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Divulgação: Expo Internacional Dia da Consciência Negra

Pesquisa de perfil de público
Audience profile survey

Diversas ações visando à valorização da cultura e da história dos afrodescendentes no
Brasil tomaram conta da cidade de São Paulo durante o mês de novembro de 2021, o
Mês da Consciência Negra. Uma delas foi
a 1ª Expo Internacional Dia da Consciência
Negra de São Paulo, que aconteceu entre os
dias 20 e 22 de novembro, no Anhembi.

Several actions aimed at valuing the culture and history of Afro-descendants in Brazil
took over the city of Sao Paulo during the
month of November 2021, the Month of Black Awareness. One of them was the 1st International Expo Black Awareness Day in Sao
Paulo, which took place between November
20 and 22, at Anhembi Exhibition Pavilion.

Na vanguarda do reconhecimento da influência dos afrodescendentes na nossa história, a capital paulista lançou, em 2021, o São
Paulo Farol Antirracista, ou seja, a política
pública “São Paulo Farol de Combate ao Racismo Estrutural”. Seu objetivo foi combater
o racismo estrutural na sociedade a partir da
educação e da conscientização.

At the forefront of acknowledging the influence of Afro-descendants in our history,
the city of Sao Paulo launched, in 2021, the
Sao Paulo Farol Antiracista, in other words,
the public policy “Sao Paulo Farol for Combating Structural Racism”. Its objective was
to combat structural racism in society through education and awareness.

A Expo Internacional faz parte do Farol Antirracista, idealizado e organizado pela Secretaria Municipal de Relações Internacionais e
com produção e execução da SPTuris, e que
teve como objetivo reunir especialistas e autoridades do Brasil e de outros países para
conscientizar a população paulistana e posicionar a cidade de São Paulo como indutora
do debate e das ações de combate ao racismo estrutural no país e na América Latina.

The International Expo is part of the program
Anti-Racist Lighthouse, conceived and organized by the Municipal Secretariat for International Relations and produced by SPTuris,
which aimed to bring together specialists
and authorities from Brazil and other countries to raise awareness among the population of Sao Paulo and position the city of Sao
Paulo as an inductor of debate and actions
to combat structural racism in the country
and in Latin America.
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O Observatório de Turismo e Eventos, núcleo de pesquisa e inteligência de mercado
da SPTuris, realizou uma inédita pesquisa de
perfil de público e avaliação do evento, que
será analisada neste relatório. A amostra foi
de 1.209 entrevistados, sendo o público do
evento de 12.989 pessoas.

The Tourism and Events Observatory, SPTuris’ research and market intelligence center,
carried out an unprecedented audience profile survey and assessment of the event, which will be analyzed in this report. The sample
consisted of 1,209 interviewees, and there
was 12,989 people attending the event..

O perfil predominante do público pode ser
definido pela seguinte persona: mulher cisgênero (65,3%), residente em São Paulo
capital (78,7%), preta (60,7%), entre 30 e 39
anos (21,5%).

The predominant profile of the public can be
defined by the following persona: cisgender
woman (65.3%), resident in Sao Paulo city
(78.7%), black (60.7%), between 30 and 39
years old (21.5 %).

Fonte / Source: São Paulo Turismo, 2021
Amostragem total / Total sampling:
1209 entrevistados / interviewees
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PERFIL DO ENTREVISTADO
Interviewee profile
GÊNERO Gender

FAIXA ETÁRIA Age group

1,0%
33,7%

feminino
female
masculino
male
21,5% 21,3%

outro
other

11,3%

7,3%

8,7%

12-17

18-24 25-29

17,2% 12,7%

65,3%
30-39

40-49

50-59

60+

PAÍS DE RESIDÊNCIA Country of residence

Brasil
Peru
Alemanha
Uruguai
Catar

99,6%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%

ESTADO DE RESIDÊNCIA State of residence

São Paulo
Rio de Janeiro
Bahia
Pará
Minas Gerais
Outros | others

97,3%
0,7%
0,4%
0,3%
0,2%
1,1%
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CIDADE DE RESIDÊNCIA City of residence
São Paulo
78,7%
Guarulhos
3,3%
Osasco
2,5%
Diadema
1,2%
Mauá
0,7%
São Caetano do Sul 0,7%
Suzano
0,7%
Outros | others
12,2%

REGIÃO E BAIRRO DE RESIDÊNCIA*
Region and neighborhood of residence*

Norte | north
31,3%
Leste | east
30,6%
Sul | south
19,0%
Oeste | west
13,0%
Centro | downtown 6,1%

Butantã
Itaquera
Penha
Freguesia do Ó
Tucuruvi
Bela Vista
Casa Verde
Pirituba
Santana
Outros | others

*Somente residentes da cidade de São Paulo

4,0%
3,6%
3,2%
2,7%
2,3%
2,3%
2,1%
2,1%
2,0%
75,7%
only Sao Paulo city residents

POSSUI ALGUM TIPO DE
DEFICIÊNCIA?

CONSIDERA O EVENTO
ACESSÍVEL?

Do you have any disability?

Do you consider the event accessible?

2,8%

5,3%

97,2%

não
no

sim
yes

sim
yes

não
no

94,7%
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COR/RAÇA

RENDA FAMILIAR MENSAL

Color/race

Monthly family income
60,7%

19,2%

preta
black

18,2%

até R$ 2.200
up to BRL 2,200

branca
white

35,2%

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

parda
brown

18,3%

índigena
indigenous

0,7%

amarela
yellow

0,5%

de R$ 11.001 a R$ 22.000
from BRL 11,001 to BRL 22,000

6,3%

acima de R$ 22.000
above BRL 22,000

1,4%

não declarada
not declared

0,6%

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

30,5%

Recusa
refusal

8,4%

SOBRE O EVENTO
About the event

COMO SOUBE DO EVENTO?*
How did you know about the event?*

39,1%

TV
tv

5,5%

cartaz na escola/faculdade
poster in school/college

3,4%

jornal/revista
newspaper/magazine
32,5%

23,7%
7,2%

PRETENDE IR A ALGUM OUTRO
EVENTO COM A MESMA TEMÁTICA NESTE FINAL DE SEMANA EM
SÃO PAULO? Do you intend to go to
any other event with the same thematic
this weekend in Sao Paulo?
14,6%

redes sociais
social media

não
no

amigos
friends

sim
yes

outros
outros

85,4%

*múltiplas respostas

multiple choices
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CASO AFIRMATIVO, QUAL? If yes, which one?

CASA VERDE

FEIRA PRETA

EXPOSIÇÃO IBIRAPUERA
APARELHA LUZIA

THEATRO MUNICIPAL

MANIFESTAÇÃO
PAULISTA
ESCOLA DE SAMBA
MUSEU AFRO

MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO PARA CHEGAR AO EVENTO*
Type of transport used to reach the event*

39,5%

ônibus
bus

37,5%

carro próprio
own car

29,8%

metrô

11,1%

carro/taxi app

metro

car/taxi app

1,9% 0,9% 15,0%

trem
train

a pé

outros

by foot

others

Expo Internacional Dia da Consciência Negra
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*múltiplas respostas

multiple choices
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QUANTO GASTOU/PRETENDE GASTAR NO EVENTO?
How much did you spend/intend to spend in the event?

R$ 131,05
MÉDIA DE GASTO total

BRL 131.05
total average spent

DE QUAL ATRAÇÃO DO EVENTO VOCÊ MAIS GOSTOU?
Which attraction in the event did you like the most?

EXPOSIÇÃO EGITO PALESTRAS

SHOWS
LOJAS/STANDES
TUDO
ENTRADA PRINCIPAL

DECORAÇÃO

LECI BRANDÃO

XANDE DE PILARES

DANÇA

ALAMEDA DA EDUCAÇÃO

ABERTURA
RODA DE SAMBA

ALGUM DOS FATOS HISTÓRICOS APRESENTADOS NESTA
EXPOSIÇÃO ERAM DESCONHECIDOS POR VOCÊ?
Were any of the historical facts presented in this exhibition unknown by you?

77,4%

22,6%

não
no
sim
yes
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SE SIM, QUAL(IS)? If yes, which one(s)?

QUILOMBOS
TECNOLOGIA AFRICANA

CULTURA AFRO

GRANDE PARTE DO EVENTO

HISTÓRIA
DO
EGITO
LITERATURA NEGRA
OS JORNAIS ESPECÍFICOS

CIENTISTAS NEGROS

VOCÊ SE SENTIU REPRESENTADO NESTE EVENTO?
Did you feel represented at this event?

95,7%

sim
yes
não
no

4,3%

MOTIVOS DE SE SENTIR REPRESENTADO
Reasons to feel represented

DESCENDÊNCIA
NOSSA HISTÓRIA PESSOAS COMO EU
BELEZA AFRICANA

REPRESENTATIVIDADE

EXALTAÇÃO DA CULTURA NEGRA
ORIGENS

MINHA RAÇA

TEMÁTICA PRETA

ANCESTRALIDADE

SOMOS A MAIORIA DA POPULAÇÃO
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EM UMA PALAVRA, QUAL SEU SENTIMENTO EM RELAÇÃO
AO EVENTO? In just one word, what is your feeling about the event?
PERTENCIMENTO

AMOR EMOÇÃO
ALEGRIA MARAVILHOSO

FELIZ

GRATIDÃO

REPRESENTATIVIDADE
SATISFAÇÃO
ORGULHO

RECONHECIMENTO

DÊ UMA NOTA DE 0 A 10 PARA O EVENTO
Evaluate from 0 to 10 the event

9,5
MÉDIA ARITMÉTICA DAS NOTAS DADAS PELOS RESPONDENTES
arithmetic average of the grades given by the interviewees
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O QUE VOCÊ ACHA SOBRE AS AÇÕES DA PREFEITURA
QUANTO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A POPULAÇÃO
NEGRA NOS ÚLTIMOS QUATRO ANOS?
What do you think about the City Hall’s actions regarding the public
policies for the black population during the last four years?
melhorou
improved

42,6%

40,7%

manteve igual
no changes
piorou
got worse

16,7%

AVALIE OS SEGUINTES ITENS DO EVENTO
Evaluate the following points of the event

CATEGORIA Category
A sonorização no evento é nítida

N.A.
88,3%

8,2%

3,5%

98,8%

1,2%

0,0%

96,3%

3,1%

0,6%

os banheiros estão limpos the toilets are clean

54,5%

5,5%

40,0%

o local do evento está limpo the event venue is clean

95,8%

1,1%

3,1%

91,5%

7,4%

1,1%

55,0%

7,9%

37,1%

60,3%

9,9%

29,8%

59,3%

19,0%

21,7%

96,5%

2,7%

0,8%

95,7%

3,5%

0,8%

95,1%

4,9%

0,0%

the sound at the event is clear

Sinto-me seguro dentro do evento
I feel safe in the event

a circulação pelo evento está fácil
circulation through the event is easy

a sinalização do evento está bem posicionada
the event signage is well positioned

o estacionamento é adequado para o evento
parking lot is suitable for the event

as opções de alimentação são variadas
the food options are varied

os preços praticados são adequados
the prices charged are adequate

a organização do evento é adequada
the event organization is adequate

O protocolo sanitário para acesso do evento é
adequado sanitary protocol for accessing the event is adequate
a prefeitura deve continuar investindo e/ou
apoiando eventos como este the city hall should keep
investing and/or supporting events like this
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PERFIL DO TURISTA
Tourist profile

COMO CHEGOU À CIDADE DE SÃO PAULO?
How did you get to Sao Paulo city?

46,0%

carro
car

17,6%

14,2%

11,9%

6,9%

3,4%

ônibus
intermunicipal

trem

ônibus fretado

avião

outros

train

chartered bus

airplane

others

intermunicipal bus

ONDE ESTÁ HOSPEDADO?
Where are you staying?

ATIVIDADES EM SÃO PAULO
ALÉM DO EVENTO* Other activities
in Sao Paulo city besides the event*

78,9%

bate e volta - sem acomodação

41,8%

gastronomia

gastronomy

without accomodation

hotel / flat

15,7%

25,5%

casa de amigos / parentes

5,0%

compras

25,5%

shopping

teatro/ cinema/ show

theater / cinema / show

relatives/ friend’s house

museus

25,5%
0,4%

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

25,5%
18,2%

MÉDIA DE PERNOITES EM SÃO
PAULO
Average overnight stay in the city
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14,5%
10,9%
10,9%

museums

passeios turísticos
sightseeing

parques/ áreas verdes
parks/ green areas

nenhuma- vim só para o evento
none - I came just for the event

vida noturna/ bares
night life / bars

negócios/ eventos
business/ events

1,8%

visita a parentes/ amigos

1,8%

marcha da consciência negra

Visit to relatives and friends
black awareness march

*múltiplas respostas

multiple choices
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GASTOS TOTAIS DURANTE SUA ESTADIA NA CIDADE
Total spending during your stay in the city

R$ 549,91
MÉDIA ARITMÉTICA DAS RESPOSTAS

BRL 549.91
arithmetic average of
the answers

AVALIE OS SEGUINTES ITENS DA CIDADE DE SÃO PAULO

bom
good

regular

ruim
bad

péssimo
awful

HOSPEDAGEM accommodation

43,6%

25,5%

9,1%

0,0%

0,0%

21,8%

MOBILIDADE/TRANSPORTE
mobility/ transportation

47,3%

16,4%

21,8%

3,6%

1,8%

9,1%

CENTRAIS DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA
tourist information centers

41,8%

27,3%

10,9%

0,0%

1,8%

18,2%

SINALIZAÇÃO TURÍSTICA tourist signage

45,5%

23,6%

12,7%

5,5%

1,8%

10,9%

OPÇÕES CULTURAIS/ENTRETENIMENTO
cultural/ entertainment options

67,3%

21,8%

1,8%

1,8%

0,0%

7,3%

OPÇÕES GASTRONÔMICAS
gastronomic options

76,4%

10,9%

1,8%

3,6%

0,0%

7,3%

OPÇÕES DE COMPRAS shopping options

72,7%

12,7%

5,5%

0,0%

0,0%

9,1%

LIMPEZA URBANA urban cleaning

30,9%

16,4%

29,1%

10,9%

5,5%

7,2%

SENSAÇÃO DE SEGURANÇA safety impression

23,6%

20,0%

30,9%

9,1%

9,1%

7,3%

HOSPITALIDADE DA POPULAÇÃO
population hospitality

43,6%

30,9%

7,3%

9,1%

1,8%

7,3%

AVALIAÇÃO GERAL DA CIDADE
city’s general evaluation

32,7%

41,8%

12,7%

3,6%

1,8%

7,4%

CATEGORIA Category

N.A.

ótimo
great

Rate the following items about Sao Paulo city
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Considerações finais
Final considerations

Gratidão, Representatividade, Orgulho, Maravilhoso estão entre os sentimentos mais
mencionados pelos entrevistados durante
o evento.
Visitada majoritariamente pelo público paulistano, a Expo tem um caráter inegavelmente vanguardista e internacional, sendo
um divisor de águas no quesito estudo e
exaltação da cultura negra no país e sua
relação com o continente africano. É importante ressaltar também que mais de 70%
dos entrevistados se identificaram como
pretos ou pardos.

Gratitude, Representativeness, Pride, Wonderful are among the feelings most mentioned by respondents during the event.
Mostly visited by São Paulo city residents,
the expo has an undeniably avant-garde
and international feature, being a watershed
in terms of the study and exaltation of black culture in the country and its relationship
with the African continent. It is also important to emphasize that more than 70% of
respondents identified themselves as black
or brown.

A renda familiar mensal ficou concentrada
na faixa de R$ 2.201 a R$ 4 mil, com 35,2%;
a faixa etária de 30 a 49 anos concentra
42,8% dos entrevistados e 39,5% utilizaram
ônibus para chegar ao evento. O público se
sentiu representado pelo evento, segundo
95,7% das respostas, e 22,6% disseram desconhecer os fatos históricos apresentados
na exposição.

The monthly family income was concentrated in the range of R$ 2,201 to R$ 4 thousand, representing 35.2% of the respondents; the age group from 30 to 49 years
old concentrates 42.8% of the interviewees
and 39.5% used the bus to get to the event.
The public felt represented by the event,
according to 95.7% of the respondents, and
22.6% said they were not aware of the historical facts presented at the exhibition.

Avaliação do Evento

Event Evaluation

A Expo foi aprovada com nota 10 por 69,6%
dos entrevistados. Entre as notas de 8 a 10,
o total de aprovação foi de 95,5%.

The Expo was approved with a score of 10
by 69.6% of respondents. Among grades 8
to 10, the total approval was 95.5%.

Sobre as políticas públicas da Prefeitura de
São Paulo concernentes à população negra nos últimos quatro anos, 42,6% opinaram que elas melhoraram. Os itens melhor
avaliados foram a limpeza do evento, com
95,9% de aprovação, e a segurança, com
98,8%. E ainda 95,1% afirmaram que a Prefeitura deve continuar investindo em eventos como esse.

Regarding the public policies of the City
of Sao Paulo concerning the black population in the last four years, 42.6% felt that
they had improved. The items best evaluated were the cleanliness of the event, with
95.9% approval, and safety, with 98.8%. And
yet 95.1% stated that the City Hall should
continue investing in events like this.
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Impacto Econômico

Economic Impact

O evento tem potencial de trazer para a cidade uma movimentação financeira importante nas próximas edições. Nessa primeira edição, o montante para o turismo que
inclui gastos com hospedagem, transporte,
alimentação, compras e outras opções
de lazer é de R$ 682 mil.

The event has the potential to bring to
the city an important financial movement
in future editions. In this first edition, the
amount for Tourism, which includes expenses with accommodation, transport,
food, shopping and other options
of leisure, is BRL R$ 682 thousand.

Roteiro Afro

Afro-Brazilian Tourist Guide

Uma dica para paulistanos e turistas é aproveitar o Roteiro Afro, itinerário preparado
pela São Paulo Turismo e que incentiva a
visitação de diversos pontos da cidade que
resgatam a importância histórica e cultural
de toda a riqueza afro na cidade, em suas
mais variadas manifestações, com seus belos ritmos, crenças e costumes, e que realçam a diversidade da capital paulista.

A tip for people from Sao Paulo and tourists
alike is to enjoy the Afro-Brazilian tourist
guide, an itinerary prepared by Sao Paulo
Tourism that encourages visits to various
parts of the city that rescue the historical
and cultural importance of all the Afro richness in the city, in its most varied manifestations, with its beautiful rhythms, beliefs
and customs, which highlight the diversity
of the city of Sao Paulo.

São Paulo é formada por mais de 70 nacionalidades e culturas diversas. E o visitante
quer ter contato com essa característica da
cidade. A presença africana na capital paulista é muito forte, mas ainda pouco mostrada. Desenvolver o turismo afro é importante para atender essa demanda e incentivar
uma maior inclusão socioeconômica de
seus representantes.
Valorizar a cultura afro é reconhecer a própria história brasileira e a sua formação diversa, plural e multirracial.

Sao Paulo was formed by more than 70 different nationalities and cultures. And the
visitor wants to have contact with this characteristic of the city. The African presence
in the city of Sao Paulo is very strong, but
still not well-known. Developing Afro tourism is important to meet this demand and
encourage greater socio-economic inclusion of its representatives.
Valuing Afro culture is recognizing Brazilian
history itself and its diverse, plural and multiracial background.

Axé!
Axé!
Acesse para baixar o roteiro gratuitamente:
https://cidadedesaopaulo.com/roteirosportema/roteiro-afro/

Please access to download the Afro-Brazilian Tour for free:
https://cidadedesaopaulo.com/roteirosportema/roteiro-afro/?lang=en
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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
1209 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 1209 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 2,7 pontos percentuais para
mais ou para menos.

Therefore, the margin of error for this research is 2.7 percentage points for more or
less.

Expo Internacional Dia da Consciência Negra - Fernando Gazinhato/SMRI
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