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A SATISFAÇÃO dos usuários com os serviços de alimentação (71%), programação
cultural (79%) e de esportes (92%) também é alta no Ibirapuera, mas a pesquisa
captou oportunidades para expansão dos serviços de alimentação e programação
cultural e eventos, notadamente nos parques menores.

MELHORIAS NA ZELADORIA: A comparação dos parques do 1º lote com o grupo
sintético de parques similares não concedidos deu robustez às evidências de
melhora na zeladoria, com diferenças significativas nos casos das áreas verdes
(93%) e dos diferentes ambientes dos parques (89%), e na segurança no pós-
concessão (93%).

IBIRAPUERA
Av. Pedro Álvares Cabral - Vila Mariana

JACINTHO ALBERTO
R. Talófitos, 16 - Jardim Cidade Pirituba

EUCALIPTOS
R. Ministro Guimarães, 280 – Morumbi

JARDIM FELICIDADE
R. Laudelino Vieira de Campos, 265 - Jd.
Felicidade

TENENTE BRIG. FARIA LIMA
Rua Heróis da FEB, 322 - Parque Novo Mundo

LAJEADO
R. Antônio Thadeo, 712 - Guaianases

RODRIGO DE GÁSPERI
Av. Miguel de Castro, 321 - Pirituba

LIONS CLUBE TUCURUVI
R. Alcindo Bueno de Assis, 500 - Tucuruvi

SANTA AMÉLIA
R. Timóteo Correa de Góes, 30 - Jd. das
Oliveiras

Parques de São Paulo 

A pesquisa mostrou que 90% dos paulistanos
entrevistados aprovam os serviços prestados
nos parques e mais de 70%  enxergam uma
melhora nos serviços prestados comparado ao
período em que os parques eram administrados
pela Prefeitura.

MAIS DA METADE dos entrevistados
destacam positivamente o estado de
conservação dos parques como
principal aspecto de satisfação.

A pesquisa do 1º Lote de Concessão de Parques buscou averiguar a percepção dos
usuários quanto à qualidade dos serviços prestados nos parques concedidos do
município de São Paulo e estimar o impacto da intervenção. Para isso, foram
aplicados 1.100 questionários quantitativos, em amostra representativa de usuários,
nos 6 parques do 1º lote da Concessão e em outros 3 parques similares
administrados pela Prefeitura, cobrindo as temáticas de: zeladoria, segurança,
serviços, comunicação e concessão. 

mais de 70% dos entrevistados
enxergam uma melhora nos

serviços prestados comparado ao
período em que os parques eram

administrados pela Prefeitura.

Cerca de 90% dos respondentes
apoiam que outros parques de
São Paulo sejam administrados

por parceiros privados* 

 Mais de 90% dos
entrevistados dizem se sentir
seguros, seja no Ibirapuera ou

nos demais parques
concedidos.

Melhoria Satisfação Segurança

Realização

Apoio

A PESQUISA

OS PARQUES
GRUPO DO 1º LOTE
DE PARQUES

GRUPO DE
COMPARAÇÃO

-

-

-

Pesquisa Pós-
Concessão
do 1° lote

*Tendo como base o trabalho realizado nos parques do 1º Lote de Concessão.
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O ESTADO DE CONSERVAÇÃO DOS PARQUES FOI
INDICADO POR MAIS DA METADE DOS

RESPONDENTES COMO PRINCIPAL SATISFAÇÃO.

90% 70% 90%

RESULTADOS: 
CONCESSÃO

Pergunta: A empresa URBIA
administra o parque há [Nº
MESES]*. De maneira geral, você
aprova a qualidade dos serviços
prestados?

Pergunta: Comparando com a
administração da Prefeitura [N°
MESES]* atrás, você considera que
a oferta de serviços e de atividades
culturais, de esportes, lazer e
zeladoria:

Sim  Não

94%

93%

71% 27%

71% 27%

Melhoraram Estão iguaisPioraram

*[N° MESES] REPRESENTA A VARIAÇÃO DO TEMPO DE
CONCESSÃO EM CADA PARQUE.

O bloco de perguntas sobre a
Concessão demonstrou uma

aprovação dos serviços prestados
desde quando os parques foram

concedidos da ordem de 90%

mais de 70% enxergam uma
melhora comparado ao

período em que os parques
eram administrados pela

Prefeitura. 

Cerca de 90% disseram apoiar
que outros parques de São

Paulo sejam administrados por
parceiros privados tendo como
base o trabalho realizado nos

parques do 1º lote de Concessão.

DESTAQUE POSITIVO:

A PESQUISA
Os resultados da pesquisa de comparação são representativos para um nível de
confiança de 95%, com estatísticas variando dentro de uma margem de erro de 4%,
para mais ou para menos. Diferenças com p-valor menor que 1% no teste do qui-
quadrado foram consideradas estatisticamente significativas. 
A fim de explorar as singularidades e diferenciais da concessão de parques, esta
pesquisa abrangeu os parques citados anteriormente e outros 3 (três) parques
municipais com gestão direta da Prefeitura, os quais são chamados de “grupo de
comparação”. 
Com intuito de abordar um método comparativo entre gestão direta e indireta,
estabeleceu-se que os critérios região, área, frequentadores e entorno determinariam
a díade entre 1 (um) parque do “grupo de comparação” correspondente a 1 (um)
parque do “grupo do 1º lote de parques”, sob os mesmos dados. No entanto, por não
existir nenhum outro parque municipal sob os mesmos dados correspondentes ao
Ibirapuera, Eucaliptos e Tenente Brigadeiro Faria Lima, não foi incluído um
contrafactual no grupo de comparação associado a eles.

Pergunta: Você considera que os diferentes
ambientes do parque, como sanitários, área
de esporte e recreação, estão em bom
estado de conservação?

0 25 50 75 100

1° Lote 

Comparação 

A comparação dos parques do 1º lote com o grupo sintético de parques similares
confirmou a melhora significativa na zeladoria nos parques concedidos, sobretudo
nas áreas verdes e dos diferentes ambientes, e na segurança.

Nota-se, porém, uma maior exigência dos usuários em termos de oferta de
serviços de atividades de esporte e recreação nos parques concedidos.

Sim  Não

Pergunta: Você considera que as áreas
verdes do parque, como jardins e
gramados, estão em bom estado de
conservação?
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Comparação 

86%

71%

91%

82%
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Pergunta: Você considera que os
diferentes ambientes do parque,
como sanitários, áreas de esporte
e de recreação, estão em bom
estado de conservação?

Pergunta: Você considera que os
diferentes equipamentos do parque,
como aparelhos de ginástica,
parquinho infantil, esculturas e
estátuas, estão em bom estado de
conservação? 

Sim  Não

88%

89%

No Ibirapuera, tanto as áreas
verdes quanto os ambientes e os

equipamentos foram
considerados em bom estado de

conservação por mais 86% dos
entrevistados.

O estado de conservação dos
equipamentos nos demais
parques concedidos possui
uma taxa de aprovação um
pouco menor, de 69%, mas,

ainda assim, alta. 

Além disso, quase 70%, em
todos os parques, consideram

que os ambientes e
equipamentos melhoraram

desde o início da Concessão. 

Os resultados da pesquisa para o 1º lote de parques são representativos para o
Parque Ibirapuera e para os demais parques concedidos quando considerados em
conjunto. O nível de confiança foi de 95% com estatísticas variando dentro de uma
margem de erro de 5%, para mais ou para menos, em ambos os casos. 

1º LOTE DE PARQUES

ZELADORIA

SERVIÇOS

86%

69%

Sim  Não

Pergunta: Você está satisfeito(a)
com a quantidade e diversidade de
serviços de alimentação, como
lanchonetes e restaurantes,
disponíveis no parque?

Pergunta: Você está satisfeito(a)
com a quantidade e diversidade de
opções de esportes e lazer
disponíveis no parque?

Sim  Não

71%

78%

92%

68% 32%

No Ibirapuera, a
satisfação com os
serviços de alimentação,
a programação cultural e
de eventos e as opções
de esporte e lazer é alta,
variando de 71% a 92%

29%

As opções de
esporte e lazer são
aprovadas por 68%
dos entrevistados.

68%
A gestão dos serviços
terceirizados do
estacionamento no
Ibirapuera é bem
avaliada por 72%
daqueles que o utilizam

72%50%
A percepção de
melhora desses
serviços desde o
início da
Concessão é na
ordem de 50%. 

Nos demais parques concedidos, 78% dos entrevistados demonstraram insatisfação com a
quantidade e diversidade dos serviços de alimentação nesses parques, indicando oportunidade
de melhorias por parte da concessionária.

Sim  Não
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        A diferença se faz notar nos parques
menores onde a melhoria dos serviços
de segurança é mais evidente na
percepção dos usuários, atingindo 58%.

        No Ibirapuera, a evidência através da
percepção dos usuários seria uma
sensação de segurança no parque antes
da Concessão, induzindo o resultado de
estabilidade no período de Concessão.
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SEGURANÇA
Pergunta: Você se sente seguro(a)
no parque?

Pergunta: Nos últimos [Nº MESES]*,
você considera que os serviços
terceirizados de segurança do
parque:

Sim  Não

93%

92%

39% 58%

58% 42%

Melhoraram Estão iguaisPioraram

Mais de 90% dos
entrevistados dizem se
sentir seguros, seja no
Ibirapuera, seja nos demais
parques concedidos. 

Pergunta: Você considera que as
placas e painéis eletrônicos
instalados no parque fornecem as
informações necessárias sobre
programações, equipamentos e
serviços disponíveis?

Pergunta: Você está satisfeito(a)
com a maneira que as propagandas
são divulgadas no parque, via
painéis eletrônicos?*

Sim  Não

74%

70%

COMUNICAÇÃO

84%

Sim  Não

*Apenas o Ibirapuera possui
painéis eletrônicos com
propagandas

As placas e painéis instalados
nos parques fornecem as
informações necessárias sobre
programações, equipamentos e
serviços disponíveis na opinião
de mais de 70% dos
entrevistados em todos os
parques.

Sendo que 84% dos usuários
se dizem satisfeitos com a
maneira como as
propagandas são divulgadas,
via painéis eletrônicos, no
Ibirapuera.

70% 84%

*[N° MESES] REPRESENTA A VARIAÇÃO DO TEMPO DE
CONCESSÃO EM CADA PARQUE.



Além dos serviços de
alimentação, também
demandam melhora na
programação cultural e
de eventos. 

Demandas e Oportunidades
de Melhorias

RESULTADOS: 

Na Concessão, há uma forte
demanda entre os parques
menores na expansão dos
serviços de alimentação.

 

Pergunta: Você está satisfeito (a)
com a quantidade e diversidade de
serviços de alimentação, como
lanchonetes e restaurantes,
disponíveis no parque?
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Sim  Não

71%

78%

Pergunta: Você está satisfeito(a)
com a quantidade e diversidade da
programação cultural e de eventos
que ocorrem no parque?
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Sim  Não

79%

66%

Por parte da
Concessionária, há

necessidade de
aprimoramento quanto a

orientação ao usuário sobre
como obter apoio em caso

de intercorrências nos
parques.

Pergunta: Em caso de dúvidas e/ou
problemas com os serviços
disponíveis no parque, você sabe
onde recorrer?
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Outros 

Sim  Não

76%

61%

Nas entrevistas, a
última pergunta
permitiu visualizar a
oportunidade de
melhoria na
comunicação quanto
aos benefícios
econômicos entre
parcerias público-
privadas.

Pergunta: Você sabia que a
Prefeitura, atualmente, não precisa
mais gastar recursos para manter o
parque?

0 25 50 75 100

Ibirapuera 

Outros 

Sim  Não

55%

76%



A comparação do perfil dos respondentes nos grupos estudados é um teste comum do
balanceamento das variáveis de controle em uma avaliação de impacto. Quanto mais similares
os indivíduos estudados e seus contrafactuais, mais clara deveria ser a convergência das
estatísticas observáveis nos dois grupos. Contudo, como a avaliação é pautada na
comparação com um grupo sintético, alguma variabilidade pode ser esperada. É o caso das
variáveis gênero e tempo que frequenta o parque que apresentaram diferenças
estatisticamente significativas, tendo as demais atingido um grau de similaridade razoável. A
não perfeita simetria não inviabiliza a comparação, mas ressalta os limites de técnicas de
avaliação de impacto que não se pautam na randomização prévia, no tratamento (padrão-
ouro).

O perfil dos entrevistados demonstra a especificidade do público do Ibirapuera comparado
aos demais parques concedidos. Se gênero, idade, tempo e motivação para frequentar os
parques apresentam certo balanceamento no 1º Lote como um todo, o Ibirapuera tende a ser
muito mais visitado por pessoas que não moram na sua proximidade, 46% dos respondentes, e
com escolaridade mais alta, aproximadamente 3 a cada 4 frequentadores declararam possuir
ensino superior completo ou mais.

A construção do grupo de comparação sintético utilizou uma metodologia orientada
por dados baseada em um agrupamento hierárquico em componentes principais,
levando em consideração a proximidade das variáveis de cada um dos 111 (cento e
onze) parques municipais e das características do entorno, em que eles se localizam.
Assim, três parques administrados pela Prefeitura (Rodrigo de Gásperi, Lions Clube
Tucuruvi e Santa Amélia) foram definidos como contrafactuais plausíveis de três dos
parques do 1º lote da Concessão (Jacintho Alberto, Jardim Felicidade e Lajeado,
respectivamente). 

DADOS DA PESQUISA

PERFIL DOS USUÁRIOS PARQUES DO 1° LOTE

METODOLOGIA

A coleta de dados ocorreu de forma presencial, no período de 12/05/2022
a 30/05/2022, em nove parques na cidade de São Paulo (seis concedidos e
três administrados pela Prefeitura). Os parques foram visitados sempre em
horários fixos, no período da manhã, em pelo menos um dia de semana e
um dia de final de semana. 

PERFIL DOS USUÁRIOS PARQUES
COMPARAÇÃO



APRESENTAÇÃO

Somos uma sociedade de economia mista integrante da Administração Pública Indireta do
Município de São Paulo, vinculada à Secretaria de Governo Municipal (SGM), nascida para
estruturar e desenvolver projetos de parcerias público-privadas que viabilizam a
consecução do Plano Municipal de Desestatização e do Programa Municipal de Parcerias
Público-Privadas da cidade de São Paulo.

Em menos de quatro anos de efetiva atividade no âmbito do Programa, a empresa 
 estruturou dezenas de projetos de parcerias com a iniciativa privada, o que resultou em
investimentos e benefícios contratados que somam mais de uma dezena de bilhões de
reais ao Município. Com a materialização de tantos projetos de parcerias a Prefeitura de
São Paulo, pelo terceiro ano consecutivo, no pódio, entre todos os Estados e
Municípios, como o ente subnacional com maior quantidade de projetos de parcerias
público-privadas com editais publicados e contratações concluídas.

Abaixo alguns dos nossos selos e lista dos principais projetos de parcerias estruturados
pela São Paulo Parcerias:

Nossos selos e principais conquistas

A São Paulo Parcerias tornou-se a primeira empresa municipal, e
uma das poucas estatais do Brasil, a conquistar a Certificação ISO
37001, norma internacional que reconhece boas práticas de
combate à corrupção e ao suborno. 

A empresa participa do Programa Nacional de Prevenção à
Corrupção (PNPC), que é uma inciativa da Estratégia Nacional de
Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA),
executada pela Rede de Controle da Gestão Pública, voltada às
organizações públicas das três esferas de Governo e dos três
Poderes em todos os Estados da Federação, com o objetivo de
reduzir os níveis de fraude e corrupção no Brasil.

Avaliada pelo Instituto Ethos, a adesão da SPP ao Pacto Empresarial
pela Integridade e Contra a Corrupção foi aprovada, integrando a
Companhia em uma lista com mais de 800 signatárias. Tal Pacto
reúne de forma voluntária empresas voltadas ao mesmo propósito
de promover um mercado mais íntegro e ético, contribuindo para a
redução da corrupção. 

Reafirmando o nosso compromisso com a diversidade do nosso
capital humano, nos termos do nosso Código de Conduta e
Integridade, recebemos o importante Selo  Igualdade Racial pela
Coordenação de Promoção da Igualdade Racial da Secretaria
Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC) concedido às
instituições privadas que cumprem a porcentagem mínima de 20%
(vinte por cento) de cotas para afrodescendentes.

São Paulo Parcerias S.A.

Rogério Ceron 
Diretor-Presidente

Vanessa Pacheco de Souza Romão 
Diretora de Gestão e Estratégia

Rafael de Oliveira Vilas Boas 
Gerente de Gestão dos Contratos das Parcerias

Coordenadores de Pesquisa
Gabriela Amaral de Paula Melo
Lucas Antônio Cividades Gomes 

Para conhecer melhor a empresa, acesse nosso site aqui

REALIZAÇÃO APOIO INSTITUCIONAL

ICO Consultoria

Isadora Cohen
Sócia

Luísa Dubourcq Santana
Sócia

Felipe Gurman Schwartz
Consultor

https://spparcerias.com.br/pagina-inicial


PROJETOS ESTRUTURADOS

Concessão de Parques Urbanos (Ibirapuera + 5 Parques)

Concessão de 7 Parques na Guarapiranga

Concessão do Parque Chácara do Jockey

Concessão do Parque Chuvisco

Concessão dos Parques Mário Covas e Trianon

Concessão do Complexo Esportivo do Pacaembú

Concessão do Complexo de Interlagos

Concessão do Complexo Anhembi

Concessão do Vale do Anhangabaú

Concessão do Mercado Santo Amaro

Concessão do Mercado Paulistano (Mercadão) e Kinjo

Concessão do Baixo do Viaduto Antártica

Concessão do Viaduto Lapa

Concessão dos Serviços Cemiteriais, Funerários e de Cremação

Concessão dos Serviços de Estacionamento Rotativo (Zona Azul)

Concessão dos Serviços de Remoção e Guarda de Veículos Apreendidos

Concessão de Área na Cidade Tiradentes (COHAB)

PPP de Terminais Urbanos

PPP para Construção, Requalificação e Operação de Reservatórios contra

enchentes (Piscinões)

PPP de Geração Distribuída em UBSs da Saúde

PPP para Modernização e Operação de 12 Hospitais

PPP para CTEC - Centro Tecnológico, Educacional e Cultural do

Guarapiranga

PPP para Construção e Operação de 12 Novos CEUs

PPP para o 1º lote de Manutenção Predial de Unidades Escolares

PPP para Geração de Energia Fotovoltaica em Aterro Desativado

PPP para Geração de Energia Fotovoltaica em unidades escolares

PPP para Infraestrutura para atendimento à População em Situação de

Rua

PPP para Construção e Gestão de Prédios para Locação Social (áreas

centrais)

Permissão de Uso do baixo do Viaduto Pompeia

Parceria (MROSC) para Gestão para 12 novos CEUs

Chamamento para Locação de Imóveis na Região Central (incluindo

conversão de imóveis comerciais para residenciais)

Chamamento para Aquisição de Imóveis na Região Central (incluindo

conversão de imóveis comerciais para residenciais)

Naming Rigths em equipamentos esportivos visando impacto social

Espaços Gastronômicos em Equipamentos Culturais

Permissão de uso para o Viaduto Guaianases

Sanitários e bebedouros públicos

Programa de Alienação de Imóveis

Migração das unidades em média tensão para o mercado livre com

autoprodução de energia limpa

Para conhecer melhor os projetos mencionados, click aqui.

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/governo/projetos/desestatizacao/

