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APRESENTAÇÃO
Manter a realização da Fórmula 1 na cidade de São Paulo 

foi uma decisão política muito acertada e economicamente 

vantajosa. É o que se prova neste relatório, elaborado pelo 

Observatório de Turismo e Eventos da SPTuris (OTE), em 

cooperação com o Centro de Inteligência da Economia do 

Turismo, vinculado ao Governo do Estado de São Paulo,  a 

Fundação Getúlio Vargas e a Fecomercio-SP.

O impacto econômico do GP São Paulo de F1 foi 
de R$ 960 milhões, e trouxe ainda uma geração de 

9,6 mil postos de trabalho. Este é o melhor resultado 

da história da prova, que em 2022 completará 50 anos no 

Brasil, sendo a maior parte no Autódromo de Interlagos.

Os estudos incluem a pesquisa de perfil de público e o 

cálculo do gasto médio dos turistas, com hospedagem, 

transporte, alimentação, compras e outras opções de 

lazer; gastos diretos dos organizadores, que pagam em-

presas de logística, transporte, aluguéis de espaço e es-

trutura, marketing e promoção, atividades administrativas, 

alimentação e cachês artísticos; gastos dos patrocinado-

res com o evento e na ativação de marcas; e transmissão 

e mídia. A arrecadação de impostos resultantes do 
evento foi estimada em R$ 143,8 milhões.

A imagem São Paulo também ficou em alta no período 

do evento. Este estudo traz o impacto nas redes sociais, 

dados relevantes de media value e uma estimativa de 

valor de exposição internacional para a cidade, 
avaliada em US$ 326,7 milhões pela Fórmula Money.

Aperte os cintos e boa leitura!
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OBJETIVO GERAL
Após a pior fase da pandemia de covid-19 e a 

suspensão do GP no Brasil em 2020, São Paulo 

chegou ao mês de novembro de 2021 com 94% da 

população adulta vacinada e com baixas taxas de 

novos casos e mortes por Covid -19. Esse cenário 

permitiu a retomada de vários eventos na cidade, mas 

nenhum tão importante e grandioso como o Grande 

Prêmio São Paulo de Fórmula 1 realizado entre 12 e 

14 de novembro 2021. Nesse momento de retorno de 

eventos com a presença de público na capital paulista, 

um estudo ampliado para a mensuração correta dos 

principais parâmetros da grandeza deste evento foi 

fundamental, objetivando a avaliação da retomada 

do setor, da sensação de segurança do público e do 

impacto turístico e econômico do GP para a cidade 

de São Paulo, além de trazer nortes para justificar 

investimentos na realização dos grandes e mega 

eventos que virão a seguir, como Réveillon, Carnaval, 

entre outros.

O período do estudo, incluindo todas as fases e etapas 

das pesquisas apresentadas a seguir, foi de 26 de 

outubro a 21 de novembro de 2021.
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PESQUISA DE 
PERFIL DE PÚBLICO 

E SATISFAÇÃO 

Realizada pelo Observatório de Turismo e Eventos 

da SPTuris (OTE) de 12 a 14 de novembro, com 1.214 

pessoas nas arquibancadas do público pagante do 

evento, que ocorreu no Autódromo de Interlagos.
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PESQUISA DE PERFIL DE PÚBLICO E 
SATISFAÇÃO

Núcleo de pesquisa e inteligência de mercado 

da SPTuris, o Observatório de Turismo e Even-

tos (OTE) realizou, entre os dias 12 e 14 de no-

vembro 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.

A pesquisa aponta que houve um aumento 

significativo, de 46,2%, no número de turistas 

nacionais. O total de turistas procedentes do 

interior do estado de São Paulo e dos demais 

estados cresceu 46,2%, subindo de 67.863 em 

2019 para 99.237 em 2021. 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. A 

amostra entrevistada aponta ainda que 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 apro-

veitar a cidade no feriado nacional de 15 de 

novembro.

O perfil predominante do público pode ser

definido pela seguinte persona: homem 

(79,3%), brasileiro (96,9%), paulista (60,1%), en-

tre 30 e 39 anos (32,5%).

fonte: São Paulo Turismo, 2021

amostragem total: 1..214 entrevistados

© OTE / SPTuris

Equipe de pesquisadores
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GÊNERO FAIXA ETÁRIA 

79,3%

20,7%

feminino

masculino

PAÍS DE RESIDÊNCIA

Brasil 96,9%

Paraguai 1,2%

Argentina 0,7%

Chile 0,4%

Peru 0,2%

Outros  0,6%

ESTADO DE RESIDÊNCIA

São Paulo 60,1%

Minas Gerais 8,5%

Paraná 6,2%

Santa Catarina 4,8%

Rio de Janeiro 3,8%

Outros 16,6%

PERFIL DO ENTREVISTADO 

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

14,3% 18,8%
32,5%

19,9%
9,1% 5,4%
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CIDADE DE 
RESIDÊNCIA

CIDADE %
São Paulo 35,6

Belo Horizonte 5,0

Curitiba 3,3

Rio de Janeiro 3,1

Campinas 2,7

Florianópolis 1,8

Porto Alegre 1,5

Outras 47,0

OCUPAÇÃO OU ATIVIDADE 
PRINCIPAL

assalariado

funcionário público

profissional liberal

autônomo

estudante

empresário

aposentado / pensionista

9,2%

3,3%

45,0%

9,2%

11,9%

2,6%

17,6%

desempregado1,2%

RENDA FAMILIAR 
MENSAL

até R$2.200

de  R$ 2.201 a R$ 4.400

de   R$ 4.401 a R$ 11.000

de  R$ 11.001 a R$ 22.000

acima de R$ 22.000

1,7%

28,6%

23,2%

15,3%

17,9%

3,3% não sabe dizer

Recusa

10,0%

ESCOLARIDADE

básico

fundamental

médio

superior incompleto

superior completo

pós-graduação

0,1%

0,8%

14,4%

14,3%

51,3%

19,1%
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SOBRE O EVENTO
MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO PARA CHEGAR AO EVENTO*

carro próprio

28,7% 14,6%21,2%30,4% 20,8% 1,7% 3,4%

ônibusmetrôcarro/taxi  app trem a pé outros
*múltiplas respostas

PRETENDE VOLTAR AO GP SP DE F1 2022?

sim

não

96,3%

3,7%

ACREDITA QUE OS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA SANITÁRIA
ESTABELECIDOS PARA O GP SP DE F1 2021 ESTÃO ADEQUADOS?

não

89,5%

10,5%

sim

© Gildson di Souza / Secom

Ícones/ icons: rawpixel.com - br.freepik.com
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TURISTAS NA F1
MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO PARA CHEGAR NA CIDADE

carroavião

48,3% 36,4% 8,3% 1,8%3,4% 1,8%

ônibus 
intermunicipal

ônibus fretado trem outros

ONDE ESTÁ HOSPEDADO?

hotel / flat

hostel / albergue

aluguel por app (airbnb, etc)

casa de amigos / parentes

casa própria

bate e volta - sem acomodação

outro

60,8%

18,1%

11,1%

1,9%

1,7%

0,1%

6,3%

MÉDIA DE PERNOITES EM SP

3

VAI APROVEITAR O FERIADO DE 
15 DE NOVEMBRO PARA ESTEN-
DER SUA ESTADA NA CIDADE DE 
SÃO PAULO? 

sim

não

33,8%

66,2%

ATIVIDADES EM SÃO PAULO 
ALÉM DO  GP SP de F1 2021*

Ícones/ icons: rawpixel.com - br.freepik.com

*múltiplas respostas 

47,3%

31,3%

27,8%

11,5%

8,1%

6,1%

5,1%

4,0%

3,1%

25,7%

gastronomia

nenhuma- vim só para o GP

compras

vida noturna/ bares

passeios turísticos

visita a parentes/ amigos 

teatros/ cinema/ show 

museus

negócios/ eventos

parques/ áreas verdes
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GASTOS TOTAIS DURANTE A ESTADIA NA CIDADE

AVALIE OS SEGUINTES ITENS DA CIDADE DE SÃO PAULO

R$ 4.545,57

CATEGORIA Category

HOSPEDAGEM 61,4% 21,7% 7,5% 0,8% 0,8% 7,8%

MOBILIDADE/TRANSPORTE 40,2% 26,7% 19,8% 5,2% 2,0% 6,1%

CENTRAIS DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA 28,9% 17,7% 19,2% 3,2% 2,8% 28,2%

SINALIZAÇÃO TURÍSTICA 33,8% 21,2% 20,1% 2,9% 2,8% 19,2%

OPÇÕES CULTURAIS/ENTRETENIMENTO 58,8% 16,9% 9,4% 1,2% 1,1% 12,6%

OPÇÕES GASTRONÔMICAS 73,3% 15,4% 3,1% 0,8% 0,2% 7,2%

OPÇÕES DE COMPRAS 66,2% 15,5% 5,4% 1,5% 0,2% 11,2%

LIMPEZA URBANA 33,5% 29,0% 24,6% 5,8% 2,0% 5,1%

SENSAÇÃO DE SEGURANÇA 32,7% 31,0% 22,3% 7,7% 2,2% 4,1%

HOSPITALIDADE DA POPULAÇÃO 49,6% 26,1% 15,4% 2,9% 0,5% 5,5%

AVALIAÇÃO GERAL DA CIDADE 39,3% 42,4% 13,1% 1,0% 0,2% 4,0%

ó
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© Jose Cordeiro / SPTuris

Turistas em Congonhas
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Considerações finais

O impacto econômico do GP São Paulo 

de F1 pode ser representado por quatro 

pilares: o impacto do público, da organi-

zação, dos patrocinadores e ativação da 

marca e, não menos importante, a trans-

missão e mídia do evento.

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 hospeda-

gem, 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.

Entre todos os que responderam à pesqui-

sa, 33,8% disseram que, além do GP São 

Paulo, iriam aproveitar o feriado nacional 

da Proclamação da República na cida-

de. Na avaliação geral da capital paulista, 

39,3% dos turistas entrevistados a classi-

ficaram como ótima, 42,4% como boa e 

13,1% como regular. Outro item avaliado 

foram os protocolos de segurança sanitá-

ria, com 89,5% de aprovação.

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 se-

guida, 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.

Analisando o impacto econômico total do 

evento - elaborado pelo Centro de Inteli-

gência do Turismo (CIET) da Setur-SP e pela 

Fundação Getúlio Vargas (FGV), incluin-

do os dados levantados pelo OTE com o 

impacto gerado pelo público presente no 

evento, além da organização, dos patroci-

nadores 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 nacio-

nais e internacionais para o destino.

© OTE / SPTuris
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Aspectos metodológicos

A margem de erro relativa considerada na 

pesquisa foi calculada considerando a média 

e o erro padrão. Devido à amostra de 1.214 

entrevistas, foi considerada a aproximação 

pela normal para calcular os intervalos de 

95% de confiança. O erro padrão foi calcu-

lado considerado a fórmula abaixo, onde s 

representa o desvio padrão amostral e n re-

presenta o número total de respondentes.

Erro padrão =  S 

                       √n

Sendo assim, a margem de erro para esta pes-

quisa é de 2,8 pontos percentuais para mais 

ou para menos.

© OTE / SPTuris © OTE / SPTuris
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MONITORAMENTO 
DE REDES SOCIAIS  

Por meio de ferramentas que monitoram as principais 

redes sociais, antes, durante e após o evento, foi 

mensurado/ quantificado e classificado (como negativo, 

neutro ou positivo) a exposição da hashtag #GP de São 

Paulo motivada pela realização do evento.
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GP DE SÃO PAULO NAS REDES

De 08 a 21 de novembro foi monitorada a menção da #GP de São Paulo conforme o 

gráfico abaixo:

Volume de menções

Destacamos, neste caso, que a LGPD restringe a captação de dados em diversas redes, 

deixando somente o Twitter com acesso a API.

Distribuição das menções por rede social

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0
08/nov

606 832
1.188

2.198

8.618

6.904

21.371

6.316

9.762 9.857

5.523

3.128

1.523 1.974

09/nov 10/nov 11/nov 12/nov 13/nov 14/nov 15/nov 16/nov 17/nov 18/nov 19/nov 20/nov 21/nov

GP de São Paulo

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

2.375

Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin

73.686

3.739
0 0

LinkedIn

YouTube

Instagram

Twitter

Facebook

92%

3%5%
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0

100

200

300

400

500

08/11

27 31,7

76

131,4

268,6

316,9

427,6

98,3

150,3

92,7

59,8 69,3

17,2

92,7

09/11 10/11 11/11 12/11 13/11 14/11 15/11 16/11 17/11 18/11 19/11 20/11 21/11

• O monitoramento acerca do GP de São Paulo registrou 79.800 menções em sua totali-

dade, contando com as buscas em línguas estrangeiras. Apresentou o primeiro pico no 

dia 12/11 (sexta-feira) com o início das atividades das equipes e pilotos na pista, o maior 

pico no dia do evento (14/11) e após queda, novos picos nos dias 16 e 17/11 quando 

Volume de perfis alcançados - Twitter

Volume de alcance somente do Twitter por ser a única rede social que permite acesso 

a sua API. Facebook e Instagram restringem o acesso a esses dados usando da LGPD 

(Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais).

Perfis mais influentes

Assuntos mais comentados | Curva de Tendência 

e
m

 m
ilh

õ
e

s

Página / Perfil Sentimento

Grande Prêmio Positivo

BandSports Positivo

João Doria Positivo

Band Jornalismo Positivo

Jogo Aberto Positivo

ESPN Positivo

F1 da Depressão Positivo

Gaules Positivo

Folha de São Paulo Positivo

GP Brasil de F1 Positivo

GE Positivo

Governo do Estado de SP Positivo

Página / Perfil Sentimento

Secretaria de Turismo 
do Estado de SP

Positivo

CPTM Positivo

CET Positivo

Secretaria Municipal de  
Mobilidade e Trânsito

Positivo

Fofocas do Paddock Negativo

Revista Racing Positivo

CNN Brasil Positivo

Camilo Cristófaro Negativo

Joice Hasselmanm Positivo

Secretaria de Segurança 
Pública do Estado de SP

Positivo
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saiu o resultado de investigações relacionadas à corrida.

• A rede social que registrou maior volume de menções foi o Twitter, majoritariamente 

com comentários acerca da corrida, seguido do Instagram, com fotos do público em In-

terlagos, e por último, Facebook com reportagens abordando a repercussão do evento.

• Acerca de menções de personalidades influentes, destaque para as publicações do go-

vernador João Doria em diversos momentos ligados ao evento, como o encontro com 

o CEO da F1, sua ida em Interlagos e depois comemorando o faturamento que o evento 

trouxe aos cofres da cidade de São Paulo. Este último, inclusive, também foi comentado 

pela deputada Joice Hasselmann e abordado em perfis noticiosos. De negativo tivemos 

apenas duas situações.

• A repercussão do evento para o público em geral foi bastante positiva, recebendo elogios 

e sendo tratada como um GP histórico. A vitória do piloto Lewis Hamilton e suas home-

nagens ao Brasil e Ayrton Senna foram muito exaltadas nas redes sociais, se mantendo 

como o assunto em destaque por vários dias. Em comentários de publicações de perfis 

de notícias, usuários criticaram os altos preços dos ingressos, porém nada expressivo.

• Os monitoramentos internacionais tiveram como destaque publicações de perfis ofi-

ciais das equipes dos pilotos e perfis especializados retornando, principalmente, das 

buscas das hashtags #BrazilGP e #braziliangp, e do termo “gran premio”.

Perfis Oficiais do Autódromo de Interlagos

Os perfis oficiais do Instagram e do Twitter (@interlagostrack) e do Facebook (@autodro-

modeinterlagos), administrados pela SPTuris, sempre alcançam um ápice de engajamento 

durante o período do GP SP de F1. Por isso, merecem um destaque neste relatório:

Instagram

Visão geral dos insights

A página alcançou +1.693% mais con-
tas em comparação com 2/nov - 8/nov

contas alcançadas - 32,3 mil (+1.693%)
contas c/ engajamento - 7.947 (+5.875%)
total de seguidores - 27,4mil (+6,7%)

Tudo isso, com publicações exclusivamente feitas na semana do evento:
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Conteúdo compartilhado

Seguidores e não seguidores

com base no alcance

Stories mais relevantes

com base no alcance

9 publicações. Exemplos: 2 stories

Alcance

O alcance na rede aumentou bastante. O assunto é apaixonante e os fãs de Formula 

1 são bastante engajados, sendo natural desse nicho o número de comentários, com-

partilhamentos e buzz orgânico. Esse interesse orgânico faz com que a plataforma 

entregue ainda mais o conteúdo para outras pessoas que gostem do assunto. Essa 

lógica da rede é visível quando dimensionado o número de contas – que não seguem 

o perfil – mas engajaram com a publicação. O alcance aumentou mais de 1.500%.

Seguidores

Não Seguidores

12,8 mil

19,5 mil

alcançou mais +774% contas que não estavam se-

guindo a página em comparação com 2/nov - 8/nov 12/nov 15/nov
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32.394
+1.693% x 2/nov-8/nov

contas 

alcançadas

Público alcançado - principais países

Público alcançado - principais faixas 

etárias

Público alcançado - gênero

Público alcançado - principais cidades

México

Reino
Unido

Itália

Brasil 72,6%

2,3%

2,2%

1,9%

45 a 54

35 a 44

18 a 24

25 a 34 34,3%

24,3%

24%

8,7%

Mulher

Homem

85,2%

14,7%

Campinas

Curitiba

Rio de Janeiro

São Paulo 21%

1,8%

1,4%

1,1%

Publicações mais relevantes

com base no alcance

17.709 16.947 14.911 14.794

Atividades do perfil

visitas ao perfil 15.419 (+460%)

toques no botão “enviar e-mail” 0 (-100%)

toques no endereço comercial 55 (+400%)

toques no botão ligar 4 (+100%)

Impressões

x 2/nov-8/nov

198.609
+1.074% 

https://www.instagram.com/p/CWGbWX7N-9F/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CWHEfxBNnBD/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CWGZGvMLA7Q/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CWGaNjjtR6f/?utm_source=ig_web_copy_link
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Público alcançado - gênero

Mulher

Homem

86,2%

13,7%

Contas engajadas

O engajamento está intimamente relacionado com o alcance, mas nele podemos ver 

números precisos de pessoas que não só viram ou foram atingidas pela publicação, 

mas interagiram com ela de alguma forma. O engajamento aumentou mais de 5.000%.

7.947
+5.875% x 2/nov-8/nov

contas com engajamento
homem

mulher

Público engajado - principais países Público engajado - principais faixas etárias

Seguidores e não seguidores

com base nas contas com engajamento

Público engajado - principais cidades

EUA

México

Itália

Brasil 83,4%

1,6%

1,3%

1,1% 45 a 54

18 a 24

35 a 44

25 a 34 34,6%

25,3%

23,4%

8%

Santo André

Curitiba

Rio de Janeiro

São Paulo 27,2%

2%

1,6%

1,5%

Não Seguidores

Seguidores

6.899

1.048

whats Dre

Engajou +1.418% mais 

contas que não esta-

vam seguindo a pá-

gina em comparação 

com 2/nov-15/nov



26

Interações com o conteúdo (9/nov - 15/nov)

19.093
+5.188% x 2/nov-8/nov

interações com o conteúdo

Interações com vídeos

x 2/nov-8/nov

interações com vídeos do Reels 0 (0%)

interações com vídeos (curtidas) 16 (+220%)

interações com vídeo ao vivo 0 (0%)

Interações com stories

respostas 13

compartilhamentos 17

Interações com publicações 19.057

x 2/nov-8/nov +5.253%

curtidas 18.147

comentários 195

salvamentos 477

compartilhamentos 73

Publicações mais relevantes

com base nas curtidas

10/nov 10/nov 15/nov 10/nov

3.488 2.629 2.594 2.563

https://www.instagram.com/p/CWGbWX7N-9F/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CWGaNjjtR6f/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CWS96-fP6_d/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CWGZGvMLA7Q/?utm_source=ig_web_copy_link
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Total de seguidores

O número de seguidores teve um aumento considerável, com um ganho de mais de 

1.700 seguidores em apenas uma semana.

27.436
+6,7% x 8/nov

seguidores
1000

500

0
9 nov 14 nov

Santo André

São Bernardo
do Campo

Curitiba

Rio de Janeiro

São Paulo 25,6%

2%

1,4%

2,1%

1,6%

1,4%

65+

55 a 64

45 a 54

35 a 44

25 a 34

18 a 24

13 a 17

16,9%

3,5%

35%

30,1%

10,5%

2,8%

0,9%

0h 3h 6h

Segundas-feiras

9h 12h 15h 18h 21h

Crescimento

total 1.728

seguidores 1.866

deixaram de seguir 138

Principais localizações dos seguidores

Faixa etária dos seguidores Períodos mais ativos

Gênero dos seguidores

Mulher

Homem

86,4%

13,5%

homem

mulher

Crescimento (seguidores)
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Ações na página

Alcance da publicação

Seguidores da página

Engajamento com a  

publicação

Vizualizações na página

Vídeos

Curtidas na página

Facebook

Na página do Facebook também houve crescimento, mais tímido do que no Instagram 

devido à migração de plataformas que têm ocorrido nos últimos anos.

O alcance das publicações é o que teve maior crescimento, de 900%, seguido pelo 

engajamento, que teve crescimento de 600%. Isso pode ser explicado pelo interesse 

natural que o evento provoca, mas considerando que o Facebook é uma rede com 

cada vez menos popularidade, podemos considerar isso impressionante.

10/nov - 16/nov

10/nov - 16/nov

10/nov - 16/nov

10/nov - 16/nov

10/nov - 16/nov

10/nov - 16/nov

10/nov - 16/nov

número total de ações na página -25%

pessoas alcançadas +963%

seguidores da página +111%

engajamento c/ a publicação +600%

nº total de vizualizações na página +107%

vizualizações de 3 segundos do vídeo +107%

curtidas na página +107%

3

3.370

57

329

913

137

50



29

Conclusão

O evento foi um sucesso de engajamento nas redes sociais, inclusive no perfil Interla-

gos Track. Muitos comentários positivos e com um certo ar de emoção pela volta de 

um evento presencial tão grande na cidade de São Paulo.

O comportamento de Lewis Hamilton também impulsionou o interesse pelo GP de 

São Paulo, mesmo no pós-evento.

Um ponto de atenção é que a nova marca Grande Prêmio de São Paulo ainda não 

fixou na cabeça do público, e isso pode ser visto pelas hashtags que ficaram em alta.  

Foram elas: #gpdobrasil / #f1 / #formula1 / #interlagos / #brazilgp

A hashtag que mais se aproximou do nome foi #saopaulogp. Para as próximas edi-

ções do GP é importante uma estratégia de reforço e divulgação da marca GP São 

Paulo (#gpsaopaulo) ao longo do ano – tanto regional quanto internacionalmente.

#racing #redbull #bitmart #gpbrasil
#saopaulogp #maxverstappen

#america

#gpsaopaulo

#braziliangp

#interlagos
#f1nobandsports

#essereferrari

#skyf1 #aramco

#brasil #mclaren

#formulaone #formula1

#mercedesamgf1 #gpsãopaulo #gpbrazil
#f1

#verstappen #germany #machista

#hamilton #qatargp

#lewishamilton
#f1naband

#saopaulo

#senna

#india

#mercedes

#gpsp2021 #brazil #f1sprint

#brazilgp #f1nogaules
#f1nogp #airdrops

#formel1

#teamlh

#britishgp #motorsport

#brasilgp

#redbullracing #f12021

#lh44 #f1noge

Mosaico de palavras

Nuvem das hashtags mais utilizadas nas menções do monitoramento geral no período 

analisado, com qualificação automática feita pela ferramenta.
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MEDIA VALUE 
DO EVENTO

Clipagem e valoração de matérias sobre o evento vei-

culadas na mídia impressa, rádio, TV e online nacional, 

mensurando o valor da exposição do GP São Paulo de 

Fórmula 1 gerada pelo evento na mídia no Brasil.
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MEDIA VALUE DO EVENTO

No período de 08 a 21 de novembro fo-

ram monitorados os principais veículos 

de comunicação do país e as menções 

nas redes sociais ao Grande Prêmio de 

São Paulo¹. O objetivo era verificar a pre-

sença do Grande Prêmio São Paulo na 

mídia e consequentemente a sua valora-

ção em relação a exposição nas mídias.

Ao todo foram mapeadas 439 notícias 

sobre o GP São Paulo de Fórmula 1, sen-

do 328 notícias online, 36 em mídia im-

pressa e 75 notícias em rádio e TV.

Online

Foram 328 notícias, com valoração de 

R$ 33.933.865,00 - audiência total dos 

sites de 9.588.872.899 de visitas no perí-

odo, com 36.070.093.936 visualizações 

de páginas.

Impresso

Foram 36 notícias publicadas em mí-

dia impressa, com valor total de R$ 

5.821.694,00, com tiragem de 6.065.102 

exemplares, contabilizando 20.031 cm2 

de publicações.

Rádio e TV

Foram 75 notícias no valor de R$ 

11.323.366,00 impactando uma audiên-

cia média de 22.603.761 pessoas, tota-

lizando 4h e 04 minutos de veiculação.

Os gráficos a seguir permitem uma níti-

da visualização dos resultados.

© Gildson di Souza / Secom

Fonte: dados monitorados pela Knewin Monitoring
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Distribuição por valor tipo de veículo

TV (BRL) R$ 9.824.850,00

Sites (BRL) R$ 5.654.119,00

Jornais nacionais (BRL) R$ 5.651.618,00

Rádio (BRL) R$ 1.498.516,00

Blogs (BRL) R$ 327.692,00

Jornais regionais (BRL) R$ 170.076,00

Jornais online (BRL) R$ 27.952.054,00

Distribuição por valor - veículos impressos

Folha de S. Paulo (BRL) R$ 2.229.408,00

O Globo (BRL) R$ 553.716,00

Correio Brasiliense (BRL) R$498.107,00

Agora São Paulo (BRL) R$ 164.069,00

Jornal Primeiro Lance (BRL) R$ 2.899,00

Folha do ABC (BRL) R$ 75,00

O Imparcial de Pres. Prudente (BRL) R$ 3.033,00

O Estado de S. Paulo (BRL) R$ 2.390.387,00
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Distribuição por valor - veículos on-line

Outros (BRL) R$ 9.053.423,00

CNN Brasil (BRL) R$ 1.781.520,00

ESPN Brasil (BRL) R$1.342.300,00

Veja Online (BRL) R$ 639.828,00

Isto É Online (BRL) R$ 429.000,00

Terra (BRL) R$ 214.452,00

DCI Online (BRL) R$ 134.560,00
O Povo (BRL) R$ 128.700,00
Agência Brasil (BRL) R$ 56.580,00
Investing.com (BRL) R$ 42.992,00

O Fluminense (BRL) R$ 3.033,00

UOL (BRL) R$ 19.200.000,00

Distribuição por valor - emissoras de TV

Band SP (BRL) R$ 7.378.686,00

Globo News (BRL) R$ 21.814,00

ESPN Brasil (BRL) R$ 13.039,00

Joven Pan TV São Paulo (BRL) R$ 132,00

TV UOL (BRL) R$ 51,00

Band (BRL) R$1.113.945,00

CNN Brasil (BRL) R$ 532.800,00

Globo São Paulo/SP (BRL) R$ 305.938,00

Band Sports (BRL) R$ 254.618,00

TV Band News (BRL) R$ 203.827,00
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Distribuição por valor - emissoras de rádio

Rádio Bandeirantes São Paulo (BRL) R$ 1.384.090,00

Band News FM (BRL) R$ 96.477,00
Outros (BRL) R$ 6.585,00

Joven Pan São Paulo (BRL) R$ 5.056,00
CBN São Paulo (BRL) R$ 2.726,00

CBN Curitiba (BRL) R$ 2.226,00

Difusora Curitiba (BRL) R$ 496,00

Itatiaia Belo Horizonte (BRL) R$392,00

Riomar Manaus (BRL) R$176,00

Rádio Cultura Santana do Livramento (BRL) R$ 129,00

Band FM Campos (BRL) R$ 126,00

Rádio Brasil Campinas (BRL) R$ 37,00
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COMPLEMENTOS
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A. IMPACTO ECONÔMICO

Realizada em cooperação com o CIE-

T-SP, baseada em fontes secundárias, 

identificou o impacto econômico to-

tal do evento na cidade de São Paulo. 

Foram levantados os impactos gerados 

para a cidade em empregos, finanças e 

tributos, diretos e indiretos.

O GP São Paulo de Fórmula 1, assim com 

qualquer evento dessa dimensão, gera 

impactos diretos e indiretos em diversos 

setores da economia de um destino. Os 

impactos diretos são os gastos realizados 

pela organização do evento, pelos  patroci-

nadores e pelo público. Os impactos indi-

retos são toda a movimentação econômi-

ca gerada na cadeia produtiva do evento. 

Essa movimentação na cadeia produtiva 

gera também empregos e tributos.

O impacto econômico do GP São Paulo 

de Fórmula 1 pode ser representado por 

quatro pilares: o impacto do público, da 

organização do evento, dos patrocina-

dores e ativação da marca e, não me-

nos importante, a transmissão e mídia 

do evento.

O impacto do público é gerado pelos 

gastos das pessoas residentes da cida-

de de São Paulo que foram ao evento, 

dos excursionistas que vieram de outras 

localidades e retornam à sua origem no 

mesmo dia, dos turistas de outras cida-

des, estados e países e do próprio staff 

da Fórmula 1. O impacto da organização 

do evento envolve os setores público e 

privado, que contribuem financeiramen-

te para que o evento se concretize. Os 

gastos com pré-eventos, eventos para-

lelos relacionados ao GP e a ativação 

da marca por patrocinadores também 

impactam economicamente no evento. 

E, finalmente, a transmissão do evento e 

a presença na mídia impactam financei-

ramente na Fórmula 1, que têm amplo 

alcance global.

Em cada setor analisado para a avalia-

ção do impacto econômico, milhares de 

pessoas foram contratadas e acionadas 

para que um evento dessa magnitude 

pudesse acontecer com sucesso. Diver-

sos empregos diretos e indiretos foram 

gerados e todas as atividades econômi-

cas envolvidas, direta ou indiretamente, 

na realização do GP São Paulo de Fór-

mula 1 geraram tributos para a federa-

ção, estado e município.
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Analisando o impacto econômico elabo-

rado pelo Centro de Inteligência do Tu-

rismo (CIET) da Setur-SP e pela Fundação 

Getúlio Vargas (FGV), percebe-se como 

os eventos, e em particular os grandes 

IMPACTO ECONÔMICO DIRETO INDIRETO TOTAL TRIBUTOS EMPREGOS

Milhões (R$) Milhões (R$) Milhões (R$) Milhões (R$) direto indireto total

PÚBLICO DO EVENTO 318,6 230,6 549,2 80,3  4.899  1.395  6.294 

ORGANIZAÇÃO 140,5 78,5 219,0 33,9  1.368  464  1.832 

PATROCINADORES 80,0 46,8 126,8 19,5  804  277  1.081 

TRANSMISSÃO E MÍDIA 37,4 27,1 64,5 10,1  114  277  391 

TOTAL GERAL 576,5 383,0 959,5 143,8  7.185  2.413  9.598 

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 nacio-

nais e internacionais para o destino.

© José Cordeiro/SPTuris
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B. IMPACTO NO TRADE DO TURISMO 

Realizada em cooperação com o Con-

selho de Turismo da Fecomercio-SP, 

por meio de entrevistas qualitativas 

com empresários, para identificação do 

impacto do evento na cadeia produti-

va do turismo local. Foram pesquisados 

alguns setores impactados direta e in-

diretamente pela realização do evento, 

como hotelaria, agências de viagem, 

bares e restaurantes, transporte execu-

tivo/ fretamento, aluguel de veículos e 

comércio.

Detalhamento

A Fecomercio-SP, por meio de seu Con-

selho de Turismo, realizou uma série de 

entrevistas seguidas de sondagem para 

estruturar esta análise qualitativa sobre 

a percepção de empresários com atu-

ação direta no Turismo com relação à 

realização do GP São Paulo de Fórmula 

1. Representantes dos setores de hospe-

dagem, locação de veículos, operação 

e agenciamento de viagens, produção 

de conteúdo para turistas, seguros de 

viagem e organizadores de eventos co-

laboraram com seus pontos de vista. De 

maneira unânime, os entrevistados con-

cordaram que se trata de um início bem-

-sucedido de eventos presenciais com 

grande presença de público, com ampla 

aceitação das orientações ligadas à com-

Pesquisa qualitativa – Impacto do evento na cadeia pro-
dutiva do turismo

provação da vacinação e demais medidas 

para redução de riscos sanitários. Em fun-

ção das restrições impostas, tanto pelos 

organizadores quanto pelas autoridades 

públicas, esta edição teve redução signifi-

cativa no número de ações promocionais 

paralelas, em especial aquelas que pode-

riam se valer da presença dos pilotos em 

diferentes locais da cidade. Ainda assim, 

é justamente a possibilidade de explorar 

eventos temáticos, ações promocionais, 

campanhas e ativações de marca que se 

destaca nas respostas dos entrevistados - 

a realização do GP SP de F1 nos próximos 

anos pode garantir até 10 dias de intensa 

movimentação na cidade, ampliando as 

possibilidades de faturamento e geração 

de empregos. Os setores que ampliaram 

suas equipes em função do evento fo-

ram o de hospedagem e o de locação de 
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carros; os demais não perceberam esta 

necessidade, mas apontaram que even-

tos paralelos futuros certamente serão 

catalisadores de empregos, mesmo que 

temporários.

Análise Geral

Quase todos os empresários entrevista-

dos (94%) concordaram que a realização 

do GP SP de Fórmula 1 é importante para 

a imagem turística da cidade. E 100% dos 

empresários enxergam melhores resul-

tados para seu negócios nos próximos 

anos, propondo um calendário de even-

tos em torno da F1.

SEDIAR A F1 É IMPORTANTE PARA A IMAGEM DA CIDADE

Fonte: Fecomercio-SP

© Jose Cordeiro/SPTuris

Concordo Totalmente

Concordo Parcialmente

Neutro

Discordo Parcialmente

Discordo Totalmente

0 25% 50% 75%
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A hotelaria da cidade de São Paulo vem 

registrando aumento de ocupação des-

de o mês de agosto de 2021, quando foi 

autorizada a retomada de eventos. Por 

ocasião do GP SP, os hotéis das regiões 

Centro, Paulista, Sul e Oeste registra-

ram ocupação superior a 84%, inclusive 

na segunda-feira, conforme sondagem 

realizada pelo Observatório de Turismo 

e Eventos da Cidade de São Paulo. O 

maior volume de reservas registradas foi 

feito sem a intermediação de agências 

de viagens ou operadoras, o que pode 

ser considerado uma exceção justamen-

te pelas particularidades do período pan-

dêmico. Houve aumento de demanda 

por seguro de viagens com cobertura 

valida no Brasil, emitidos por empresas 

especializadas. O acréscimo foi percebi-

do principalmente em países da Europa. 

Naturalmente, não haveria demanda por 

este serviço por parte de residentes na ci-

dade e no Estado, mas turistas vindos de 

outros estados também emitiram mais 

apólices, se comparados a edições ante-

riores do evento. Uma vez em São Paulo, 

houve buscas mais concentradas acer-

ca das opções para passeios e alimenta-

ção, conforme relato de provedores de 

conteúdo para turistas. É um comporta-

mento bastante usual, mas que sinaliza a 

relevância de ações em ambiente digital 

destinadas exclusivamente ao público 

frequentador, e disponibilizada em dife-

rentes idiomas. 

Imagem Internacional

Antes da realização do evento, já havia 

elementos para justificar sua importân-

cia para o setor de turismo em função do 

tempo de cobertura em diferentes mídias, 

e do aumento recente de seguidores do 

esporte nos Estados Unidos por conta de 

séries e documentários disponíveis nas 

plataformas de streaming. A alteração do 

nome do Grande Prêmio, que passa a ter 

o nome da cidade e do principal aero-

porto internacional do país ampliam ex-

ponencialmente os resultados de buscas 

em qualquer idioma, beneficiando os ne-

gócios que otimizarem suas estratégias di-

gitais. Porém, a corrida teve dois elemen-

tos adicionais que ampliaram ainda mais 

a visibilidade para o país e, naturalmente, 

para a cidade - a intensidade da disputa e a 

vibração da torcida brasileira com o piloto 

vencedor, que repetiu gesto histórico de 

Ayrton Senna, ocupando manchetes dos 

diferentes jornais esportivos com a bandei-

ra brasileira. Foi a primeira vez que a trans-

missão da corrida de Fórmula 1, em 2021, 

foi líder de audiência na TV aberta, com 

7,7 pontos, conforme dados do Ibope/Te-

leguiado. Para os empresários do Conse-

lho de Turismo da Fecomercio-SP, a rea-

lização do evento foi muito positiva para 

a cidade e permite que, desde já, possam 

ser estruturadas ações de planejamento e 

promoção da cidade junto aos públicos / 

nichos vinculados ao automobilismo.
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A sondagem feita pelo Observatório de Tu-

rismo com hotéis das regiões Centro, Pau-

lista, Sul e Oeste mostrou que estes meios 

de hospedagem, em média, registraram 

84,3% de ocupação no final de semana do 

GP SP de F1, de 12 a 14 de novembro. O 

valor foi 8,6% maior que o estimado na se-

mana anterior do evento (77,6%).

Para o feriado de 15 de novembro, segun-

da-feira após o evento, a cidade aprovei-

tou parte desse público: a ocupação foi 

de 77% neste dia, valor 28,9% maior que 

o previsto anteriormente (59,7%). 

Dos hotéis sondados, além dos hospe-

des particulares que buscaram reservas 

diretamente nos estabelecimentos, cer-

ca de 8% receberam grupos ou tiveram 

hóspedes vindos de agências que co-

mercializam pacotes para o GP.

100
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40

20

0
Pré evento Pós evento

77,6

84,3

TAXA DE OCUPAÇÃO MÉDIA  (para 12 a 14/nov)

variação
▲ 8,6%

Sondagem feita pelo OTE junto a agências 

especializadas na venda de pacotes para o 

GP SP de F1. Estavam disponíveis pacotes 

a partir de R$ 1.725,00 (incluindo ingressos 

em arquibancadas mais populares, hos-

pedagem por três noites em hotéis eco-

nômicos e traslados para o Autódromo) 

até pacotes bastante robustos, incluindo 

hospedagens cinco estrelas, ingressos nas 

áreas vip/ paddock, traslados e passeios 

de helicóptero, visitas à pista do circuito e 

guia particular, por valor que chegavam a 

mais de R$ 70.000,00. Das agências son-

dadas, todas afirmaram que estavam com 

a venda dos pacotes para o GP SP de F1 

esgotadas na semana pré-evento.

C. SONDAGEM - MEIOS DE HOSPEDAGEM 

E AGÊNCIAS COM PACOTES ESPECIAIS 

© Jose Cordeiro /SPTuris
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ASSESSORIA 
DE IMPRENSA
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ASSESSORIA DE IMPRENSA

Clipping

Fonte: Agência Brasil

Veja algumas notícias do período

https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2021-11/gp-de-formula-1-gerara-r-810-milhoes-para-o-estado-de-sao-paulo
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Fonte: Band

Fonte: Panrotas

https://www.panrotas.com.br/mercado/destinos/2021/11/f1-em-sao-paulo-rende-quase-r-550-milhoes-ao-turismo_185677.html
https://www.band.uol.com.br/noticias/bora-sp/ultimas/gp-sao-paulo-de-formula-1-movimentou-quase-r-1-bilhao-16460984
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Fonte: CNN

Fonte: ESPN

https://www.espn.com.br/f1/artigo/_/id/9501811/gp-de-sao-paulo-de-formula-1-tem-impacto-economico-de-r-810-milhoes-segundo-governo
https://www.cnnbrasil.com.br/business/gp-de-sao-paulo-movimenta-turismo-e-investimentos/
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Fonte: Máquina do Esporte

Fonte: UOL Esporte / Gazera Esportiva

https://maquinadoesporte.com.br/motor/gp-sao-paulo-de-f1-gera-r-670-milhoes-em-receitas-e-85-mil-postos-de-trabalho
https://www.uol.com.br/esporte/futebol/ultimas-noticias/gazeta-esportiva/2021/11/14/com-mais-de-200-mil-pessoas-em-interlagos-f1-tem-impacto-bilionario-para-sao-paulo.htm
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Fonte: Portal RBN

Fonte: Portal R7

https://portalrbn.com.br/gp-sao-paulo-de-f1-tem-impacto-economico-de-r-810-milhoes-e-gera-85-mil-empregos/
https://noticias.r7.com/sao-paulo/formula-1-movimenta-r-959-milhoes-na-economia-de-sao-paulo-16122021
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Fonte: Estadão

Fonte: UOL Esporte / Gazera Esportiva

https://www.uol.com.br/esporte/futebol/ultimas-noticias/gazeta-esportiva/2021/11/13/prefeito-ricardo-nunes-enaltece-gp-de-sao-paulo-de-formula-1-um-orgulho.htm
https://esportes.estadao.com.br/blogs/wagner-gonzalez/f1-retorna-a-interlagos/


52

© Beto Issa/ GP SP de F1
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CONCLUSÃO
É a primeira vez na história da Estado de São Paulo que um 

estudo tão abrangente sobre um mega evento é realizado 

numa parceria entre a municipalidade e o governo estadual 

e uma instituição acadêmica reconhecida. Houve, ainda, a 

parceria do OTE com o Conselho de Turismo da Fecomer-

cio-SP, que mostrou uma ocupação média de 84,3% no fim 

de semana do GP SP de F1, ou seja, uma excelente perfor-

mance dos meios de hospedagem paulistanos.

Esse é um grande passo para a solidificação da imagem 

da capital paulista internacionalmente como grande sede 

para megaeventos e também para a reputação de sua pu-

jança econômica em âmbito nacional, demonstrada por 

um media value de mais de R$ 51 milhões, distribuídos em 

notícias por todo o Brasil.

 

As pesquisas de perfil de público do OTE e a pesquisa qua-

litativa da Fecomércio mostram um espectador satisfeito 

com a realização do evento, além de turistas, empresários 

e população local que acreditam que realização do GP 

São Paulo de Fórmula 1 é importante para a imagem turís-

tica da cidade e para seu desenvolvimento econômico.

As redes sociais demostraram mais uma vez um univer-

so de entusiastas apaixonados pela categoria e por pilo-

tos que amam o circuito de Interlagos, por seu caráter 

tradicional e desafiador, com uma pista que “transforma 

os meninos em homens”

É por essa completude de virtudes, sejam econômicas, es-

portivas, turísticas ou de imagem, e pelo apoio da população 

que ansiamos pelo próximo GP São Paulo de Fórmula 1.

Até 2022!
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O objetivo da São Paulo Turismo é promo-
ver a Cidade de São Paulo de forma in-
dependente e sem nenhum vínculo com 
os estabelecimentos mencionados. As 
informações que constam nesse material 
estão sujeitas a revisões sem aviso prévio.

Av. Olavo Fontoura, 1209
Portão 35 – Anhembi
Santana - São Paulo/SP – 02012-021
Tel.: (11) 2226-0409
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