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A música sempre foi considerada uma linguagem universal, potência máxima para
expressão da cultura, do estado de espírito
e do sentimento – tanto do artista como do
público em geral. Em maio de 2022, aconteceu em São Paulo e no Rio de Janeiro a primeira edição do MITA – Music Is The Answer
em solos brasileiros. A proposta do festival é
valorizar a música ao máximo na celebração
de novas conexões, de um novo momento e
de novas formas de olhar para o futuro.

Music has always been considered a universal language, maximum power for the
expression of culture, state of mind and
feeling – both for the artist and the general public. In May 2022, the first edition of
MITA – Music Is The Answer on Brazilian
soil took place in São Paulo and Rio de Janeiro. The festival’s proposal is to value music to the fullest in the celebration of new
connections, a new moment and new ways
of looking to the future.

Com um line-up repleto de atrações nacionais e internacionais, o festival veio com a
proposta de agradar fãs dos mais variados
estilos musicais, como hip-hop, pop, eletrônico e MPB. O fim de semana paulistano
do MITA aconteceu em 14 e 15 de maio, na
Spark Arena, e o Observatório de Turismo e
Eventos (OTE), núcleo de pesquisa e inteligência de mercado da SPTuris, realizou uma
pesquisa de perfil e satisfação de público no
evento, que recebeu, segundo a organização, nos dois dias, cerca de 34,5 mil pessoas.

With a line-up full of national and international attractions, the festival came with the
proposal to please fans of the most varied
musical styles, such as hip-hop, pop, electronic and MPB. The MITA weekend in São Paulo took place on May 14th and 15th, at Spark
Arena, and the Tourism and Events Observatory (OTE), SPTuris’ market research and
intelligence center, carried out a profile and
public satisfaction survey at the event, which,
according to the organization, over the two
days, received around 34.5 thousand people.

fonte: São Paulo Turismo, 2022
amostragem total: 1..216 entrevistados

source: São Paulo Turismo, 2022
total sample: 1,216 respondents

São Paulo Turismo
Rua Boa Vista, 280 - Centro
+55 11 2226 0400
www.spturis.com

Observatório de Turismo e Eventos
www.observatoriodeturismo.com

1

Foto/ Photo: Alexandre Woloch, 2022

Pesquisa de perfil e satisfação de público

2

MITA

MITA

Pesquisa de perfil e satisfação de público

GÊNERO/ gender

FAIXA ETÁRIA/ age group

45,6%

0,2%

54,2%

MASCULINO
male

OUTRO
other

FEMININO
female

%

idade/age

24,8%

18-24

37,9%

25-29

28,9%

30-39

6,4%

40-49

1,8%

50-59

0,2%

60+
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PAÍS DE RESIDÊNCIA/ country of residence

país/ country

%

BRASIL/ Brazil

99,9%

ALEMANHA/ Germany

0,1%

ESTADO DE RESIDÊNCIA/ state of residence
estado/ state

%

SÃO PAULO (SP)

86,2%

MINAS GERAIS (MG)

2,2%

PARANÁ (PR)

1,7%

DISTRITO FEDERAL (DF)

1,5%

SANTA CATARINA (SC)

1,3%

OUTROS/ others

7,1%

LOCAL DE RESIDÊNCIA/ city of residence
cidade/ city

4

%

SÃO PAULO CAPITAL/ são paulo city

59,5%

GRANDE SP/ são paulo metropolitan region

12,4%

INTERIOR DE SP/ others cities of são paulo

14,2%

OUTROS ESTADOS/ others states

13,8%

OUTROS PAÍSES/ others countries

0,1%
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ACESSIBILIDADE/ accessibility

0,7%

89,6%

dos entrevistados
declararam possuir
alguma deficiência

dos entrevistados
consideraram que
o evento é acessível

of the interviewees
declared to possess
some deficiency

of respondents
considered that the
event is accessible
problemas apontados/ cited problems

tipo de deficiência/ type of disability

%

FÍSICA/ physical

55,6%

AUDITIVA/ hearing

22,2%

MÚLTIPLA/ multiple

11,1%

OUTRA/ other

11,1%

piso com pedras/ floor with stones
piso irregular/ uneven floor
falta de rampas/ lack of ramps
grama dificulta locomoção/ grass makes walking
difficult
espaço reservado em local mais próximo aos palcos/ reserved space closest to the stages
falta de piso tátil/ lack of tactile floor
falta sinalização para PcD/ lack signaling for disabled person
poucos banheiros adaptados, com acesso ruim/ few
adapted bathrooms, with poor access
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COMO CHEGOU AO EVENTO/ how did you get to the event?*
49,5%

21,4%

18,7%

17,4%

7,5%

3,2%

carro por app
car by app

carro próprio
own car

metrô
subway

trem
train

ônibus
bus

outros
others

QUANTOS DIAS ESTEVE NO EVENTO/ how many days did you go to the event?
37,5%

31,0%

somente sábado
only saturday

31,5%

somente domingo
only sunday

sábado e domingo
saturday and sunday

OUTRO EVENTO NO MESMO FIM DE SEMANA/ another event on the same weekend
82,2%

9,8%

6,2%

3,2%

2,5%

show
show

festa
party

bares musicais
musical bars

não irei
I won’t go

outros
others

COMO ADQUIRIU SEU INGRESSO/ how did you get your ticket?
SITE OFICIAL/ official website - 76,7%
BILHETERIA OFICIAL/ official ticket office - 17,0%
GANHEI/ I won it - 2,6%
SORTEIROS E PROMOÇÕES/ sweepstakes and promotions - 2,6%
OUTROS/ others - 1,0%
*múltiplas respostas/ multiple responses
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81,9%

85%

dos entrevistados
afirmaram que pretendem
voltar na edição 2023 do
festival

concordaram que a Prefeitura
deve continuar investindo/
apoiando eventos como o
MITA Festival

of respondents
stated that they intend to
return in the 2023 edition
of the festival

agreed that City Hall should
continue investing in/ supporting events such as
MITA Festival

GASTO MÉDIO NO EVENTO/ average spend on the event

R$ 537
BRL 537

POR PESSOA, INCLUINDO INGRESSO
per person, including tickets
Foto/ Photo: Alexandre Woloch, 2022
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ONDE VIU ANÚNCIO DO MITA 2022

CANAIS DO MITA QUE ACESSA

where did you see add for MITA 2022?*

which MITA channels do you access?*
INSTAGRAM - 72,4%

REDES SOCIAIS/ social media - 92,6%

NÃO UTILIZA/ i don’t use it - 26,2%

TV - 21,5%

TWITTER - 2,4%

INDICAÇÃO/ indication - 5,6%

FACEBOOK - 2,4%

NÃO VI/ I didn’t see - 1,1%

YOUTUBE - 0,8%

IMPRESSOS/ publications - 5,2%

TIKTOK - 0,7%

OUTROS/ others - 4,5%

AVALIAÇÃO DO EVENTO/ event evaluation
SIM
yes

NÃO
no

N/A
don’t
know

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

97,0%

2,8%

0,2%

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

98,3%

1,5%

0,2%

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

98,9%

0,6%

0,5%

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

63,0%

3,3%

33,7%

O LOCAL DO EVENTO ESTÁ LIMPO
the event venue is clean

97,9%

1,5%

0,6%

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

92,3%

5,7%

2,0%

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

30,5%

4,2%

65,3%

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

85,4%

9,1%

5,5%

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

85,3%

6,3%

8,4%

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

47,4%

46,7%

5,9%

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

95,6%

3,8%

0,6%

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

93,6%

3,0%

3,4%

OS PROTOCOLOS DE ACESSIBILIDADE DO EVENTO SÃO ADEQUADOS
the event accessibility protocols are adequate

99,2%

0,7%

0,1%

CATEGORIA / category

*múltiplas respostas/ multiple responses
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TURISTAS / tourists
COMO CHEGOU À CIDADE/ how did you get to the city?*
CARRO/ car - 38,3%
AVIÃO/ airplane - 26,6%
ÔNIBUS INTERMUNICIPAL/ intermunicipal bus - 13,8%
TREM/ train - 13,2%
ÔNIBUS FRETADO/ charted bus - 7,7%
OUTROS/ others - 1,2%

ATIVIDADES NA CIDADE ALÉM DO EVENTO/ activities in the city beyond the event*
GASTRONOMIA - 51,7%
gastronomy
VIDA NOTURNA/ BARES - 42,9%
night life/ bars
COMPRAS - 22,0%
shopping
NENHUMA, SÓ VIM PARA O MITA - 21,2%
none, I just came to MITA
TEATROS/ CINEMAS/ SHOWS - 18,5%
theater/ cinema/ shows
VISITA A PARENTES/ AMIGOS - 17,8%
visit to relatives/ friends
MUSEUS - 14,7%
museums
PASSEIOS TURÍSTICOS - 12,0%
sightseeing
PARQUES/ ÁREAS VERDES - 11,2%
parks/ green areas
NEGÓCIOS/ EVENTOS - 6,9%
business events

JÁ VEIO A SÃO PAULO ASSISTIR SHOW E FESTIVAIS INTERNACIONAIS?
have you come to São Paulo to see international shows and festivals?

NÃO
no
22,8%
SIM
yes
77,2%
*múltiplas respostas/ multiple responses
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ONDE SE HOSPEDOU/ where did you stay?
SEM ACOMODAÇÃO
without accomodation - 47,5%
CASA DE PARENTES/ AMIGOS - 23,7%
relatives/ friend’s house
HOTEL/ FLAT - 18,7%
ALUGUEL POR APP
rent by app - 5,3%
CASA PRÓPRIA - 2,6%
own house
HOSTEL/ ALBERGUE - 2,2%
inn

PERNOITES NA CIDADE
overnights in the city

4 noites
4 nights

GASTO MÉDIO EM SÃO PAULO
average spend in São Paulo

R$ 1.753
BRL 1,753

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

Foto/ Photo: Andrezza Serra/ SPTuris, 2022
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AVALIAÇÃO DA CIDADE/ city evaluation
ÓTIMO
excellent

BOM
good

REGULAR
regular

RUIM
bad

PÉSSIMO
terrible

N/A
don’t
know

HOSPEDAGEM
accommodation

62,2%

24,7%

5,4%

-

0,4%

7,3%

MOBILIDADE/ TRANSPORTE
mobility/ transport

40,1%

40,5%

12,4%

2,7%

1,2%

3,1%

ACESSIBILIDADE
accessibility

25,6%

22,4%

21,2%

10,4%

4,2%

16,2%

CENTRAIS DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA
tourist information centers

27,9%

16,2%

16,6%

7,7%

4,2%

27,4%

SINALIZAÇÃO TURÍSTICA
tourist signage

33,6%

17,4%

19,7%

5,4%

3,5%

20,4%

OPÇÕES CULTURAIS/ ENTRETENIMENTO
cultural options/ entertainment

78,0%

11,6%

3,1%

-

-

7,3%

OPÇÕES GASTRONÔMICAS
gastronomic options

85,7%

11,2%

-

-

0,4%

2,7%

OPÇÕES DE COMPRAS
shopping options

82,6%

10,4%

2,3%

0,4%

-

4,3%

LIMPEZA URBANA
urban cleaning

23,6%

16,2%

35,9%

18,1%

3,1%

3,1%

SENSAÇÃO DE SEGURANÇA
sense of security

16,6%

9,3%

32,8%

21,6%

16,6%

3,1%

HOSPITALIDADE DA POPULAÇÃO
population hospitality

37,0%

23,2%

26,6%

5,8%

3,9%

3,5%

AVALIAÇÃO GERAL DA CIDADE
general evaluation of the city

35,9%

49,4%

11,2%

1,2%

-

2,3%

CATEGORIA / category

Foto/ Photo: Alexandre Woloch, 2022
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Considerações finais

Considerações finais

A pesquisa realizada pelo OTE com o público
presente no evento mostra um impacto
econômico apenas com turismo para a cidade
de cerca de R$ 15 milhões, uma excelente marca
para uma primeira edição do evento em solos
paulistanos. O gasto médio dos turistas, incluindo
gastos no evento, ingressos, hospedagem,
transporte, alimentação, compras e outras
opções de lazer, foi de R$ 1.787,00 durante quatro
dias de permanência média na capital.

The survey carried out by OTE with the public
present at the event shows an economic impact
only with tourism for the city of around BRL 15
million, an excellent brand for a first edition of the
event in São Paulo. The average expenditure of
tourists, including expenses on the event, tickets,
accommodation, transport, food, shopping and
other leisure options, was BRL 1,787.00 during
four days average stay in the capital.

Entre todos aqueles que responderam à pesquisa,
78,8% disseram que, além do MITA, fizeram
alguma outra atividade na cidade no mesmo fim
de semana, o que mostra o potencial do evento
em movimentar ainda mais a economia local.
Na avaliação geral da capital paulista, 35,9% dos
turistas entrevistados a classificaram como ótima
e 49,4% como boa. Outro item avaliado foram os
protocolos de segurança sanitária no evento, com
93,6% de aprovação. Além disso, mais de 84% dos
entrevistados afirmaram que a Prefeitura de São
Paulo deve continuar apoiando a realização de
eventos como o MITA em São Paulo.

Among all those who responded to the survey,
78.8% said that, in addition to MITA, they did
some other activity in the city on the same
weekend, which shows the potential of the
event to move the local economy even more.
In the general assessment of the capital of São
Paulo, 35.9% of the tourists interviewed rated it
as excellent and 49.4% as good. Another item
evaluated was the health safety protocols in the
event, with 93.6% approval. In addition, more
than 84% of respondents stated that the São
Paulo City Hall should continue to support the
holding of events such as MITA in São Paulo.

Ao analisar o perfil do público, nota-se a predileção
pelas redes sociais: 72,4% dos entrevistados
acompanham o perfil do evento no Instagram
e 92,6% viram anúncios do festival nas diversas
mídias sociais, como Instagram, Facebook, Twitter,
YouTube e TikTok. 82,2% do público se programou
para ir a algum outro show na cidade no mesmo
fim de semana e 77,2% dos turistas presentes
afirmaram que já estiveram na capital paulista em
alguma ocasião anterior para assistir a outro show
ou festival de música internacional. Além disso,
cerca de 82% dos respondentes afirmaram que
pretendem retornar numa futura edição do MITA.

When analyzing the public’s profile, it is possible
to observe the predilection for social networks:
72.4% of the interviewees follow the event’s
profile on Instagram and 92.6% have seen the
festival’s advertisements on various social media,
such as Instagram, Facebook, Twitter, YouTube
and TikTok. 82.2% of the public was scheduled
to go to another concert in the city on the same
weekend and 77.2% of the tourists present stated
that they had already been to the capital of São
Paulo on a previous occasion to attend another
concert or international music festival . In
addition, around 82% of respondents stated that
they intend to return in a future edition of MITA.

Por tudo isso, o MITA mostra-se como um novo
festival de música da cidade com enorme potencial
de crescimento, impactando positivamente a
economia de São Paulo. Além disso, gera postos
de trabalho, renda e tributos, atrai mais turistas
para o destino e mantém a capital como referência
nacional no circuito dos grandes shows e turnês
de artistas renomados em todo o mundo.

For all these reasons, MITA shows itself as a new
music festival in the city with enormous growth
potential, positively impacting the economy of
São Paulo. In addition, it generates jobs, income
and taxes, attracts more tourists to the destination
and maintains the capital as a national reference
in the circuit of great concerts and tours of
renowned artists around the world.
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Aspectos metodológicos

Aspectos metodológicos

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 1.216 entrevistas, foi
considerada a aproximação pela normal para
calcular os intervalos de 95% de confiança.

Due to the sample of 1,216 interviews, the
approximation by normal was considered to
calculate the 95% confidence intervals.

O erro padrão foi calculado considerando 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 3 pontos percentuais, para
mais ou para menos.

Therefore, the margin of error for this survey
is plus or minus 3 percentage points.

Foto/ Photo: Alexandre Woloch, 2022
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O objetivo da São Paulo Turismo é
promover a Cidade de São Paulo de forma
independente e sem nenhum vínculo com
os estabelecimentos mencionados. As
informações que constam nesse material
estão sujeitas a revisões sem aviso prévio.

The objective of São Paulo Turismo is to
promote the City of São Paulo independently
and without any connection with the
aforementioned
establishments.
The
information contained in this material is
subject to revision without notice.

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

Rua Boa Vista, 280 - 13th floor
Historic Center - São Paulo / SP - 01014-980
(11) 2226-0400
pesquisa@spturis.com
observatoriodeturismo.com.br
spturis.com
cidadedesaopaulo.com
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