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Objetivo e Metodologia

Medir a Satisfação da turnê OSESP Itinerante entre seus
expectadores.

Aplicação de questionários presenciais nas apresentações.
Total de 275 respondentes que assistiram os concertos nos seguintes locais:
Mosteiro São Bento (50), Igreja Luterana SP (38), Paróquia São Luiz (34), Igreja Anglicana
(28), Itú (24), Igreja Nossa Senhora do Bom Sucesso – Pindamonhangaba (22),Bauru
(19), Pinacoteca (15), Atibaia – 19h30 (14), Barra Bonita (9), Botucatu (6), SESC Santana
(11), SESC Belenzinho (5).

Perfil da amostra foi composto majoritariamente por
mulheres e dividido entre casados e solteiros

67%
mulheres

Paróquia São Luiz
Gonzaga teve a
maior participação
de homens (44%)

38% casados
38% solteiros
8% separados

59% tem +
de 50 anos

Mosteiro São Bento (46%)
e Paróquia São Luiz
Gonzaga (65%)
concentraram boa parte
dos solteiros da amostra
total

38% aposentados
37% trabalham
fora período
integral
Igreja Anglicana
concentrou 50% de
pessoas que trabalham
em período integral e
Igreja Luterana 42%

Total – 275
Mosteiro São Bento (50), Igreja Luterana SP (38), Paróquia São Luiz (34), Igreja Anglicana (28), Itú (24), Igreja Nossa Senhora do Bom Sucesso – Pindamonhangaba (22),
Bauru (19), Pinacoteca (15), Atibaia – 19h30 (14), Barra Bonita (9), Botucatu (6), SESC Santana (11), SESC Belenzinho (5)

Comparado aos concertos da Sala São Paulo temos um
público bem mais feminino

Mais
mulheres

Mais
solteiros

Mesma
Faixa etária

+ Aposentados

O programa foi muito bem avaliado, alcançando média de 9,82
(X 9,1 Satisfação Geral Concertos da Sala São Paulo)
TOP 3 BOX

96%

TOP 2 BOX

95%

10 ‐ Excelente

85%

Mulheres tendem a gostar
um pouco mais que homens
(86% avaliaram excelente X
82% dos homens)

Em Itú (24 respondentes) e Botucatu
(6 respondentes) todos avaliaram
como excelente

Na Paróquia São Luiz Gonzaga ficou
concentrada a mais baixa avaliação
(top 3 box 85% ‐ 34 respondentes)

P1. Considerando a apresentação do Coro da OSESP, qual a sua avaliação de uma forma geral
Base total– 275
Mosteiro São Bento (50), Igreja Luterana SP (38), Paróquia São Luiz (34), Igreja Anglicana (28), Itú (24), Igreja Nossa Senhora do Bom Sucesso – Pindamonhangaba (22),
Bauru (19), Pinacoteca (15), Atibaia – 19h30 (14), Barra Bonita (9), Botucatu (6), SESC Santana (11), SESC Belenzinho (5)

Cantores e regentes chegaram próximo a média máxima de
satisfação, mas os 3 quesitos apresentaram boa performance.
Cantores
TOP 3 BOX
TOP 2 BOX
10 ‐ Totalmente
satisfeito
Média

98
98
90
9,90

Tiveram média 10 em Igreja Anglicana
(28), Itinerante ‐ Igreja Nossa Senhora do
Bom Sucesso ‐ Pindamonhangaba (22),
Itu (24), Botucatu (6), Barra Bonita (9)

Programa
TOP 3 BOX
TOP 2 BOX
10 ‐ Totalmente
satisfeito
Média

Regente
94
89
78
9,65

Mulheres e pessoas não casadas deram
nota máxima com mais recorrência que
homens e pessoas casadas
(83% elas X 68% eles)
(80% não casados X 76% casados)

TOP 3 BOX
TOP 2 BOX
10 ‐ Totalmente
satisfeito
Média

97
96
90
9,89

Casados avaliaram melhor que não
casados
(casados com 100% TOP 3 box X não
casados com 88%)

P2. Considerando os atributos abaixo, por favor, atribua uma nota de 1 a 10, onde 1 é totalmente insatisfeito e 10 é totalmente satisfeito.
Base total– 275
Mosteiro São Bento (50), Igreja Luterana SP (38), Paróquia São Luiz (34), Igreja Anglicana (28), Itú (24), Igreja Nossa Senhora do Bom Sucesso – Pindamonhangaba (22),
Bauru (19), Pinacoteca (15), Atibaia – 19h30 (14), Barra Bonita (9), Botucatu (6), SESC Santana (11), SESC Belenzinho (5)

De forma geral, entendem que o projeto contribui para a
democratização do acesso à cultura em São Paulo

TOP 2 BOX

99

Concordo totalmente

91

Média

4,89

Escala de 1 (discordo totalmente) a 5
(concordo totalmente)

Pessoas acima de 50 anos
concordam totalmente com a
afirmação com maior recorrência
que as pessoas com até 49 anos
(94% acima de 50 anos X 88% até 49
anos)

Pessoas que não trabalham
concordam totalmente com a
afirmação com maior recorrência
que as pessoas que trabalham
(94% não trabalham X 89%
trabalham)

P3. O quanto você concorda ou discorda da afirmação “O Projeto Itinerante contribui para a democratização e acesso à cultura no Estado de São Paulo”
Base total– 275
Mosteiro São Bento (50), Igreja Luterana SP (38), Paróquia São Luiz (34), Igreja Anglicana (28), Itú (24), Igreja Nossa Senhora do Bom Sucesso – Pindamonhangaba (22),
Bauru (19), Pinacoteca (15), Atibaia – 19h30 (14), Barra Bonita (9), Botucatu (6), SESC Santana (11), SESC Belenzinho (5)

Os comentários sobre o projeto (35%) são recheados de elogios
à iniciativa
Entendem que é uma ação capaz de provocar
mudanças no país

E mesmo as sugestões (15%) são focadas em
formas de ampliação do programa

“Traz cultura, educação e disciplina”

•

“Melhora a qualidade de vida em época ruim de
crise no País”

•
•

“É um transformador da sociedade”

Levar a outras cidades (Cotia) e locais (periferia
e interior, praças, metrôs)
Aumentar a frequência e tempo das
apresentações
Trazer canções populares/ peças brasileiras/
clássicos

P4. Você gostaria de acrescentar algum comentário, sugestão ou reclamação relacionado ao Projeto Itinerante ocorrido em sua cidade?
Base total– 275

Se mostram tocados pessoalmente pelos espetáculos que
assistiram – sentimento 4%
“Vai ficar na memória”
“É importante ouvir a música
como ferramenta para tocar o
coração das pessoas”
“Senti todos os instrumentos”
“Fiquei arrepiada”

O repertório foi avaliado como muito requintado, o que
agradou uns (2%) e desagradou outros (2%), principalmente
em relação a mudanças na programação (Igreja Luterana)

“Opções de boa música e
cultura”
“Refinado”
“Repertório alegre”
“Repertório religioso e
espiritual”
“Gostei dos arranjos”

“O programa entregue não
correspondeu ao cantado em
50% dele, ficou difícil
acompanhar”
“Peças somente em alemão, só
se pode avaliar o som da voz”
“Repertório de difícil aceitação
por amadores”

P4. Você gostaria de acrescentar algum comentário, sugestão ou reclamação relacionado ao Projeto Itinerante ocorrido em sua cidade?
Base total– 275

Principais Aprendizados

A iniciativa foi muito bem avaliada. Reconhecem a importância do programa para
democratizar o acesso à música.
Acreditam que a ampliação do projeto deve contribuir ainda mais para que isso se
efetive, levando para outras cidades e outras regiões que não possuem acesso
facilitado à música clássica.
Sugerem ainda ações mais didáticas para explicar as peças que serão apresentadas e
maior investimento na divulgação do programa.
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