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QUEM SOMOS
25 ANOS DE
HISTÓRIA EM
PESQUISAS



A ideia INDSAT nasceu em julho de 2013, em meio às todas manifestações que sacudiam o 
Brasil. 

Nós, que  compomos a INDSAT - pesquisadores, jornalistas, publicitários - sentimos que o 
cidadão comum, que era o principal agente das manifestações, estava dando um grande 
basta. Um basta a uma Educação precária, um basta a um sistema de Transporte Público 
inefi ciente, um basta a uma Segurança que gerava medo, mas, principalmente, um basta a 
ele mesmo, POVO, que até então assistia a tudo isso de forma distante e cômoda.

As  manifestações de 2013 ampliaram a visão da população, que passou a ver os serviços 
públicos e os responsáveis pela prestação de serviços de uma outra forma, mais profunda, 
mais crítica, mais responsável. E nós, que trabalhávamos há mais de 20 anos com pesquisas 
de opinião, na identifi cação e análises dos índices de satisfação desses Serviços Públicos, 
vimos os mesmos despencarem, nas mais de 100 cidades do Estado de São Paulo que 
atuávamos.

Em 30 dias, vimos índices de satisfação  de prefeitos caírem de 60% para 30%. Vimos os 
índices de satisfação com a Educação de determinado município que era de 70%, afi nal o 
fi lho tinha aula e merenda, despencarem para 20%, porque agora com esse novo olhar, ter 
aula e merenda, já não eram sufi cientes para uma avaliação positiva. Se fazia necessário algo 
mais. E  foi justamente com o propósito de oferecer uma ferramenta, para que esse algo 
mais possa ser uma realidade, que nasceu a INDSAT, que tem como objetivo gerar conteúdos 
e informações sobre os principais Serviços e Agentes Públicos dos municípios, tendo como 
base Pesquisas de Opinião, realizadas com o alto rigor metodológico exigido pelo mercado.

Com  a INDSAT, acreditamos que os agente públicos, empresários e cidadãos possam estar 
bem informados em relação aos Serviços Públicos de seus municípios e, assim, promover e 
exigir as melhorias necessárias. 

Saúde, educação, transporte coletivo, geração de empregos, abastecimento de água e 
entre outros serviços, agora são  avaliados de três em três meses, para que todo cidadão 
possa, não apenas saber se o serviço prestado está sendo realizado com a qualidade que se 
espera, e evoluindo dentro das expectativas, mas principalmente para fazer suas análises e 
construir sua opinião com outro grau de consciência, de uma forma mais abrangente, não 
apenas motivada por uma satisfação ou insatisfação pessoal, mas com a visão de toda uma 
coletividade.
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REGIÃO 
METROPOLITANA
DE CAMPINAS

AGLOMERADO URBANO 
PIRACICABA

AGLOMERADO URBANO 
PIRACICABA

REGIÃO 
METROPOLITANA
DE CAMPINAS

36 cidades do
Estado de São Paulo

As pesquisas da INDSAT cobrem hoje a cada trimestre 
um total de 36 cidades do Estado de São Paulo 
distribuídas em três regiões. São mais de 15 mil entrevistas 
por trimestre ou em torno de 60 mil entrevistas 
por ano, alcançando uma população aproximada 
de 23,7 milhões de habitantes, pouco mais 
de 50% de toda a população paulista. 

10 maiores cidades 
do Estado de SP

15 maiores cidades da 
Região Metropolitana 
de Campinas

12 cidades do 
Aglomerado Urbano
Piracicaba

Onde 
estamos



DEZ MAIORES CIDADES DO ESTADO  DE SÃO PAULODEZ MAIORES CIDADES DO ESTADO  DE SÃO PAULO
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16 serviços públicos 
avaliados pela INDSAT

São 16 setores públicos avaliados pela INDSAT, além 
da Administração Municipal, da Câmara Municipal e 
dos governos Federal e Municipal. O perfi l 
do prefeito também é medido, a partir de 
quatro abributos emocionais e racionais.

SETORES AVALIADOS
1. Educação;
2. Saúde;
3. Segurança;
4. Transporte;
5. Coleta de Lixo;
6. Qualidade da Água;
7. Abastecimento de Água;
8. Iluminação;
9. Trânsito;
10. Cultura;
11. Asfalto;
12. Geração de Emprego;
13. Qualidade de Vida;
14. Guarda Municipal;
15. Merenda Escolar;
16. Limpeza Pública.



A atuação da Administração 
Pública ganhou um 
termômetro efi caz e 
independente, que permite 
avaliar, de acordo com a 
percepção dos moradores, 
o desempenho dos serviços 
essenciais que lhes são 
oferecidos.  Por isso,  a 

INDSAT elencou 16 setores 
públicos que afetam a 
população como um todo. 
Entre eles, encontra-se 
também o atributo Qualidade 
de Vida, que apesar de não 
ser um serviço público, 

ganhou atenção especial 
da INDSAT por responder 
pela sensação de todos os 
serviços oferecidos em um 
município. Abastecimento 
de água e qualidade da água 
também  foram divididos 

O nível de satisfação  
com a atuação das 
Administrações e 
Câmara Municipais 
também é avaliado 
pelas pesquisas 
INDSAT, assim como a 
atuação dos governos 
municipal e federal

MERENDA ESCOLAR
é um dos serviços analisados 
pela INDSAT que se 
destacam em satisfação

em dois setores distintos. 
Afi nal, nem sempre a 
água que é distribuída 
pelos órgãos públicos 
ou privados oferece a 
qualidade que é exigida 
pela população atendida.

COLETA DE LIXO 
se destaca por estar 

sempre entre os melhores 
serviços avaliados
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INDSAT mantém portal de notícias
e ampla atuação nas redes sociais

A INDSAT mantém na Internet um portal completo de notícias 
atualizado diariamente, com informações advindas dos resultados das 
pesquisas trimestrais realizadas em todas as cidades em que atua e 
selecionadas e analisadas por uma equipe especializada de jornalistas.  
Com a INDSAT, a “sua pesquisa de opinião agora virou notícia”.
Acesse www.indsat.com.br



Todas as notícias publicadas no 
portal INDSAT são divulgadas nas 
principais redes sociais utilizadas 
por internautas do mundo todo, 
tais como Facebook, Instagram, 
Twitter e Linkdin. Os internautas 
e os mais de 15 mil entrevistados 
trimestrais também podem se 
cadastrar em nosso sistema 
de distribuição de notícias por 
meio do Whatsapp, recebendo 
as principais informações 
de suas cidades sobre as 
pesquisas que realizamos.  

Só em janeiro de 2019, as 
publicações da INDSAT atingiram 
através de seu portal, redes 
sociais e Whatsapp mais de 
3 milhões de pessoas. 



Ranking dos serviços 
públicos tem sido 
destaque nos principais 
jornais televisivos das 
regiões abrangidas pelas 
pesquisas INDSAT

Noticiários regionais destacam
as pesquisas realizadas pela INDSAT

INDSAT é destaque nos grandes canais
de comunicação do Brasil
 
Os resultados das pesquisas realizadas pela INDSAT e divulgadas em seu 
portal estão ganhando amplo destaque nos principais meios de comunicação 
do país, tais como Rede Globo, G1, TV Record, Rádio CBN, Correio de Campinas 
e entre outros. São mais de 20 milhões de pessoas que tiveram acesso às 
pesquisas INDSAT pelas mídias impressa, digital, televisiva e radiofônica.



A  INDSAT  foi destaque 
em diversos jornais 
impressos, municipais 
e regionais, de todo o 
Estado, com centenas de 
matérias já publicadas

Uma grande parte das notícias 
veiculadas pelos meios de 
comuniicação é proveniente dos press-
releases encaminhados, como sugestão 
de pauta,  pela equipe de jornalismo 
da INDSAT,que também produz 
reportagens que são solicitadas pelos 
próprios meios de comunicação a partir 
dos resultados de nossas pesquisas.

Maior jornal de Campinas e um dos maiores 
do interior do Estado dá destaque 
às pesquisas da INDSAT

A sua pesquisa 
virou notícia 

Os principais resultados 
selecionados pelo instituto são 
encaminhados à imprensa para 
divulgação voluntária de nossas 
pesquisas de satisfação.

INDSAT se posiciona 
sobre os resultados

Os diretores da INDSAT comentam os 
resultados e sempre se posicionam 
sobre os números divulgados pela 
imprensa, demonstrando total 
transparência ao trabalho realizado.
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INDSAT monitora 
serviços
a cada três meses

As pesquisas INDSAT possibilitam a construção 
de um ranking, que permite classifi car e 
comparar o desempenho dos serviços públicos 
em um determinado município e entre os 
demais municípios que compõem uma região. 

Ranking compara 
serviços e cidades

Com a INDSAT, é possível 
identifi car se um serviço 
de uma cidade está 
abaixo ou acima da média 
de sua região em termos 
de satisfação pública

Com 15 mil entrevistas por trimestre, a INDSAT monitora 
16 serviços públicos e apresenta a curvatura dos 
resultados de cada cidade com a média de sua região. 



Aprovação é monitorada
pelos critérios de ótimo,
bom, regular, ruim 
e péssimo

A partir destes critérios é 
construído o ranking de 
satisfação para cada serviço.

Ranking traz a posição
de serviços e cidades 

O Ranking Indsat traz a posição de 
cada município conforme o grau 
de satisfação do serviço público 
avaliado e a posição dos serviços 
dentro de cada município. 

Conheça a Escala INDSAT:

- INDSAT ABAIXO DE 350 PONTOS 
= Baixíssimo Grau de Satisfação.

- INDSAT entre 350 e 499 pontos 
= Baixo Grau de Satisfação.

- INDSAT entre 500 e 649 pontos 
= Grau Médio de Satisfação.

- INDSAT entre 650 e 799 pontos 
= Alto Grau de Satisfação.

- INDSAT a partir de 800 pontos 
= Grau de Excelência.pon

Ótima/boa

Regular

Ruim e péssima
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32%
João Domingues
(PXT)

27%
César Roberto
(PRONEIA)

18%
Alex Cabalero 
(PMC) 

Pesquisas poderão ser 
publicadas a cada 3 meses
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As pesquisas eleitorais serão realizadas trimestralmente nas 36 
cidades abrangidas pelo instituto. Os resultados vão revelar a evolução 
dos candidatos até dois anos antes da realização das eleições



INDSAT inicia corrida 
para as ELEIÇÕES 20200

A INDSAT já iniciou a corrida para as Eleições 2020 
realizando pesquisas político-eleitorais em todos os 36 
municípios em que atua. Os levantamentos estatísticos 
tiveram inicío no último trimestre de 2018 e continuarão 
até  outubro de 2020. Parte destas pesquisas já está sendo 
publicada em seu portal de notícias da Internet e pelos 
meios de comunicação. As publicações continuarão sendo 
publicadas ocasionalmente até dezembro de 2019. A partir 
de então, as pesquisas serão registradas no TSE e serão 
publicadas conforme determinará a legislação em vigor. 

Metodologia respeitará
Resoluções eleitorais

As pesquisas político eleitorais da INDSAT 
respeitarão a legislação eleitorai e suas 
respectivas resoluções. Serão realizadas 
amostras mínimas de 400 eleitores, que 
garantem uma e margem de erro inferior a 
5%, sob um intervalo de confi ança de 95%.

70% 30%
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INDSAT
INDICADORES DE SATISFAÇÃO 
DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

SEDE
AVENIDA DR. PAULO DE MORAES - 958
PIRACICABA/SP

Telefone
+55 (19) 3422-7101

+55 (19) 99688-1437

Email
paulogomes@indsat.com.br

Web
www.indsat.com.br


