pensando nesse caminho que foi realizado um novo cruzamento, a partir das atividades 
realizadas pelas crianças e adolescentes fora do horário escolar. Neste caso, foram feitos dois 

grupos:

1) Realizam ao menos uma atividade 
“coletiva” – andar de bicicleta, andar de 

skate / patins, brincar, empinar pipa, ficar 
na rua, jogar bola / futebol, participar de 

atividades culturais, educacionais, 
esportivas, fora de casa e reunir com 

amigos. Correspondem a 58% da amostra;

2) Não realizam nenhuma das atividades 
citadas acima, focando seu dia-a-dia em 
atividades que podem ser consideradas 

“individuais”, como por exemplo ajudar nos 
serviços domésticos, assistir TV / DVD em 

casa, dormir durante o dia, ficar no 
computador ou na internet, jogar 

videogame, etc. Correspondem a 42% da 
amostra.
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As principais diferenças de características demográficas e comportamentais entre quem 
realiza atividades coletivas e individuais são:

Total
Geral

Realizam atividades 
coletivas

Realizam atividades 
individuais

Incidência na amostra 100% 58% 42%

Meninos 52% 68% 28%

Meninas 48% 32% 72%

Idade – entre 10 e 11 anos 21% 30% 10%

Idade – entre 12 e 14 anos 33% 35% 31%

Idade – entre 15 e 17 anos 45% 36% 59%

Segmento “Muito satisfeitos” 18% 22% 11%

Segmento “Satisfeitos” 39% 42% 35%

Segmento “Pouco Satisfeitos” 43% 36% 54%

Em relação ao bairro, se sentem parte de uma 
comunidade, ou seja, de um grupo

53% 58% 46%

Em relação ao bairro, este é apenas um lugar para 
se morar

45% 40% 52%

Quem realiza atividades individuais tende a ser menos satisfeitos com a qualidade 
de vida na cidade de São Paulo – há maior concentração de meninas e pessoas entre 
15 e 17 anos.

Atividades coletivas e individuais
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Total
Geral

Realizam atividades 
coletivas

Realizam atividades 
individuais

Incidência na amostra 100% 58% 42%

Índice IRBEM Criança e Adolescente 6,2 6,5 5,9

Satisfação geral com a qualidade de vida em São Paulo 7,1 7,4 6,6

Esporte, lazer e modo de vida 6,7 7,1 6,1

O tempo livre que tem para o lazer 7,5 7,9 7,0

As vezes que você vai a espaços de lazer e cultura, como cinemas, museus, teatros, 
etc.

7,0 7,3 6,7

A relação que você tem com vizinhos 6,8 7,3 6,1

A sua prática de esportes fora do horário escolar 6,5 7,3 5,4

O contato que você tem  com a natureza, como praças e parques 6,2 6,6 5,7

O respeito aos pedestres 5,1 5,5 4,5

A conservação das ruas, calçadas, praças e parques da cidade 4,8 5,2 4,2

Atividades coletivas e individuais



Considerações finais:
Percepções sobre a 
qualidade de vida 
em São Paulo
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Sociabilidade, 
incluindo as 

atividades de 
cunho coletivo, é 
um aspecto que 

auxilia na 
avaliação positiva 
da qualidade de 

vida na cidade de 
São Paulo.

Percepções sobre a qualidade de vida em São Paulo

As áreas com maior grau de satisfação referem-se principalmente aos 
meios de sociabilidade aos quais as crianças e adolescentes inserem-se 

(microcosmo), como:

Acesso à Internet;

Educação - destacando-se o nível do conhecimento dos 
professores, a ajuda de familiares ao fazer as lições de 

casa, as condições para estudar em casa e o dia-a-dia na 
escola;

Relações Humanas - principalmente a relação com a família 
e com os amigos e colegas, dentro e fora da escola.

De uma forma geral, as crianças e os adolescentes de 10 a 17 anos estão satisfeitos
com a qualidade de vida na cidade de São Paulo



7575

Percepções sobre a qualidade de vida em São Paulo

Por sua vez, abaixo da nota média, encontram-se áreas que remetem 
ao macrocosmo paulistano, onde a criança / o adolescente enfrenta o 
“mundo”, no caso a cidade, fora de seu ambiente social. São as áreas 

com pior avaliação:

Aparência e Estética – principalmente no que se refere à 
conservação de locais públicos, como ruas, calçadas, 

praças e parques;

Meio ambiente – focando-se na preservação de rios, 
lagos e represas;

Segurança e Proteção – segurança no bairro onde 
reside, segurança na cidade e pelo modo como as 

pessoas são tratadas pelos policiais. 

Uma vez fora de seu 
contexto de 

sociabilidade, 
observando a cidade 

“nua e crua”, o 
desencantamento com o 

que se vê é fator 
importante dessa pior 

avaliação; se o foco                      
das atividades 

extraclasse for em 
atividades individuais, 

maior é a chance de                        
insatisfação com a 

qualidade de vida na 
cidade.
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Percepções sobre a qualidade de vida em São Paulo

Principais atividades realizadas fora da escola: 

Jogar bola / futebol, assistir TV, DVD em casa, brincar e 
ajudar nos serviços de casa.

Entre os meninos, a principal atividade é jogar bola / 
futebol

Entre as meninas, é ajudar nos serviços de casa e 
assistir TV / DVD em casa.
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Percepções sobre a qualidade de vida em São Paulo

Cerca de metade dos entrevistados sairiam de São Paulo, proporção 
semelhante aos que não se sentem integrados à cidade.

As principais situações que fazem as crianças e os 
adolescentes sentirem medo                                              

são assaltos / roubos e a violência de uma forma geral.

Há um alto grau de conhecimento das instituições 
indagadas, principalmente Igrejas, Correios, Polícia 

(militar / civil), Corpo de Bombeiros, Eletropaulo / Luz e 
Sabesp / Água.

Entre os que conhecem, as instituições melhores 
avaliadas são as Igrejas e o Corpo de Bombeiros. 

Câmara Municipal é a instituição com pior avaliação.




