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APRESENTAÇÃO
Presentation
Este relatório, elaborado pelo
Observatório de Turismo e
Eventos da SPTuris (OTE), em
cooperação com o Centro de
Inteligência da Economia do Turismo (CIET/ SETUR-SP) e com o
Conselho de Turismo da Fecomercio-SP, comprova que a decisão da Prefeitura de São Paulo
de apoiar e realizar, em abril de
2022, o Carnaval no Sambódromo da cidade foi correta.

This report, prepared by the SPTuris Tourism and Events Observatory (OTE), in cooperation with
the Tourism Economy Intelligence Center (CIET/ SETUR-SP)
and with the Tourism Council of
Fecomercio-SP, proves that the
decision of the Sao Paulo City
Hall to support and carry out,
in April 2022, the Carnival in the
city’s Sambadrome was correct.

A volta dos Desfiles das Escolas de Samba de São Paulo nesse Carnaval fora de
época fez com que o público, saudoso pelo evento,
o prestigiasse. Segundo a
organização, o Sambódromo recebeu cerca de 87 mil
pessoas nos dias em que os
desfiles do grupo especial e
das campeãs ocorreram.

The return of the Samba Schools Parades of Sao Paulo in this
off-season Carnival made the
public, homesick for the event,
honor it. According to the organization, the Sambadrome
received around 87,000 people on the special and champions group parade took place.

Os estudos incluíram a pesquisa de perfil e satisfação de público, o impacto com turismo
e na cadeia produtiva do setor,
além da movimentação financeira gerada pelo evento para
a capital paulista, estimada em
R$ 254 milhões. A arrecadação de impostos resultantes
do evento foi de aproximadamente R$ 33 milhões.

The studies included the profile
and public satisfaction survey, the
impact on tourism and on the
sector’s production chain, in addition to the financial movement
generated by the event for the
capital of Sao Paulo, estimated at
BRL 254 million. The collection
of taxes resulting from the event
was approximately BRL 33 million.

Acompanhe os dados a seguir
e tenha uma ótima leitura!
Crédito: José Cordeiro/SPTuris

Follow the data below and have
a great read!

OBJETIVO GERAL
General purpose

Crédito: José Cordeiro/SPTuris

Após longos meses marcados por drásticas mudanças
causadas pela pandemia de
Covid-19 nos diversos setores econômicos e sociais,
principalmente naqueles ligados ao turismo, São Paulo vê, enfim, o retorno gradativo de grandes eventos
à cidade, viabilizado pelo
avanço da vacinação na população registrado nos últimos monitoramentos.

After long months marked
by drastic changes caused
by the Covid-19 pandemic,
mainly in the various economic and social sectors,
the city of Sao Paulo finally
sees the gradual return of
major events made possible by the advance of vaccination and the low rates
of the disease present in
recent monitoring.

Seguindo esse cenário, o
OTE realiza mais um amplo
estudo, agora no Carnaval
no Sambódromo 2022,
para mensuração dos seus
principais parâmetros, especialmente neste evento
realizado fora de sua época
comum (fevereiro).

Following this scenario,
the OTE conducts another extensive study, now
at the Carnival event at
the Sambódromo 2022,
to measure its main parameters, especially in
this event held outside its
usual season (February).

O período do estudo, incluindo todas as fases e
etapas das pesquisas apresentadas a seguir, foi de
05 a 29 de abril de 2022.

The study period, including all
phases and stages of the research presented below, was
from April 5 to 29th, 2022.
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PERFIL E SATISFAÇÃO DO
PÚBLICO
Public profile and satisfaction

Núcleo de pesquisa e inteligência de mercado
da SPTuris, o Observatório de Turismo e Eventos (OTE) realizou, nos dias 22 e 23 de abril,
um levantamento de perfil e satisfação de público no Carnaval do Sambódromo 2022, por
meio de entrevistas nas arquibancadas e camarotes com o público presente no evento.
Ao todo, foram entrevistadas 1.737 pessoas.

SPTuris research and market intelligence center, the Tourism and Events Observatory (OTE) carried out, on April 22th and
23th, a profile and public satisfaction survey at Carnival of the Sambadrome 2022,
through interviews in the bleachers and
boxes with the public present at the event.
In all, 1,737 people were interviewed.

O perfil predominante do folião pode ser
definido pela seguinte persona: mulher
(55,3%), entre 30 e 39 anos (29,2%), residente na capital paulista (63,2%).

The predominant profile of the reveler can
be defined by the following persona: woman
(55.3%), between 30 and 39 years old (29.2%),
residing in the capital of Sao Paulo (63.2%).

fonte: São Paulo Turismo, 2022
amostragem total: 1.737 entrevistados

source: Sao Paulo Turismo, 2022
total sample: 1,737 respondents

Crédito: Jefferson Pancieri/SPTuris
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GÊNERO / gender

FAIXA ETÁRIA / age group

OUTROS/
others
0,1%

18-24 ANOS/ years old - 12,8%
25-29 ANOS/ years old - 17,5%
30-39 ANOS/ years old - 29,2%

FEMININO/
female
55,3%

40-49 ANOS/ years old - 23,1%
50-59 ANOS/ years old - 11,8%
MASCULINO/
male
44,6%

60 ANOS OU MAIS/ years old - 5,6%

ACESSIBILIDADE / accessibility

1,7%

71,4%
dos entrevistados
consideraram que
o evento é acessível

dos entrevistados
declararam possuir
alguma deficiência

71.4% of respondents
considered that the
event is accessible

1.7% of the interviewees
declared to possess
some deficiency
Daqueles que declararam possuir alguma
deficiência, 55,3% são deficientes físicos.
Of those who declared having a disability,
55.3% are physically disabled.

Crédito: José Cordeiro/SPTuris
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PROCEDÊNCIA / origin

99,4%
99.4%
Brasil
Brazil

0,6%
de Canadá, França,
Alemanha, Bolívia,
Chile, Espanha, Inglaterra, Paraguai e
Portugal
0.6%
from Canada, France, Germany, Bolivia, Chile, Spain,
England, Paraguay
and Portugal

PRINCIPAIS ESTADOS / main states
ESTADOS / states

%

SÃO PAULO

94,1

MINAS GERAIS

1,4

PARANÁ

0,9

SANTA CATARINA

0,6

RIO DE JANEIRO

0,4

RIO GRANDE DO SUL

0,4
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PROCEDÊNCIA / origin
PRINCIPAIS CIDADES / main cities
CIDADES / cities

%

SÃO PAULO (SP)

63,2

GUARULHOS (RMSP)

4,5

OSASCO (RMSP)

2,1

CAMPINAS (SP)

2,0

SÃO BERNARDO DO CAMPO (RMSP)

1,9

SANTO ANDRÉ (RMSP)

1,4

ZONA DE RESIDÊNCIA / zone of residence*
ZONAS / zones

%

NORTE/ north

31,8

LESTE/ east

29,1

SUL/ south

17,4

OESTE/ west

14,4

CENTRO/ center

7,3

*Somente residentes da cidade de São Paulo/ only Sao Paulo city residents

Crédito: Daniel Deak/SPTuris

12

72,5%
dos respondentes afirmam
que o Carnaval de São Paulo
é o melhor do Brasil
of respondents affirms that
the Carnival of Sao Paulo is
the best in Brazil

8,9
nota média dos entrevistados
para o Carnaval do Sambódromo
average score of respondents for
Carnival in Sambadrome

Crédito: Jefferson Pancieri/SPTuris

Crédito: Daniel Deak/SPTuris
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GASTO MÉDIO NO EVENTO / average spend on the event

R$ 427,00
BRL 427.00
POR PESSOA, INCLUINDO INGRESSO
per person, including tickets

97,2%
concordaram que a Prefeitura deve continuar investindo/
apoiando eventos como o
Carnaval do Sambódromo
agreed that City Hall should
continue investing in/ supporting events such as
Carnival at Sambadrome

85,3%
concordaram com a iniciativa
da Prefeitura de mudar a data
do Carnaval do Sambódromo
para viabilizar o evento devido
a pandemia de Covid-19
agreed with the City Hall’s
initiative to change the date
of Carnival in Sambadrome to
make the event possible due to
the Covid-19 pandemic

Crédito: Jefferson Pancieri/SPTuris
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FICOU EM SÃO PAULO MOTIVADO
PELO CARNAVAL? / Did you stayed in
Sao Paulo motivated by Carnival?*

RECEBEU PARENTES/ AMIGOS PARA
CURTIR O CARNAVAL? / Did you hosted
relatives/friends to enjoy the Carnival?*

SIM
yes

SIM
yes

NÃO

19,6%

80,4%

46,9%

NÃO
no
53,1%

no

*Somente residentes da cidade de São Paulo/ only Sao Paulo city residents

Crédito: José Cordeiro/SPTuris
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É A PRIMEIRA VEZ QUE PARTICIPA DO CARNAVAL NO SAMBÓDROMO? / Is this the first
time you have participated of the Sambadrome Carnival?

SIM - 51,9%
yes
NÃO - 48,1%
no

SE NÃO, EM QUAIS OUTROS ANOS PARTICIPOU DO CARNAVAL NO SAMBÓDROMO?/ If
not, what other years have you participated in Carnival in Sambadrome?**

PARTICIPO HÁ MAIS DE 4 CARNAVAIS - 52,6%
I’ve participated for more than 4 carnivals
2020 - 28,0%
2019 - 23,6%
2018 - 18,4%
2017 - 12,9%
OUTROS others

5,1%

**múltiplas respostas/ multiple reponses

COMO CHEGOU AO EVENTO / How did you get to event? **

40,0%

28,7%

20,8%

20,4%

2,8%

1,9%

carro próprio
own car

carro por app
car by app

ônibus
bus

metrô/ trem
subway/ train

van
van

outros
others

**múltiplas respostas/ multiple reponses

Ícones/ icons: rawpixel.com - br.freepik.com
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AVALIAÇÃO DO EVENTO / event evaluation

SIM
yes

NÃO
no

N/A
don’t
kwon

A SONORIZAÇÃO NO EVENTO É NÍTIDA
the sound at the event is clear

91,4%

6,0%

2,6%

SINTO-ME SEGURO DENTRO DO EVENTO
I feel safe inside the event

94,9%

4,4%

0,7%

A CIRCULAÇÃO PELO EVENTO ESTÁ FÁCIL
getting around the event is easy

93,8%

5,2%

1,0%

OS BANHEIROS NO EVENTO ESTÃO LIMPOS
the restrooms at the event are clean

70,9%

10,2%

18,9%

O LOCAL DO EVENTO ESTÁ LIMPO
the event venue is clean

92,2%

7,0%

0,8%

A SINALIZAÇÃO DO EVENTO ESTÁ BEM POSICIONADA
event signage is well positioned

87,0%

11,9%

1,1%

O ESTACIONAMENTO É ADEQUADO PARA O EVENTO
parking is adequate for the event

47,3%

9,2%

43,5%

AS OPÇÕES DE ALIMENTOS E BEBIDAS NO EVENTO SÃO VARIADAS
the food and beverage options at the event are varied

75,5%

14,3%

10,2%

A OFERTA DE COMIDAS E BEBIDAS NO EVENTO APRESENTA QUALIDADE
the offer of food and drinks at the event presents quality

75,5%

16,6%

7,9%

OS PREÇOS PRATICADOS NO EVENTO SÃO ADEQUADOS
the prices charged at the event are adequate

48,6%

37,0%

14,4%

A ORGANIZAÇÃO DO EVENTO É ADEQUADA
the organization of the event is adequate

93,2%

5,6%

1,2%

OS PROTOCOLOS SANITÁRIOS ESTABELECIDOS PARA O EVENTO SÃO ADEQUADOS
the sanitary protocols established for the event are adequate

89,0%

8,8%

2,2%

OS PROTOCOLOS DE ACESSIBILIDADE ESTABELECIDOS PARA O EVENTO SÃO ADEQUADOS
the accessibility protocols established for the event are adequate

83,2%

12,6%

4,2%

CATEGORIA / category
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TURISTAS / tourists
ONDE SE HOSPEDOU / Were you stayed?

SEM ACOMODAÇÃO/ BATE E VOLTA
Without accomodation

- 69,1%

HOTEL/ FLAT

- 13,8%

CASA DE AMIGOS/ PARENTES

- 12,2%

relatives/ friend’s house

ALUGUEL POR APP rent by app

2,0%

HOSTEL/ ALBERGUE -

1,7%

inn

CASA PRÓPRIA

own house

-

1,2%

Dos entrevistados que ficaram em
hotel/ flat ou hostel/ albergue,
100% declararam que o meio de
hospedagem era acessível.
Of those interviewees who stayed
in a hotel/flat or hostel/inn, 100%
declared that the accommodation
was accessible.

PERNOITES / overnights

GASTO MÉDIO / average spend

4 noites

R$ 1.934,00

4 nights

BRL 1,934,00
POR PESSOA NO PERÍODO DE PERMANÊNCIA,
INCLUINDO GASTOS NO EVENTO E INGRESSO
per person in the stay period,
including spend in the event and ticket
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ATIVIDADES NA CIDADE ALÉM DO EVENTO / activities in the city beyond the event **

GASTRONOMIA

- 54,5%

COMPRAS

- 42,4%

gastronomy

shopping

PASSEIOS TURISTICOS
sightseeing

- 29,8%

NENHUMA, SÓ VIM PARA O EVENTO

- 28,3%

VIDA NOTURNA/ BARES

- 26,8%

PARQUES/ ÁREAS VERDES

- 23,2%

VISITA A PARENTES/ AMIGOS

- 19,2%

none - I just came to the event

night life/ bars

parks/ green areas

visit to relatives and friends

MUSEUS

museums

-

17,2%

TEATROS/ CINEMA/ SHOW

-

15,2%

NEGÓCIOS/ EVENTOS

-

5,6%

theater / cinema / show

business/ events

**múltiplas respostas/ multiple reponses

AVALIAÇÃO DA CIDADE / city evaluation
ÓTIMO
excellent

BOM
good

REGULAR
regular

RUIM
bad

PÉSSIMO
terrible

N/A
don’t
kwon

HOSPEDAGEM
accommodation

66,7%

17,7%

5,5%

0,5%

-

9,6%

MOBILIDADE/ TRANSPORTE
mobility/ transport

57,6%

28,8%

7,1%

1,5%

1,0%

4,0%

CENTRAIS DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA
tourist information centers

43,4%

17,2%

9,6%

2,5%

3,0%

24,3%

SINALIZAÇÃO TURÍSTICA
tourist signage

55,0%

17,7%

6,6%

2,5%

1,5%

16,7%

OPÇÕES CULTURAIS/ ENTRETENIMENTO
cultural options/ entertainment

77,3%

12,6%

2,0%

0,5%

-

7,6%

OPÇÕES GASTRONÔMICAS
gastronomic options

80,8%

10,1%

2,5%

0,0%

1,0%

5,6%

OPÇÕES DE COMPRAS
shopping options

77,8%

13,1%

3,0%

0,5%

-

5,6%

LIMPEZA URBANA
urban cleaning

36,9%

16,2%

25,2%

13,1%

7,6%

1,0%

SENSAÇÃO DE SEGURANÇA
sense of security

28,3%

19,2%

25,3%

14,1%

11,1%

2,0%

HOSPITALIDADE DA POPULAÇÃO
population hospitality

56,6%

23,2%

11,6%

1,5%

2,0%

5,1%

AVALIAÇÃO GERAL DA CIDADE
general evaluation of the city

54,5%

35,4%

9,6%

-

-

0,5%

CATEGORIA / category
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Considerações finais

Final considerations

A pesquisa realizada pelo OTE com o público
presente no Carnaval no Sambódromo 2022 mostra
um impacto econômico com turismo para a cidade
de cerca de R$ 83 milhões. O gasto médio dos
turistas, incluindo gastos no evento com ingressos,
hospedagem, transporte, alimentação, compras
e outras opções de lazer, foi de R$ 1.934, durante
quatro dias de permanência média na cidade.
Entre aqueles que responderam à pesquisa, 51,9%
estiveram pela primeira vez no evento e 85,3%
concordaram com a mudança das datas dos Desfiles
das Escolas de Samba em 2022, provocado pela
pandemia. Além disso, mais de 97,2% dos entrevistados
afirmaram que a Prefeitura de São Paulo deve continuar
apoiando eventos como o Carnaval no Sambódromo.

The survey carried out by OTE with the public
attending Carnival at the Sambódromo 2022
shows an economic impact with tourism for
the city of around BRL 83 million. The average
expenditure of tourists, including expenses
with tickets, accommodation, transportation,
food, shopping and other leisure options at
the event, was BRL 1,934, during four days
of average stay in the city. Among those who
responded to the survey, 51.9% were at the event for
the first time and 85.3% agreed with the change of dates
for the Samba School Parades in 2022, caused by the
pandemic. In addition, more than 97.2% of respondents
stated that the São Paulo City Hall should continue to
support events such as Carnival at the Sambadrome.

Na avaliação geral da cidade, 54,5% dos
turistas
entrevistados
a
classificaram
como
ótima e 35,4% como boa. Outro item bem
avaliado foram as opções gastronômicas, com
80,8% de aprovação dentre os respondentes.
Ao analisar o gasto médio na cidade por extrato do
público, incluindo os gastos no evento, verifica-se que
o maior gasto é o do turista estrangeiro: R$ 3.262,45. Em
seguida, está o do turista de outros estados brasileiros,
com uma média de R$ 2.504,26; na sequência, vem
o gasto daqueles provenientes do interior do estado
de São Paulo, com R$ 1.607,26. Considerando
somente os gastos no evento, o público da Região
Metropolitana de São Paulo gastou, em média R$
695,01 e o residente na capital paulista R$ 724,07.

In the general evaluation of the city, 54.5% of
the tourists interviewed rated it as excellent
and 35.4% as good. Another item that was
well evaluated was the gastronomic options,
with 80.8% approval among the respondents.
When we analyzing the average expenditure in the
city, by public extract, including expenditure on the
event ,it appears that the highest expenditure is from
foreign tourists: BRL 3,262.45. Next, the tourists from
other Brazilian states, with an average BRL 2,504.26;
then comes from the interior of the state of Sao Paulo,
with BRL 1,607.26. Considering only the expenses
in the event, the public of the Metropolitan Region
of Sao Paulo spent, on average, BRL 695.01 and
the resident in the capital of Sao Paulo BRL 724.07.

Verificando a movimentação financeira total gerada
pelo evento para a cidade (elaborado pelo Centro de
Inteligência do Turismo (CIET) da Setur-SP, baseado
em metodologia da Fundação Getúlio Vargas (FGV),
incluindo os dados levantados pelo OTE com o
impacto econômico com turismo gerado pelo
público presente no evento, além da organização, dos
patrocinadores e ativação da marca), que totalizou
cerca de R$ 254,3 milhões, percebe-se que os
eventos tradicionais e populares como o Carnaval no
Sambódromo fomentam a economia, geram postos
de trabalho, renda e tributos, além de atrair cada
vez mais turistas para a capital paulista, mantendo-a
assim como referência nacional do Carnaval, uma das
maiores festas populares do planeta.

Analysing the total financial movement generated
by the event in the city - prepared by the Tourism
Intelligence Center (CIET) of Setur-SP, based on
the methodology of Fundação Getúlio Vargas
(FGV), including the data collected by the OTE
with the economic impact with tourism generated
by the public present at the event, in addition to
the organization, sponsors and brand activation
-, which totaled BRL 254.3 million, it is clear that
the return of traditional and popular events such
as Carnival, encourages the economy, generates
jobs, income, taxes, in addition to attracting more
and more tourists to the capital of Sao Paulo, thus
keeping it as a national reference for Carnival, one
of the biggest popular festivals on the planet.
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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.

The relative error margin considered in the
research was calculated considering the
mean and the standard error.

Devido à amostra de 1.737 entrevistas, foi
considerada a aproximação pela normal para
calcular os intervalos de 95% de confiança.

Due to the sample of 1,737 interviews, the
approximation by normal was considered to
calculate the 95% confidence intervals.

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 standard error was calculated using 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 2,38 pontos percentuais para
mais ou para menos.

Therefore, the margin of error for this survey
is plus or minus 2,38 percentage points.

Crédito: Jefferson Pancieri/SPTuris
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ESTUDOS
COMPLEMENTARES
Complementary studies

Os estudos complementares à pesquisa de
perfil e satisfação de público realizada pelo
OTE in loco permitem conhecer melhor não
apenas o perfil do evento, mas principalmente qual sua movimentação financeira, impacto
cultural e social para a cidade, proporcionando
novas oportunidades de negócios ou incremento dos já existentes, criando postos de trabalho, incentivando o turismo, gerando renda,
impostos e arrecadação para a cidade, especialmente nesta fase de recuperação da economia após os picos da pandemia de Covid-19.

Complementary studies to the profile and
public satisfaction survey carried out by Tourism
and Events Observatory (OTE) in loco provide
us with a better understanding not only of the
event’s profile, but mainly what its financial
movement, cultural and social impact for the
city providing new business opportunities or
increasing existing ones, creating work stations,
encouraging tourism, generating income,
taxes and revenue for the city, especially in this
phase of economic recovery after the peaks of
the covid-19 pandemic.

Crédito: José Cordeiro/SPTuris
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MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA GERADA PELO EVENTO

Financial movement generated by the event
Realizado em cooperação com o Centro de
Inteligência da Economia do Turismo (CIET) da
SETUR-SP, o estudo teve o objetivo de calcular
a movimentação financeira estimada gerada
pelo Carnaval no Sambódromo 2022, destacando o retorno direto e indireto promovido
pelo evento para a economia local.

Conducted in cooperation with the Center for
Intelligence of the Tourism Economy (CIET)
of SETUR-SP, the study aimed to calculate
the estimated financial movement generated
by the Carnival of the Sambódromo 2022,
highlighting the direct and indirect return
promoted by the event to the local economy.

Os valores foram computados pelo CIET com
base em modelo de cálculo de movimentação
financeira gerada pelo evento para a cidade desenvolvido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV),
utilizando dados obtidos na pesquisa de perfil e
satisfação de público feita pelo OTE e da organização, dos patrocinadores e ativação da marca.

The values were computed by CIET based on a
model for calculating the financial movement
generated by the event for the city developed
by Fundação Getúlio Vargas (FGV), using
data obtained from the profile and public
satisfaction survey carried out by OTE and the
organization, sponsors and brand activation.

O Carnaval no Sambódromo, assim como outros tradicionais eventos paulistanos, gera impactos diretos e indiretos em diversos setores da
economia do destino que o recebe. Os impactos diretos abarcam as ações de organização
para “fazer o evento acontecer” e os gastos realizados pelo público durante o evento. Já os impactos indiretos consideram toda a movimentação econômica gerada na cadeia produtiva do
setor por conta da realização daquele evento.

Carnival at the Sambadrome, as well as other
traditional events in Sao Paulo, generates direct
and indirect impacts on various sectors of
the economy of the destination that receives
it. Direct impacts encompass organizational
actions to “make the event happen” and
expenses incurred by the public during the event.
Indirect impacts consider all the economic
movement generated in the sector’s production
chain due to the holding of that event.

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

DIRETO

financial movement

direct

INDIRETO
indirect

TOTAL
total

Milhões (R$) / milion BRL

TOTAL GERAL

170,0

84,3

254,3

TRIBUTOS
taxes
Milhões (R$)
milion BRL

33,0
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Mesmo sendo realizado fora de sua época tradicional, no feriado de Carnaval, por
uma medida preventiva da Prefeitura diante
do aumento de casos confirmados de contaminação pela covid-19, o evento agitou a
cidade, gerando renda, criando postos de trabalho e promovendo arrecadação de tributos.

Even though it was held outside its
traditional season, on the Carnival holiday,
as a preventive measure by the city hall in
the face of the increase confirmed cases
of contamination by covid-19, the event
shook the city, generating income, creating
jobs and promoting fundraising of taxes.

Analisando a movimentação financeira trazida pelo Carnaval no Sambódromo em
2022, percebe-se como eventos como esse
já são parte da cultura tradicional da cidade, com enorme potencial para atrair ainda
mais turistas nacionais e internacionais para
o destino, acarretando maior entrada e circulação de divisas na economia local.

Analyzing the financial movement brought by
Carnival at the Sambadrome in 2022, we can
see how events like this are already part of
the city’s traditional culture, with enormous
potential to attract even more national and
international tourists to the destination,
resulting in greater inflow and circulation of
foreign exchange in the local economy.

Crédito: Jefferson Pancieri/SPTuris
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SONDAGEM DOS MEIOS DE HOSPEDAGEM
Survey of hosting means

A sondagem feita pelo Observatório de Turismo, entre os dias 18 e 20 de abril, com hotéis das regiões Centro, Paulista, Sul e Oeste
mostrou que estes meios de hospedagem
registraram, estimativa média geral, de 64,9%
de ocupação para o período do evento, de
21 a 24 de abril.

The survey carried out by the Tourism
Observatory, between 18th and 20th of
April, with hotels in the Center, Paulista,
South and West regions showed that these
establishments registered an overall average
estimate 64.9% of occupancy for the period
of the event, from 21st to the 24th of April.

Essa estimativa foi validada, em uma nova
sondagem com os mesmos estabelecimentos, entre os dias 25 e 26 de abril, que comprovaram a ocupação média de 65,6% (1,2%
maior que na sondagem anterior).

This estimate was confirmed in a new survey
with the same establishments, between the
25th and 26th of April, which showed an
average occupancy of 65.6% (1.2% higher
than in the previous survey).

Crédito: José Cordeiro/SPTuris
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IMPACTO NA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO LOCAL
Impact on the local tourism production chain

Realizada em cooperação com o Conselho de Turismo da Fecomercio-SP por
meio de entrevistas qualitativas com empresários para identificação do impacto do
evento na cadeia produtiva do turismo local, a sondagem pesquisou setores impactados direta e indiretamente pelo evento.

Conducted in cooperation with the
Tourism Board of Fecomercio-SP through
qualitative interviews with entrepreneurs
to identify the impact of the event on
the local tourism production chain,
the survey analyze sectors directly
and indirectly impacted by the event.

Durante reunião do Conselho de Turismo da
FecomercioSP em abril de 2022, foi abordada a realização dos Desfiles das Escolas de
Samba, ocorrido no feriado e fim de semana de 21 a 23 de abril, solicitando aos mesmos, informações sobre a repercução da
realização deste evento nos negócios do
setor, como: hospedagem, transporte aéreo, transporte rodoviário, locação de automóveis, alimentação/ restaurante e busca
de informações turísticas/ pesquisas online.

During a meeting of the FecomercioSP
Tourism Board in April 2022, the realization
of the Samba Schools Parades, which
took place on the holiday and weekend
from April 21 to 23, was discussed,
asking them for information about the
repercussion of this event. in the sector’s
businesses, such as: accommodation,
air
transport,
road
transport,
car
rental, food/restaurants and search
for tourist information/online surveys.

As percepções de cada nicho do trade turístico local estão detalhadas a seguir.

The perceptions of each niche of the local
tourist trade are detailed below.

100%

dos conselheiros concordam que o Carnaval de São Paulo
é um dos eventos mais importantes da cidade.
of the councilors agree that the Sao Paulo Carnival is one of
the most important events in the city.
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Transporte Aéreo

Air Transport

Os representantes do setor aéreo destacaram que o fato de os desfiles de Carnaval estarem concentrados nas duas principais capitais do país, não houve movimento
anormal detectado, ou seja, a procura pelos
trechos com desembarque em São Paulo ou Rio de Janeiro para esta data foram
muito similares àquelas que ocorrem normalmente em fins de semana prolongados.

The representatives of the air sector
highlighted that the fact that the Carnival
parades are concentrated in the two
main capitals of the country, there was
no abnormal movement detected, that
is, the search for the segments with
disembarkation in Sao Paulo or Rio de
Janeiro for this date was very similar to those
that normally occur on long weekends.

Registraram, entretanto, que houve aumento de preços no período em função
da demanda, o que gerou comentários
em redes sociais, provocados por clientes
que fizeram buscas para reservas de última
hora e se surpreenderam com os altos preços e com a ausência de disponibilidade.

They noted, however, that there was an
increase in prices in the period due to
demand, which generated comments
on
social
networks,
provoked
by
customers who searched for last-minute
reservations and were surprised by the
high prices and the lack of availability.

O fato de não ter havido eventos similares de
Carnaval em outros estados foi um dos motivos
apontados para a ausência de monitoramento
específico, ou seja, a movimentação ocorrida
foi creditada, principalmente, ao feriado.

The fact that there were no similar Carnival
events in other states was one of the reasons
given for the lack of specific monitoring, that
is, the movement that occurred was mainly
credited to the holiday.

Transporte Rodoviário

Road Transport

Da mesma forma que o registrado pelo transporte aéreo, os representantes do setor de
transporte rodoviário feito por ônibus também
relataram aumento típico de feriados, mas
houve a ressalva de buscas e compras intensificadas, especialmente para os dias dos desfiles.

As with air transport, representatives
of the road transport sector made by
buses also reported a typical increase
in holidays, but there was the exception
of intensified searches and purchases,
especially for the days of the parades.

Como não havia pesquisa de motivação de
viagem, é possível que tenha havido preferência pelo ônibus em detrimento dos
aviões por parte de consumidores mais
sensíveis ao preço, em função da elevação dos valores das passagens aéreas.

As there was no research on travel
motivation, it is possible that there was
a preference for buses over planes by
consumers who were more sensitive to
price, due to the increase in the prices
of airline tickets.
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Hospedagem

Accommodation

Gestores de sistemas de reservas e representantes do segmento hoteleiro indicaram que
neste fim de semana a cidade recebeu vários eventos ligados ao turismo corporativo
que garantiram uma ocupação um pouco
mais elevada que o habitual, demandando
também os fornecedores do setor de eventos. Destaca-se a informação de aumento de
buscas por hotéis na região do Sambódromo
e proximidades na semana dos desfiles, sem
no entanto o registro de lotação esgotada.

Reservation
system
managers
and
representatives of the hotel segment
indicated that this weekend the city hosted
several events related to corporate tourism
that ensured a slightly higher occupancy
than usual, also demanding event sector
suppliers. The information on the increase
in searches for hotels in the Sambadrome
region and surroundings during the
week of the parades stands out, without,
however, the record of sold-out capacity.

Hotéis tradicionalmente movimentados pelos desfiles registraram excelente desempenho em termos de ocupação e diária
média. Não houve manifestação de ocupação afetada pela realização do evento.

Hotels traditionally busy with parades
recorded
excellent
performance
in
terms of occupancy and average daily
rates. There was no manifestation
of occupation affected by the event.

Uma das justificativas apresentadas é que, nesta edição fora de época, há menos procura de
turistas internacionais, e a não-realização de
eventos paralelos em outras capitais pode ter
desestimulado o público de outros estados.

One of the reasons presented is that, in this
out-of-season edition, there is less demand
from international tourists, and the failure to
hold parallel events in other capitals may have
discouraged the public from other states.

Alimentação/ Restaurante

Food/ Restaurants

Representantes do setor de restaurantes
indicaram movimento acima do esperado e resultados muito animadores no feriado de Tiradentes, o que pode ter alguma relação com a realização dos desfiles.

Representatives
of
the
restaurant
sector
indicated
higher-than-expected
movement and very encouraging results
on the Tiradentes holiday, which may
have something to do with the parades.

Os conselheiros ponderaram, entretanto, que
como o feriado de Páscoa foi uma semana antes e é caracterizado por viagens para visitas a
parentes e amigos, é provável que tenha havido uma opção por viagem na Páscoa e permanência na cidade na semana subsequente,
exatamente quando ocorreram os desfiles.

The councilors pondered, however, that as
the Easter holiday was a week earlier and is
characterized by trips to visit relatives and
friends, it is likely that there was an option to
travel at Easter and stay in the city the following
week, exactly when they occurred. the parades.
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Informações Turísticas/
pesquisas online

Tourist Informations/
online surveys

Provedores de informação sobre o destino
e buscadores registraram aumento de busca sobre os destinos Rio de Janeiro e São
Paulo nos dias que antecederam os desfiles, sem imediata relação com reservas.

Destination information providers and search
engines registered an increase in searches
for destinations in Rio de Janeiro and Sao
Paulo in the days leading up to the parades,
without immediate relation to reservations.

Monitoramento das redes sociais nos dias dos
desfiles indicaram que o engajamento no tema
e nas hashtags ficaram geograficamente localizados nas regiões onde os desfiles ocorreram.

Monitoring of social networks on the days of the
parades indicated that the engagement in the theme
and in the hashtags were geographically located in
the regions where the parades took place.

Crédito: José Cordeiro/SPTuris
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Locação de Automóveis

Car Leasing

Segundo empresários/ conselheiros que representam esse setor, não houve registro de elevação de demanda na locação de automóveis.

According to businessmen/ council members
representing this sector, there was no
record of increased demand for car rental.

Porém cabe a ressalva que este é um produto
com pouca demanda no período de Carnaval
tradicional, sendo mais comum a locação de
veículos para viagens durante o feriado.

However, it is worth mentioning that this is a
product with little demand during the traditional
Carnival period, and it is more common to rent
vehicles for trips during the holiday.

Considerações Gerais

General Considerations

Os membros do Conselho de Turismo da
Fecomercio-SP consideraram que a realização dos desfiles de Carnaval, mesmo fora de
sua época tradicional, foi muito importante,
especialmente em função das expectativas
geradas nas comunidades envolvidas nas escolas de samba. Garantir que o evento ocorresse de maneira segura e responsável demonstrou o compromisso da cidade com
o Carnaval e os negócios dele derivados.

The members of the Fecomercio-SP Tourism
Board considered that the performance
of Carnival parades, even outside their
traditional season, was very important,
especially in view of the expectations
generated in the communities involved in
the samba schools. Ensuring that the event
took place in a safe and responsible manner
demonstrated the city’s commitment to
Carnival and the businesses derived from it.

Naturalmente, já se esperava resultados mais
baixos que os de Carnavais anteriores, especialmente em função da concentração das atividades somente no Sambódromo. Há uma expectativa bastante positiva em relação ao “terceiro
Carnaval do ano”, com a permissão para os
desfiles de rua com os blocos, que permitem
uma dispersão maior dos gastos do público.

Naturally, lower results than those of previous
Carnivals were already expected, especially
due to the concentration of activities only
in the Sambadrome. There is a very positive
expectation regarding the “third Carnival
of the year”, with the permission for street
parades with the blocks, which allow for a
greater dispersion of public spending.

Ressalte-se: o Carnaval de São Paulo é um dos
eventos mais importantes da cidade, justamente pelo seu papel de atração tanto do morador
como de turistas, e deve se consolidar nos próximos anos como um dos mais importantes
do país, tanto social como economicamente.

It should be noted: the Sao Paulo Carnival is one
of the most important events in the city, precisely
because of its role in attracting both residents
and tourists, and should consolidate itself in the
coming years as one of the most important in
the country, both socially and economically.
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CONCLUSÃO
Conclusion

Por meio dos dados apresentados, podemos destacar o Carnaval no Sambódromo
2022 como mais um evento em que é realizada uma pesquisa extensiva sobre seus âmbitos, numa parceria entre a municipalidade, o governo estadual e a Fecomercio-SP.

Through the data presented, we can
highlight Carnival at the Sambódromo
2022 as another event in which extensive
research is carried out on its scope, in a
partnership between the municipality, the
state government and Fecomercio-SP.

Esse importante estudo mostra que o evento tem
um caráter agregador, que proporciona além de
geração de renda e outras contribuições já mencionadas, a integração de comunidades, a ampla manifestação cultural popular e o provimento à indústria
de entretenimento municipal, estadual e nacional.

This important study shows that the event has an
aggregating character, which provides, in addition to
income and other contributions already mentioned,
the integration of communities, the broad popular
cultural manifestation and the provision for the
municipal, state and national entertainment industry.

Os levantamentos realizados, incluindo a pesquisa de perfil e satisfação de público (OTE) e as pesquisas desenvolvidas pelo Centro de Inteligência
da Economia do Turismo (CIET) e pelo Conselho
de Turismo da Fecomércio-SP, mostram o trade do
turismo e o público satisfeitos com a realização do
evento, além de turistas, empresários e população
local afirmando que a realização do Carnaval no
Sambódromo é importante para a imagem turística
da cidade e para seu desenvolvimento econômico.

The surveys carried out, including the profile
and public satisfaction survey (OTE) and the
surveys developed by the Tourism Economy
Intelligence Center (CIET) and by the Tourism
Council of Fecomércio-SP, show the tourism
trade and the public satisfied. with the event,
as well as tourists, businessmen and the local
population saying that the Carnival at the
Sambadrome is important for the city’s tourist
image and for its economic development.

O Carnaval de São Paulo, em 2022, não aconteceu
com toda a sua força e potencial gerador de empregos e renda, especialmente porque não tivemos paralelamente os festejos nas ruas com os tradicionais
blocos e nem a quantidade elevada de turistas que,
no verão, costumam prestigiar um dos maiores Carnavais do Brasil. No entanto, a cidade que nunca para
não deixou o samba morrer e mostrou, por meio dos
desfiles no Sambódromo, que a expectativa é positiva
para o pleno retorno das festas de Carnaval em 2023.

The Carnival of Sao Paulo, in 2022, did not happen
with all its strength and potential for generating jobs
and income, especially because we did not have the
festivities in the streets with the traditional blocks
or the high number of tourists that, in the summer,
usually to honor one of the biggest Carnivals in
Brazil. However, the city that never stops did not
let samba die and showed, through the parades at
the Sambódromo, that the expectation is positive
for the full return of Carnival festivities in 2023.

Até lá!

Until then!

31

Crédito: Daniel Deak/SPTuris

32

CRÉDITOS
credits

Prefeitura de São Paulo
Prefeito: Ricardo Nunes

São Paulo City Hall
Mayor: Ricardo Nunes

Secretaria Municipal de Turismo
Secretário: Rodolfo Marinho
Coordenador de Eventos: Marcelo Alves Ribeiro

Municipal Secretary of Tourism
Secretary: Rodolfo Marinho
Events Coordinator: Marcelo Alves Ribeiro

São Paulo Turismo S/A
Presidente: Gustavo Pires
Diretora de Turismo: Fernanda Ascar
Diretor de Clientes e Eventos: Thiago Lobo

Sao Paulo Turismo S/A
President: Gustavo Pires
Director of Tourism: Fernanda Ascar
Director of Clients and Events: Thiago Lobo

Observatório de Turismo e Eventos (OTE)
Gerente de Pesquisa: Mansur Bassit
Coordenadora de Pesquisa: Andrezza Serra
Técnicos: Claudio Souza e Janaína Machado
Estagiário: Deivid Vieira

Tourism and Events Observatory (OTE)
Research Manager: Mansur Bassit
Research Coordinator: Andrezza Serra
Coaches: Claudio Souza and Janaina Machado
Intern: Deivid Vieira

Centro de Inteligência da Economia do
Turismo (CIET-SP)
Consultores - Inteligência de Mercado InvestSP/ Setur-SP: Fabio Montanheiro e
Luciana Derze
Consultor - Economia e Projetos Estratégicos
- InvestSP/ Setur-SP: Gustavo Grisa

Tourism Economy Intelligence Center
(CIET-SP)
Consultants - Market Intelligence - InvestSP/
Setur-SP: Fabio Montanheiro and Luciana
Derze
Consultant - Economics and Strategic
Projects - InvestSP/ Setur-SP: Gustavo Grisa

Conselho de Turismo - FecomercioSP
Presidente: Mariana Aldrigui
Economista: Guilherme Dietze

Tourism Board - FecomercioSP
President: Mariana Aldrigui
Economist: Guilherme Dietze

33

Elaborado
pela
equipe
técnica
do
Observatório de Turismo e Eventos da SPTuris
em maio de 2022.

Prepared by the technical team of the
SPTuris Tourism and Events Observatory in
May 2022.

O objetivo da São Paulo Turismo é
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os estabelecimentos mencionados. As
informações que constam nesse material
estão sujeitas a revisões sem aviso prévio.
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The
information contained in this material is
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Rua Boa Vista, 280 - 13º andar
Centro Histórico - São Paulo/ SP - 01014-980
(11) 2226-0400
pesquisa@spturis.com
observatoriodeturismo.com.br
spturis.com
cidadedesaopaulo.com

Boa Vista Street, 280 - 13th floor
Historic Center - Sao Paulo / SP - 01014-980
+5511 2226-0400
research@spturis.com
observatoriodeturismo.com.br
spturis.com
cityofsaopaulo.com

Cooperação

Cooperation

Secretaria de Turismo e Viagens

Realização

Achievement

observatoriodeturismo.com.br
Crédito: Jefferson Pancieri/SPTuris

