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Pesquisa de perfil de público
Audience profile survey
Núcleo de pesquisa e inteligência de mercado
da SPTuris, o Observatório de Turismo e Eventos (OTE) realizou, entre os dias 12 e 14 de novembro de 2021, um levantamento de perfil de
público no GP São Paulo de Fórmula 1. Foram
entrevistadas 1.214 pessoas nas arquibancadas
do público pagante do evento, que ocorreu no
Autódromo de Interlagos.

SPTuris Research and Market Intelligence Center, the Tourism and Events Observatory (OTE)
carried out an audience profile survey between
November 12 and 14 in the Formula One Sao
Paulo Grand Prix 2021. It were interviewed 1,214
people in the stands of the paying public of the
event, which took place at the Interlagos Autodrome.

A pesquisa aponta que houve aumento significativo no número de turistas nacionais; 81,7%
dos turistas avaliaram a cidade como ótima ou
boa; os protocolos sanitários tiveram 89,5% de
aprovação; e 33,8% afirmaram que iriam aproveitar a cidade no feriado nacional de 15 de novembro.

The survey points out that there was a significant
increase in the number of national tourists; 81.7%
of tourists rated the city as excellent or good;
health protocols had 89.5% approval; and 33.8%
said they would enjoy the city on the November
15 national holiday.

Houve lotação das arquibancadas, segundo
a organização da prova, com 181.711 pessoas
durante os três dias de evento, sendo mais de
104 mil turistas, que impulsionaram a economia
paulistana. O total de turistas procedentes do
interior do estado de São Paulo e dos demais
estados cresceu 46,2%: de 67.863 em 2019 para
99.237 em 2021.
O perfil predominante do público pode ser
definido pela seguinte persona: homem (79,3%),
brasileiro (96,9%), paulista (60,1%), entre 30 e 39
anos (32,5%).

The stands were full, according to F1 organization team, with 181,711 people during three days,
and there were more than 104 thousand tourists,
which boosted the economy of São Paulo. The
total number of tourists from the interior of the
state of São Paulo and other states grew 46.2%:
from 67,863 in 2019 to 99,237 in 2021.
The predominant profile of the audience can be
defined by the following persona: male (79.3%),
Brazilian (96.9%), São Paulo (60.1%), between 30
and 39 years old (32.5%).
Fonte / Source: São Paulo Turismo, 2021
Amostragem total / Total sampling:
1.214 entrevistados / 1,214 interviewees
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PERFIL DO ENTREVISTADO
Interviewee profile
GÊNERO Gender

FAIXA ETÁRIA Age group

20,7%

masculino
male
feminino
female
32,5%
79,3%
14,3%

19,9%

18,8%

9,1%

5,4%

18-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60+

PAÍS DE RESIDÊNCIA Country of residence

Brasil
Paraguai
Argentina
Chile
Peru
Outros | others

96,9%
1,2%
0,7%
0,4%
0,2%
0,6%

ESTADO DE RESIDÊNCIA State of residence

São Paulo
Minas Gerais
Paraná
Santa Catarina
Rio de Janeiro
Outros | others

60,1%
8,5%
6,2%
4,8%
3,8%
16,6%

2

CIDADE DE RESIDÊNCIA

OCUPAÇÃO OU ATIVIDADE
PRINCIPAL Occupation or main

City of residence

activity

%

45,0%

assalariado
salaried

São Paulo
Belo Horizonte

35,6
5,0

17,6%

empresário
entrepreneur

Curitiba
Rio de Janeiro
Campinas
Florianópolis
Porto Alegre
Outras others

3,3
3,1
2,7
1,8
1,5
47,0

11,9%

autônomo
self employed

CIDADE City

9,2%

funcionário público
public agent

9,2%

estudante
student

3,3%

aposentado / pensionista
retired

2,6%

profissional liberal
liberal professional

1,2%

desempregado
unemployed

RENDA FAMILIAR MENSAL

ESCOLARIDADE Education

Monthly family income

até R$2.200
up to BRL 2,200

0,1%

básico
basic

10,0%

de R$ 2.201 a R$ 4.400
from BRL 2,201 to BRL 4,400

0,8%

fundamental
elementary

28,6%

de R$ 4.401 a R$ 11.000
from BRL 4,401 to BRL 11,000

1,7%

23,2%

15,3%
3,3%

17,9%

14,4%

médio
high school

14,3%

superior incompleto
higher education incomplete

não sabe dizer
can’t tell

51,3%

superior completo
graduated

Recusa
refuse

19,1%

pós-graduação
post graduated

de R$ 11.001 a R$ 22.000
from BRL 11,001 to BRL 22,000
acima de R$ 22.000
above BRL 22,000
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SOBRE O EVENTO About the event
MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO PARA CHEGAR AO EVENTO*
Type of transport used to reach the event*

30,4%

28,7%

carro/taxi app

carro próprio

metrô

trem

ônibus

a pé

outros

own car

metro

train

bus

by foot

others

car/taxi app

21,2% 20,8% 14,6% 1,7%

3,4%

*múltiplas respostas / multiple responses

PRETENDE VOLTAR AO GP SP DE F1 2022?
Do you intend to return for the 2022 SP GP F1?
96,3%
3,7%

sim
yes
não
no

ACREDITA QUE OS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA SANITÁRIA ESTABELECIDOS PARA O GP SP DE F1 2021 ESTÃO ADEQUADOS?
Do you believe that the health safety protocols established for the 2021 SP GP F1 are adequate?
89,5%

10,5%

sim
yes
não
no

Portão entrada GP SP de F1 - José Cordeiro/ SPTuris
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TURISTAS NA F1 Tourists at the F1
MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO PARA CHEGAR NA CIDADE
Type of transport used to reach the city

48,3%

avião
airplane

36,4%

carro

8,3%

ônibus fretado

car

chartered bus

3,4%

trem
train

1,8%

1,8%

ônibus
intermunicipal

outros
others

intermunicipal bus

ONDE ESTÁ HOSPEDADO?
Where are you staying?
60,8%

hotel / flat

18,1%

bate e volta - sem acomodação

11,1%

casa de amigos / parentes

without accomodation

relatives/ friend’s house

6,3%

aluguel por app (airbnb, etc)
rent by app (airbnb, etc.)

1,9%

hostel / albergue
inn

1,7%

casa própria
own house
outro
other

0,1%

VAI APROVEITAR O FERIADO DE
15 DE NOVEMBRO PARA ESTENDER SUA ESTADA NA CIDADE DE
SÃO PAULO? Are you going to enjoy the
November 15th holiday to extend your stay
in the city of Sao Paulo?

MÉDIA DE PERNOITES EM SP
Average overnight stay in Sao Paulo
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ATIVIDADES EM SÃO PAULO
ALÉM DO GP SP de F1 2021*
Other activities besides the F1 SP GP*

47,3%

nenhuma- vim só para o GP

27,8%

compras

25,7%

vida noturna/ bares

11,5%

passeios turísticos

8,1%

5,1%

33,8%
66,2%

não
no

gastronomy

31,3%

6,1%

sim
yes

gastronomia

none - I just came to the GP
shopping

night life / bars
sightseeing

visita a parentes/ amigos
Visit to relatives and friends

teatros/ cinema/ show

theater / cinema / show

museus

museums

4,0%

negócios/ eventos

3,1%

parques/ áreas verdes

business/ events

parks/ green areas

*múltiplas respostas / multiple responses
Ícones/ icons: rawpixel.com - br.freepik.com
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GASTOS TOTAIS DURANTE A ESTADIA NA CIDADE
Total expenses during the stay in the city

R$ 4.545,57

BRL 4,545.57

AVALIE OS SEGUINTES ITENS DA CIDADE DE SÃO PAULO

CATEGORIA Category

ótimo
great

bom
good

regular

ruim
bad

péssimo
awful

N.A.

Rate the following items about the city of Sao Paulo

HOSPEDAGEM accomodation

61,4%

21,7%

7,5%

0,8%

0,8%

7,8%

MOBILIDADE/TRANSPORTE
mobility/ transportation

40,2%

26,7%

19,8%

5,2%

2,0%

6,1%

CENTRAIS DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA
tourist information centers

28,9%

17,7%

19,2%

3,2%

2,8%

28,2%

SINALIZAÇÃO TURÍSTICA tourist signs

33,8%

21,2%

20,1%

2,9%

2,8%

19,2%

OPÇÕES CULTURAIS/ENTRETENIMENTO
cultural/ entertainment options

58,8%

16,9%

9,4%

1,2%

1,1%

12,6%

OPÇÕES GASTRONÔMICAS
gastronomic options

73,3%

15,4%

3,1%

0,8%

0,2%

7,2%

OPÇÕES DE COMPRAS shopping options

66,2%

15,5%

5,4%

1,5%

0,2%

11,2%

LIMPEZA URBANA urban cleaning

33,5%

29,0%

24,6%

5,8%

2,0%

5,1%

SENSAÇÃO DE SEGURANÇA safety impression

32,7%

31,0%

22,3%

7,7%

2,2%

4,1%

HOSPITALIDADE DA POPULAÇÃO
population hospitality

49,6%

26,1%

15,4%

2,9%

0,5%

5,5%

AVALIAÇÃO GERAL DA CIDADE
city’s general evaluation

39,3%

42,4%

13,1%

1,0%

0,2%

4,0%

Pesquisadores no GP SP de F1 - Paulo Alves/ P2A
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Considerações finais
Final considerations
O impacto econômico do GP São Paulo de
F1 pode ser representado por quatro pilares:
o impacto do público, da organização, dos
patrocinadores e ativação da marca e, não menos
importante, a transmissão e mídia do evento.

The economic impact of the São Paulo F1 GP
can be represented by four pillars: the impact
of the public, the organization, the sponsors
and brand activation and, not least, the event’s
broadcasting and media.

A pesquisa do OTE mostra um impacto
econômico com o público do evento para a
cidade de R$ 549,2 milhões, valor que é 52,0%
superior ao da última edição, de 2019, que foi
de R$ 361,4 milhões. O gasto médio dos turistas,
com hospedagem, transporte, alimentação,
compras e outras opções de lazer, foi de R$
4.545,57, durante três dias de permanência
média – valor 54,4% superior ao da edição de
2019, que foi de R$ 2.944,00.

The OTE survey shows an economic impact
with tourism in the city of BRL 549.2 million,
which is 52.0% higher than the last edition, in
2019, which was BRL 361.4 million. The average
expense of tourists, with accommodation,
transport, food, shopping and other leisure
options, was BRL 4,545.57, during three days of
average stay - a value 54.4% higher than the one
in the 2019 edition, which was BRL 2,944.00.

Entre todos os que responderam à pesquisa,
33,8% disseram que, além do GP São Paulo, iriam
aproveitar o feriado nacional da Proclamação
da República na cidade. Na avaliação geral da
capital paulista, 39,3% dos turistas entrevistados
a classificaram como ótima, 42,4% como boa e
13,1% como regular. Outro item avaliado foram
os protocolos de segurança sanitária, com
89,5% de aprovação.

Among all those who responded to the survey,
33.8% said that, in addition to the Formula One
Sao Paulo Grand Prix, they would enjoy the
national holiday of the Proclamation of the
Republic in the city. In the general evaluation
of the city of São Paulo, 39.3% of the tourists
interviewed rated it as excellent, 42.4% as good
and 13.1% as regular. Another item evaluated was
the health safety protocols, with 89.5% approval.

Ao se avaliar o gasto médio por extrato do
público, verifica-se que o maior gasto é o do
turista estrangeiro: R$ 5.971,14. Em seguida, está
o do turista de outros estados brasileiros, com
uma média de R$ 4.709,60; na sequência, vem o
gasto do turista do interior do estado de São Paulo,
com R$ 3.701,54. O morador da grande São Paulo
gastou no evento, em média, R$ 1.830,00, e o
residente na capital paulista R$ 1.524,21.

When evaluating the average expenditure by
public extract, it turns out that the largest expense
is the one of foreign tourists: BRL 5,971.14. Then
there is that of tourists from other Brazilian states,
with an average of BRL 4,709.60; followed by
the expense of tourists from the interior of the
state of Sao Paulo, with BRL 3,701.54. Residents
in the metropolitan area of Sao Paulo spent, on
average, BRL 1,830.00 during the event, and
residents in Sao Paulo, BRL 1,524.21.

Analisando o impacto econômico total do
evento - elaborado pelo Centro de Inteligência
do Turismo (CIET) da SETUR-SP e pela
Fundação Getúlio Vargas (FGV), incluindo os
dados levantados pelo OTE com o impacto
gerado pelo público presente no evento, além
da organização, dos patrocinadores e ativação
da marca, a transmissão e mídia do evento -,
que totalizou R$ 959,5 milhões, percebe-se
como os grandes eventos são uma excelente
oportunidade para a economia da cidade de
São Paulo crescer, gerar empregos, renda e
tributos, além de atrair cada vez mais turistas
nacionais e internacionais para o destino.

Analyzing the total economic impact of the
event - prepared by the Tourism Intelligence
Center (CIET) of SETUR-SP and the Getúlio
Vargas Foundation (FGV), including data
collected by OTE with the impact generated
by the public present at the event, in addition
to the organization , from sponsors and brand
activation, broadcasting and media of the event
- which totaled BRL 959.5 million, one can see
how large events are an excellent opportunity
for the economy of the city of São Paulo to
grow, generate jobs, income and taxes , in
addition to attracting more and more national
and international tourists to the destination.
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Aspectos metodológicos
Methodological aspects

A margem de erro relativa considerada na pesquisa foi calculada considerando a média e o
erro padrão. Devido a amostra de 1214 entrevistas foi considerada a aproximação pela normal
para calcular os intervalos de 95% de confiança.
O erro padrão foi calculado considerado a fórmula abaixo, onde s representa o desvio padrão
amostral e n representa o número total de respondentes.

The relative margin of error considered in the
survey was calculated considering the mean
and standard error. Due to a sample of 1,214
interviews the approximation by normal was
considered to calculate the 95% confidence intervals. The standard error was calculated considering the formula below, where s represents
the sample standard deviation and n represents
the total number of respondents.

Erro padrão = S
√n

Standard error = S
√n

Sendo assim, a margem de erro para esta pesquisa é de 2,8 pontos percentuais para mais ou
para menos.

Therefore, the margin of error for this research
is 2.8 percentage points for more or less.

Beto Issa/ F1 GP São Paulo
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