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APRESENTAÇÃO
Presentation
Organizado pelo Observa-

tório de Turismo e Eventos 

da SPTuris (OTE), em coo-

peração com o Centro de 

Inteligência da Economia do 

Turismo (CIET/ SETUR-SP) e 

com o Conselho de Turis-

mo da Fecomercio-SP, este 

levantamento comprova o 

acerto na decisão da Prefei-

tura de São Paulo de reali-

zar a edição 2022 da Virada 

Cultural na cidade. O evento, 

que compõe o Calendário 

de Eventos Estratégicos da 

Cidade de São Paulo, reitera 

sua magnitude, movimen-

tando a capital paulista em 

torno de muitas manifesta-

ções culturais.

Os estudos incluem a pes-

quisa de perfil e satisfação de 

público, o cálculo do impac-

to econômico com turismo, 

incluindo gasto médio dos 

turistas na cidade, e a esti-

mativa de movimentação 

financeira gerada para a ci-

dade, considerando também 

a arrecadação de impostos 

provocada pelo evento.

Acompanhe o conteúdo a se-

guir e tenha uma ótima leitura!

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 São Paulo 

City Hall to hold the 2022 

edition of the Virada Cultural 

in the city was right. The event, 

which is part of the Strategic 

Events Calendar of São Paulo, 

reiterates its magnitude, 

moving the city around many 

cultural manifestations.

The studies include the 

profile and public satisfaction 

survey, the calculation of 

the economic impact of 

tourism, including the average 

expenditure of tourists in 

the city, and the estimate of 

financial movement generated 

for the city, also considering 

the tax collection caused by 

the event.

Follow the content below 

and have a great reading!
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OBJETIVO GERAL
General purpose
Após dois anos seguidos de hiato por conta 

da pandemia de covid-19 e seus efeitos devas-

tadores nos setores da cultura, turismo e en-

tretenimento em todo o mundo, finalmente a 

população pôde desfrutar presencialmente de 

uma nova Virada Cultural, realizada de 28 para 

29 de maio de 2022. Dessa vez, a prefeitura de 

São Paulo optou por fazer uma Virada descen-

tralizada, com palcos, manifestações e atra-

ções espalhadas por diversos locais da cidade.

Nesse momento em que, aos poucos, os 

eventos estão voltando a acontecer normal-

mente na cidade e as variáveis pré e durante 

a pandemia não são mais parâmetros para um 

comparativo e uma medição dos indicadores 

das atividades mais afetadas, conhecer a fundo 

esse novo cenário demandou um amplo estu-

do para a mensuração dos principais parâme-

tros da grandeza da Virada Cultural, aferindo 

não somente a retomada do setor, mas tam-

bém a sensação de segurança do público e o 

impacto turístico e econômico de um evento 

desse porte para a capital. Tudo isso será de 

extrema importância não somente para a ava-

liação do evento, como também para nortear 

e justificar investimentos e apoio na realização 

de outros eventos de relevância para a cidade.

O período do estudo, incluindo todas as fases 

e etapas das pesquisas apresentadas a seguir, 

foi de 23 a 31 de maio de 2022.

After two consecutive years of hiatus due to the 

covid-19 pandemic and its devastating effects 

on the culture, tourism and entertainment 

sectors around the world, the population was 

finally able to enjoy in person a new Virada 

Cultural, held from the 28th to the 29th of May, 

2022. This time, the city of São Paulo opted for 

a decentralized Virada, with stages, activities 

and attractions scattered through the city.

At this moment when, little by little, events are 

returning to normal in the city, and the variables 

before and during the pandemic are no longer 

parameters for a comparison and measurement 

of the indicators of the most affected activities, 

knowing in depth this new scenario demanded 

a extensive study to measure the main 

parameters of the Virada Cultural’s greatness, 

measuring not only the recovery of the sector, 

but also the public’s sense of security and the 

tourist and economic impact of an event of 

this size for the capital. All this will be extremely 

important not only for the evaluation of the 

event, but also to guide and justify investments 

and support in the realization of other events of 

relevance to the city.

The study period, including all phases and 

stages of the surveys presented below, was 

from May 23rd to 31st, 2022.
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PERFIL E SATISFAÇÃO DO
PÚBLICO
Núcleo de pesquisa e inteligência de mercado 

da SPTuris, o Observatório de Turismo e Eventos 

(OTE) realizou, entre os dias 28 e 29 de maio, 

um levantamento de perfil e satisfação de pú-

blico nos principais núcleos da Virada Cultural 

2022. Foram entrevistadas 2.412 pessoas ao 

longo do evento, que ocorreu em diversos lo-

cais espalhados pela cidade.

O perfil predominante do público pode ser defi-

nido pela seguinte persona: mulher (60%), entre 

18 e 29 anos (75,6%), residente na capital paulis-

ta (47%).

fonte: São Paulo Turismo, 2022

amostragem total: 2.412 entrevistados

SPTuris research and market intelligence center, 

the Tourism and Events Observatory (OTE) 

carried out, between May 28th and 29th, a profile 

and public satisfaction survey at the main cores 

of the Virada Cultural 2022. 2,412 people were 

interviewed at the event, which took place at 

different locations around the city.

The predominant profile of the public can be de-

fined by the following persona: woman (60%), 

between 18 and 29 years old (75.6%), residing 

in São Paulo (47%).

source: São Paulo Turismo, 2022

total sample: 2,412 respondents

Public profile and satisfaction

Foto/ Photo: Jose Cordeiro/ SPTuris, 2022Foto/ Photo: Jose Cordeiro/ SPTuris, 2022
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LOCAIS DE COLETA X ENTREVISTAS REALIZADAS / collect locations x interviews performed

1

10

7

8 9

4

3

2
5

6

11

2.412 entrevistas
interviews

PROCEDÊNCIA / origin PROCEDÊNCIA - CAPITAL / origin SP Capital

81,3% 37,6%

13,6%
20,8%

3,0%

20,4%

2,1%

12,2%

9,2%

Procedência / origin Região / region

Bairro / neighborhood

% %

%

São Paulo capital
Zona Leste / East Side

Zona Norte / North Side

Zona Sul / South Side

Zona Oeste / West Side

Centro / Downtown

Grande SP

Interior de SP

Outros Estados

Local / place nº

Anhangabaú 602

Centro Cultural Cidade Tiradentes 225

M’Boi Mirim 211

Freguesia do Ó 192

Itaquera 188

São Miguel Paulista 183

Campo Limpo 182

Butantã 181

Centro Cultural Butantã 180

Parada Inglesa 180

Centro Cultural Grajaú 88

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

PROCEDÊNCIA - CAPITAL - BAIRRO ONDE MORA / origin - SP capital - neighborhood of residence
Bairro / neighborhood %

Itaquera 6,9

Cidade Tiradentes 5,5

Freguesia do Ó 3,2

Butantã 3,2

Campo Limpo 3,1

Piraporinha 3,0

São Miguel Paulista 2,3

Outros / other 72,8
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dos entrevistados declararam possuir

alguma deficiência.

Of the interviewees declared to possess 

some deficiency.

dos entrevistados consideraram o 

evento acessível. 

Of respondents considered the event 

accessible.

FEMININO/ 
female
53,2%

MASCULINO/ 
male
46,5%

Qual o tipo de deficiência? / Which type of disability?

OUTROS/ 
others

0,3%

GÊNERO / gender

ACESSIBILIDADE/  accessibility

FAIXA ETÁRIA / age group

1,2% 93,4%

31,1%

28,1%

25,2%

9,8%

4,2%

1,6%

Faixa etária / age group%

30-39 anos / years old

18-24 anos / years old

25-29 anos / years old

40-49 anos / years old

50-59 anos / years old

60 anos ou mais / years old or more

53,6%

14,3%

14,3%

7,1%

7,1%

3,6%

Física / physical

Visual / visual

Intelectual / intellectual

Auditiva / hearing

Multipla / multiple

Outra / other

deficiência / deficiency%

Foto/ Photo: Ettore Chiereguini / SPTuris, 2022Foto/ Photo: Ettore Chiereguini / SPTuris, 2022
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dos entrevistados declararam que a 

organização do evento melhorou. 

Of the interviewees declared that the 

organization of the event improved.

dos entrevistados consideraram o formato 

da edição 2022 melhor que a anterior.

Of respondents considered the format of the 

2022 edition better than the previous one.

NÃO / noSIM / yes

TRANSPORTE USADO PARA CHEGAR AO EVENTO* 
transportation used to get to the event

MOTIVAÇÃO PARA IDA AO EVENTO* / motivation to go to the event

ESTEVE NA VIRADA EM 2019/ were you in the 
event in 2019?

80,3% 51,3%

70%

30%

*múltipla escolha / multiple choices

transporte / transportation %

Ônibus / bus 34,3

Carro próprio / own car 13,3

Metrô / metro 32,9

Trem / train 8,0

Bicicleta / bike 0,5

Táxi na rua / street taxi 0,2

Carro/táxi por app / car/cab by app 8,5

Moto / motorcycle 1,2

A pé / by foot 21,7

Outros (Skate/patinete) / other (skate,scooter) 0,4

SOBRE A ORGANIZAÇÃO DO EVENTO, EM COMPARAÇÃO A 2019 / about the organization of 
the event, compared to 2019 (para quem respondeu “sim” na anterior / for those who answered “yes” in the previous) 

66,4%

33,7%

15,5%

12,2%

12,1%

6,4%

5,5%

0,1%

Novas atrações e talentos 
New attractions and talents

Curtir com amigos/ parentes 
Hang out with friends/relatives

Atrações perto de casa 
Attractions near home

Espetáculos Diversificados 
Diversified Shows

Apreciar a cultura da capital 
Enjoy the culture of the capital

Poder andar a pé à noite pelo local 
Being able to walk around the place at night

Condição de clima/ tempo 
Weather condition

Outros / estavam passando por perto
Other / were passing by

Foto/ Photo: Ettore Chiereguini / SPTuris, 2022Foto/ Photo: Ettore Chiereguini / SPTuris, 2022

*múltipla escolha / multiple choices
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COMO VOCÊ PRETENDE CURTIR/ CURTIU A VIRADA CULTURAL 2022? / How do you intend 
to enjoy/enjoyed the Virada Cultural 2022?

GASTO MÉDIO NO EVENTO / average 
spend on the event

QUANDO VEIO/VIRÁ AO EVENTO* 
when did you come/will come to the event

R$ 46 BRL 46

POR PESSOA / per person

dias / days %

Ambos os dias / both days 37,8

Sábado / Saturday 30,8

Domingo / Sunday 31,3

*múltipla escolha / multiple choices

dos entrevistados declararam que 

ficaram/vão ficar somente em um palco.

of the interviewees declared that they 

were/will be only on one place.

81,1%
dos entrevistados irão/foram a 

outros palcos.

Of respondents will/have been to 

other places. 

18,9%

palco / stage %

Anhangabaú 32,5

Itaquera 14,5

Butantã 12,3

Não decidi ainda / haven’t decided yet 9,7

Parada Inglesa 8,1

Freguesia do Ó 6,6

São Miguel 4,4

CC Butantã 3,5

CC Cidade Tiradentes 2,2

Campo Limpo 1,8

M’Boi Mirim 1,1

Grajaú 0,4

Outros 2,2

motivo / reason %

O/A(s) Artista(s) que me interessa(m) es-
tá(ão)/estava(m) aqui
The Artist(s) that interest me are/were here

72,0

Não tenho/tive como me locomover para 
outros palcos
I have/had no way to move to other stages

21,9

Esse palco é próximo da minha casa
This stage is close to my house

3,9

Falta de tempo para locomoção entre os pal-
cos / Distância entre os palcos
Lack of time to move between stages / Distance between 

stages

1,1

Curtir com amigos e parente
Enjoy with family and friends

0,5

Não conheço as outras regiões
I don’t know the other regions

0,3

Amigo ou parente não quis mudar de palco
Friend or relative did not want to change stage

0,3

Me sinto seguro aqui / I feel safe here 0,1

Quais? / Which?Por quê? / Why?

Ícones/ icons: rawpixel.com - br.freepik.com 
e Freepik
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*apesar de escolha única, muitos apontaram mais de um artista / despite being a single choice, many pointed to more than one artist

artista/artist %

Outros / other 34,7

Chico César e Geraldo Azevedo 6,2

Mumuzinho 4,7

Glória Groove 4,4

Mato Seco 3,8

Karol Conká 3,4

Black Alien 3,3

Pitty 3,2

Vitor Kley 3,1

Mv Bill convida Kmila CDD 2,7

Diogo Nogueira 2,4

Ludmilla 2,3

Péricles 2,3

Djonga 2,3

Samprazer 2,2

Ferrugem 2,2

Don L 2,1

Arnaldo Antunes 1,9

Fresno 1,9

Planet Hemp 1,9

Barões da Pisadinha 1,7

Luísa Sonza 1,6

Criolo 1,5

Filipe Ret 1,4

Não sei / não vi a programação
I don’t know / haven’t seen the schedule

1,4

Todos os shows / all concerts 1,4

QUANTOS SHOWS PRETENDE ASSISTIR/ASSISTIU / 
How many concerts do you intend to watch/watched

QUAL FOI A APRESENTAÇÃO QUE MAIS TE 
ATRAIU/AGRADOU?* / What was the perform that 
most attracted/pleased you?

4 shows (média)
concerts (average)
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indicação de amigos 
friends indication

TV
tv

Outros
others

Jornais / revistas
newspaper / magazines

Folhetos
brochure

Rádio
radio

20,4% 13,5% 2,5% 2,0% 1,7% 1,6%

MEIO DE COMUNICAÇÃO UTILIZADO PARA OBTER INFORMAÇÕES SOBRE A VIRADA*
How did you get information about the Virada 

73,7%

redes sociais 
social media

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

tipo/kind %

Samba 39,9

MPB / Brazilian Popular Music 39,3

Rap/Hip Hop 38,1

Rock 30,2

Sertaneja / Brazilian Countryside music 27,4

Eletrônica / Electronic music 19,1

Forró 18,3

Latina / Latin 7,0

Funk 6,5

Clássica  / Classic 5,5

Instrumental 4,9

World Music / Étnica  / Ethnic music 3,8

Pop 2,9

Reggae 2,7

Todos os estilos / all genders 1,0

Axé 0,7

Trap 0,6

Soul 0,4

Pagode 0,3

Jazz 0,2

Black Music 0,1

Gospel 0,1

Alternativa  / Alternative 0,0

Hardcore 0,0

tipo/kind %

Palcos/ Músicas / Stages / Music 96,4

Cultura Popular / Popular Culture 9,0

Dança / Dance 8,8

Artes visuais / Visual arts 6,4

Artistas de rua / Street Artists 5,9

Teatro Adulto / Adult Theatre 5,2

Performaces 4,2

Espetáculo infantil / Kids Theatre 3,8

Saraus / Soiree 2,6

Circo / Circus 2,5

Atividades circenses / Circus activities 1,9

Atrações internacionais / International artists 1,1

Outro (alimentação, cantor pop, conhecer 
novos artistas, entre outros)
Other (food, pop singer, meeting new artists, etc.)

0,6

Gospel 0,5

QUE TIPO DE MÚSICA VOCÊ GOSTA/ GOSTARIA 
DE OUVIR NA VIRADA?* / What kind of music do 
you like/would like to hear at Virada?

DA PROGRAMAÇÃO OFERECIDA EM 2022, QUAIS 
MAIS TE AGRADAM?* / Of the programming offered 
in 2022, which ones do you like the most?

Foto/ Photo: Marcelo Jardim / SPTuris, 2022Foto/ Photo: Marcelo Jardim / SPTuris, 2022

*múltipla escolha / multiple choices
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QUAL O ÚLTIMO SHOW/ FESTIVAL EM QUE VOCÊ ESTEVE?* What was the last concert/festi-
val you were at?

Show/Festival concert/festival %

Outros / Other 56,4

Não lembra o nome / Do not remember the name 21,6

Virada cultural 6,8

Lollapalooza 4,8

Carnaval 4,3

Esse é o primeiro / This is the first 1,6

Mita 1,3

SESC 1,2

Djonga 1,0

Nômade Festival 1,0

ano / year %

2022 40,3

Não lembra / Do not remember 21,8

2019 19,7

2021 5,0

2018 3,8

2020 3,3

2017 1,6

Esse é o primeiro / This is the first 1,6

Outros anos / Other 4,6

Em que ano? / when (year)?

dos entrevistados declararam que foram a eventos com entrada gratuita

of respondents declared they went to events with free admission53,6%

CATEGORIA / category SIM
yes

NÃO
no

N/A
don’t kwon

A SONORIZAÇÃO NO EVENTO É NÍTIDA / the sound at the event is clear 96,8% 1,9% 1,3%

SINTO-ME SEGURO NO EVENTO / I feel safe at the event 85,3% 13,0% 1,7%

A CIRCULAÇÃO PELO EVENTO ESTÁ FÁCIL / getting around the event is easy 89,1% 10,3% 0,6%

OS BANHEIROS ESTÃO LIMPOS  / the restrooms are clean 48,8% 15,2% 36,0%

O LOCAL DO EVENTO ESTÁ LIMPO / the event venue is clean 90,5% 7,0% 2,5%

A SINALIZAÇÃO DO EVENTO ESTÁ BEM POSICIONADA  / event signage is well positioned 90,7% 7,6% 1,7%

A PROGRAMAÇÃO É ADEQUADA PARA O EVENTO / the program is suitable for the event 95,6% 3,2% 1,2%

AS OPÇÕES DE ALIMENTOS E BEBIDAS NO EVENTO SÃO VARIADAS / the food and beverage op-
tions at the event are varied

73,2% 12,0% 14,8%

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

72,1% 8,8% 19,1%

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

60,9% 20,9% 18,2%

A ORGANIZAÇÃO DO EVENTO É ADEQUADA / the organization of the event is adequate 94,2% 4,0% 1,8%

OS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA SANITÁRIA ESTABELECIDOS PARA O EVENTO ESTÃO ADE-
QUADOS / the sanitary safety protocols established for the event are adequate

80,4% 12,9% 6,7%

OS PROTOCOLOS DE ACESSIBILIDADE ESTABELECIDOS PARA O EVENTO ESTÃO ADEQUADOS / 
the acessibility protocols established for the event are adequate

84,8% 7,4% 7,8%

A PREFEITURA DEVE CONTINUAR INVESTINDO E/OU APOIANDO EVENTOS COMO ESSE / The 
City Hall should continue investing and/or supporting events like this

98,1% 1,5% 0,4%

AVALIAÇÃO DO EVENTO / event evaluation

Nota média para a Virada Cultural 2022
Average rate for Virada Cultural 20228,7
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18,7% dos entrevista-
dos não são da capital, e responderam:
of respondents are not from the capital, and 

answered:

TURISTAS / NÃO RESIDENTES EM SÃO PAULO
tourists / not residents in São Paulo

PERNOITES / overnight stay

3 pernoites (média)
overnight stay (average)

452 entrevistados  
interviewed

(incluindo pessoas da Região Metropolitana de SP)

(including people from the Metropolitan Region of SP)

HOSPEDAGEM / accomodation

GASTO MÉDIO DURANTE ESTADIA NA CIDADE / average spend during the stay in São Paulo city

Onde está hospedado? / Where are you staying?

O meio de hospedagem é acessível? - para quem 

ficou em hotel/hostel / Is the accomodation acessib-

le? - for those who stayed in hotel/hostel

Se não, qual(is) foi(ram) o(s) problema(s) encontrado(s)? 

If not, what were the problem(s) encountered?

Hospedagem / accomodation %

Bate e volta - Sem acomodação / no accomo-
dation

80,1

Hotel/Flat 8,6

Casa de Amigos/Parentes / friends/relatives house 6,9

Casa Própria / own home 3,1

Aluguel por app / rent per App 1,3

Hostel/Albergue / hostel 0,0

Outros / other 0,0

NÃO/ no

SIM/ yes

84,6%

15,4%
50,0%

33,3%

16,7%

Falta de rampas
Lack of ramps

Falta de elevadores
Lack of elevators

Falta de barras nos banheiros
Lack of bars in the bathrooms

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

R$ 515,23 
BRL 515,23

POR PESSOA NO PERÍODO DE PERMANÊNCIA, INCLUINDO 
GASTOS NO EVENTO
per person in the stay period, including spend in the event
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ATIVIDADES EM SÃO PAULO ALÉM DA VIRADA CULTURAL 2022* / Activities in São Paulo beyond 
Virada Cultural 2022

*múltipla escolha / multiple choices

atividade / activities %

Gastronomia / gastronomy 70,0

Vida Noturna/Bares / nightlife/bars 48,9

Visita a parentes/amigos / visiting friends/relatives 45,6

Museus / museums 45,6

Compras / shopping 40,0

Teatros/ Cinema/ Show  / theatre/movies/concerts 40,0

Nenhuma - vim só para o evento  / none - just 

came for the event
23,3

Parques/ Áreas verdes / parks/green areas 22,2

Passeios turísticos  / tours 14,4

Negócios/ Eventos  / business/events 11,1

Outros / other 0,0

Foto/ Photo: Jose Cordeiro / SPTuris, 2022Foto/ Photo: Jose Cordeiro / SPTuris, 2022

AVALIAÇÃO DA CIDADE / city evaluation

CATEGORIA / category
ÓTIMO
excellent

BOM
good

REGULAR
regular

RUIM
bad

PÉSSIMO
terrible

N/A
don’t 
know

HOSPEDAGEM / accommodation 42,2% 37,8% 3,3% 1,1% 1,1% 14,5%

MOBILIDADE/ TRANSPORTE / mobility/ transport 35,6% 41,1% 7,8% 2,2% 2,2% 11,1%

ACESSIBILIDADE / acessibility 32,2% 26,7% 27,8% 2,2% 3,3% 7,8%

CENTRAIS DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA
tourist information centers

28,9% 34,4% 16,7% 4,4% 2,2% 13,4%

SINALIZAÇÃO TURÍSTICA / tourist signage 27,8% 37,8% 14,4% 6,7% 3,3% 10,0%

OPÇÕES CULTURAIS/ ENTRETENIMENTO
cultural options/ entertainment

61,1% 26,7% 5,6% 2,2% 1,1% 3,3%

OPÇÕES GASTRONÔMICAS / gastronomic options 58,9% 32,2% 3,3% 2,2% 1,1% 2,3%

OPÇÕES DE COMPRAS / shopping options 54,4% 30,0% 8,9% 2,2% 2,2% 2,3%

LIMPEZA URBANA / urban cleaning 22,2% 25,6% 26,7% 15,6% 7,8% 2,1%

SENSAÇÃO DE SEGURANÇA / sense of security 17,8% 24,4% 24,4% 16,7% 14,4% 2,3%

HOSPITALIDADE DA POPULAÇÃO
population hospitality

35,6% 32,2% 7,8% 5,6% 3,3% 15,5%

AVALIAÇÃO GERAL DA CIDADE
general evaluation of the city

35,6% 48,9% 8,9% 4,4% 2,2% 0,0%
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Considerações finais

A pesquisa realizada pelo OTE com o público 

presente no evento mostra um impacto econô-

mico somente com turismo para a cidade de R$ 

214,2 milhões, uma marca extremamente signi-

ficativa. O gasto médio dos turistas, incluindo 

hospedagem, transporte, alimentação, compras 

e outras opções de lazer, foi de R$ 515,23, du-

rante três dias de permanência média na cidade.

Entre todos aqueles que responderam à pesqui-

sa, 76,7% disseram que, além da Virada Cultural, 

fizeram alguma outra atividade na cidade no 

mesmo final de semana. Na avaliação geral da 

capital paulista, 35,6% dos turistas entrevistados 

a classificaram como ótima e 48,9% como boa. 

Outro item avaliado foi a organização geral do 

evento, com 94,2% de aprovação. Além disso, 

mais de 98,0% dos entrevistados afirmaram que 

a Prefeitura de São Paulo deve continuar investin-

do em eventos como a Virada Cultural na cidade.

Ao analisar o que o público achou do novo for-

mato da Virada Cultural, agora descentralizada, 

38,2% do público considera que melhorou e 

13,3% que melhorou muito. Além disso, a mé-

dia de shows que os entrevistados afirmaram 

que assistiram ao longo do evento foi de quatro 

apresentações, indicando que os participantes 

gostaram da ideia de ter acesso às manifesta-

ções culturais apresentadas em locais que não 

somente o centro da cidade. A nota média dada 

pelos entrevistados para o evento foi de 8,7, re-

forçando a excelente aprovação da Virada Cul-

tural 2022 pelos participantes.

Observando ainda a movimentação financeira 

total gerada pelo evento - elaborada pelo Cen-

tro de Inteligência do Turismo (CIET) da Setur-SP, 

baseada em metodologia da Fundação Getúlio 

Vargas (FGV), incluindo os dados levantados 

pelo OTE com o impacto com turismo gerado 

pelo público presente no evento, além dos in-

Final Consideration

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 

214,2 million, an impressive figure. The average 

expenditure of tourists, including accommodation, 

transport, food, shopping and other leisure 

options, was BRL 515.23, during three days of 

average stay in the capital.

Among all those who responded to the survey, 

76,7% said that, in addition to Virada Cultural, they 

did some other activity in the city on the same 

weekend. In the general evaluation of the capital 

of São Paulo, 35.6% of the tourists interviewed 

rated it as excellent and 48.9% as good. Another 

item evaluated was general organization of the 

event, with 94.2% approval. In addition, more 

than 98.0% of respondents said that the City of 

São Paulo should continue to invest in events 

such as Virada Cultural at the city.

When analyzing what the public thought 

of the new format of Virada Cultural, now 

decentralized, 38.2% of the public considers that 

it has improved and 13.3% that it has improved 

a lot. In addition, the average number of shows 

that respondents said they attended during the 

event was four performances, indicating that 

participants liked the idea of   having access to 

cultural events presented in other places than 

the downtown. The average score given by the 

interviewees for the event was 8.7, reinforcing 

the excellent approval of Virada Cultural 2022 by 

the participants.

Noting also the total financial movement 

generated by the event - prepared by the Tourism 

Intelligence Center (CIET) of Setur-SP, based on 

the methodology of Fundação Getúlio Vargas 

(FGV), including data collected by OTE with 

the impact on tourism generated by the public 

present at the event, in addition to investments 
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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 2.412 entrevistas, 

foi considerada a aproximação pela normal para 

calcular os intervalos de 95% de confiança.

O erro padrão foi calculado considerando a 

fórmula abaixo, onde s representa o desvio 

padrão amostral e n representa o número total 

de respondentes. 

 Erro padrão =   S

          √n

Sendo assim, a margem de erro para esta 

pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais 

ou para menos.

Methodological aspects

The relative error margin considered in the rese-

arch was calculated considering the mean and 

the standard error. Due to the sample of 2,412 in-

terviews, the approximation by normal was con-

sidered to calculate the 95% confidence intervals.

The standard error was calculated using the for-

mula below, where s represents the sample stan-

dard deviation and n represents the total number 

of respondents.

 Standard error =     S

               √n

Therefore, the margin of error for this survey is 

plus or minus 2 percentage points.

vestimentos na organização do evento -, que 

totalizou R$ 397,6 milhões, constata-se como os 

grandes evento cuturais são uma oportunidade 

ímpar para a economia da cidade de São Paulo 

crescer, gerar empregos, renda e tributos, além 

de atrair cada vez mais visitantes para o destino 

e manter a capital como referência nacional de 

cultura e entretenimento em todo o mundo.

in the organization of the event -, which totaled 

R$ 397.6 million, it can be seen that the major 

cultural events are a unique opportunity for the 

economy of the São Paulo city to grow, generate 

jobs, income and taxes, in addition to attracting 

more and more visitors to the destination and 

maintaining the capital as a national reference for 

culture and entertainment around the world.

Foto/ Photo: Jose Cordeiro / SPTuris, 2022Foto/ Photo: Jose Cordeiro / SPTuris, 2022
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ESTUDOS
COMPLEMENTARES
Os estudos complementares à pesquisa de per-

fil 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, incen-

tivando 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.

Complementary studies

Foto/ Photo: Daniel Deák/ SPTuris, 2022Foto/ Photo: Daniel Deák/ SPTuris, 2022



21

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA GERADA PELO EVENTO / Financial movement generated by the event

Realizado em cooperação com o Centro de In-

teligência da Economia do Turismo (CIET) da 

SETUR-SP, o estudo teve o objetivo de calcu-

lar a movimentação financeira estimada gerada 

pela Virada Cultural 2022 na cidade, destacan-

do o retorno direto e indireto promovido pelo 

evento para a economia local.

Os valores foram computados pelo CIET com base 

em modelo de cálculo de movimentação financei-

ra gerada pelo evento para a cidade, desenvolvido 

pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), utilizando da-

dos obtidos na pesquisa de perfil e satisfação de pú-

blico no evento feita pelo OTE e na movimentação 

gerada na cadeia produtiva da realização do evento.

A Virada Cultural, assim como outros megae-

ventos, gera impactos diretos e indiretos em di-

versos setores da economia do destino que o 

recebe. Os impactos diretos são compostos pe-

los gastos realizados pela organização do even-

to, pelos patrocinadores e pelo público.

Os impactos indiretos abarcam toda a movimen-

tação econômica gerada na cadeia produtiva do 

evento, incluindo a arrecadação de tributos. 

Conducted in cooperation with the Center for 

Intelligence of the Tourism Economy (CIET) 

of SETUR-SP, the study aimed to calculate the 

estimated the financial movement generated by 

the Virada Cultural 2022, highlighting the direct 

and indirect return promoted by the event to the 

local economy.

The values   were computed by CIET based on a model 

for calculating the financial movement generated by 

the event, developed by Fundação Getúlio Vargas 

(FGV), using data obtained from the profile survey 

and public satisfaction at the event carried out by OTE 

and from the movement generated in the production 

chain of the realization of the event.

The Virada Cultural, as well as other events of 

this dimension, generates direct and indirect 

impacts on various sectors of the economy of 

the destination that receives it. Direct impacts 

are made up of expenses incurred by the event’s 

organization, sponsors and the public.

The indirect impacts encompass all the economic 

movement generated in the event’s production 

chain, including the collection of taxes. 

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
financial movement

DIRETA
direct

INDIRETA
indirect

TOTAL
total

TRIBUTOS
taxes

Milhões (R$) / milion BRL
Milhões (R$)

milion BRL

TOTAL GERAL 226,9 170,7 397,6 52,8

Analisando a movimentação financeira trazida 

pela Virada Cultural 2022, percebe-se como os 

grandes eventos públicos que promovem a cul-

tura para a população são uma excelente oportu-

nidade para a economia da cidade de São Paulo 

crescer, gerar empregos, renda e tributos, além 

de reafirmar o destino como polo vanguardista 

“onde tudo acontece”.

Analyzing the financial movement brought about by 

Virada Cultural 2022, it is clear how the major public 

events that promote culture for the population are 

an excellent opportunity for the economy of the 

city to grow, generate jobs, income and taxes, in 

addition to reaffirming the destination as an avant-

garde pole “where everything happens”.
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Foto/ Photo: Flavio Rocha / SPTuris, 2022Foto/ Photo: Flavio Rocha / SPTuris, 2022
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Realizado em cooperação com o Conselho de 

Turismo da Fecomercio-SP por meio de ferra-

menta disponibilizada pela Bites, o levantamen-

to a seguir foi produzido com o objetivo de servir 

para análise sobre o impacto da Virada Cultural 

2022 junto à opinião pública digital. As opiniões 

expressam o contexto e conjuntura no momen-

to, podendo mudar sem aviso prévio. As infor-

mações, dados e fontes citados são de natureza 

pública, disponíveis na Internet ou extraídas de 

sistemas licenciados pela Bites, seguindo a le-

gislação relativa à proteção de dados pessoais 

no Brasil, Estados Unidos e Europa.

A variável de todos os anos no centro

Marcando seu retorno presencial após dois 

anos, com o lema “Virada do Pertencimento”, a 

16ª edição da Virada Cultural reforçou a percep-

ção geral sobre o evento, já existente em outras 

ocasiões em função da variável segurança e vio-

lência no centro da cidade de São Paulo. Essa 

dinâmica apareceu de maneira mais estruturada 

que em edições passadas. Em lugar de memes 

bem-humorados, o tom das mensagens pas-

sou a ser mais sério, com alertas e relatos. Essa 

abordagem não atingiu a presença do público 

nos palcos descentralizados.

O interesse pelo assunto

No Google, a Virada Cultural de São Paulo de 

2022 registrou interesse semelhante à edição 

de 2017, menor que em 2018 e 2019, e pou-

co acima de 2016. O gráfico abaixo ilustra as 

buscas pelo evento no Google Brasil durante 

o mês de maio dos respectivos anos de rea-

lização. Em 2022, as pessoas buscaram pela 

programação de maneira geral, mas o esque-

ma especial de funcionamento do metrô na 

cidade também foi procurado. Ainda no Goo-

Conducted in cooperation with the Tourism 

Board of Fecomercio-SP through a tool provided 

by Bites, the following survey was produced 

with the objective of serving for analysis of the 

impact of Virada Cultural 2022 on digital public 

opinion. Opinions express the context and 

situation at the time and may change without 

notice. The information, data and sources 

cited are of a public nature, available on the 

Internet or extracted from systems licensed by 

Bites, following the legislation relating to the 

protection of personal data in Brazil, the United 

States and Europe.

The variable of all years in the Downtown

Marking its return after two years, with the motto 

“The Virada of Belonging”, the 16th edition of 

Virada Cultural reinforced the general perception 

of the event, already existing on other occasions 

due to the variable security and violence in the 

São Paulo Downtown. This dynamic appeared 

in a more structured way than in past editions. 

Instead of humorous memes, the tone of the 

messages became more serious, with alerts 

and reports. This approach did not reach the 

audience’s presence on the decentralized stages.

The interest in the subject

On Google, the 2022 Virada Cultural 

registered similar interest to the 2017 edition, 

lower than in 2018 and 2019, and just above 

2016. The chart below illustrates the searches 

for the event on Google Brazil during May 

of the respective years of achievement. In 

2022, people searched for the schedule in 

general, but the special scheme of operation 

of the subway in the city was also searched. 

Still on Google, the stages that most aroused 

public interest were Itaquera, Freguesia do Ó 

MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS / Social media monitoring
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gle, os palcos que mais despertaram interesse 

do público foram Itaquera, Freguesia do Ó e 

Anhangabaú, nessa ordem. Glória Groove foi a 

única artista a aparecer no TOP 25 das buscas 

pelo evento. A busca pelo termo “Virada Cul-

tural 2022” foi a quinta no Google a levar mais 

acessos ao site da Prefeitura de São Paulo em 

maio, ficando atrás apenas das relacionadas a 

notas fiscais. O site oficial da Virada recebeu 40 

mil acessos no período entre 23 e 29 de maio.

and Anhangabaú, in that order. Glória Groove 

was the only artist to appear in the TOP 25 

of searches for the event. The search for the 

term “Virada Cultural 2022” was the fifth on 

Google to lead to more visits to the São Paulo 

City Hall website in May, behind only those 

related to invoices. Virada’s official website 

received 40,000 hits in the period between 

May 23rd and 29th.

2022 2019 2018 2017 2016

Foto/ Photo: Jose Cordeiro / SPTuris, 2022Foto/ Photo: Jose Cordeiro / SPTuris, 2022
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Atrações

Com a proposta de descentralizar o evento, 

grandes atrações fizeram shows em diversos 

pontos da cidade. Quantificando pela populari-

dade digital (volume de seguidores em seus per-

fis oficiais em redes sociais) das cinco principais 

atrações de cada região, o Centro de São Paulo 

continuou com os artistas de maior peso, se-

guido pela Zona Leste. Esses 20 artistas somam 

241,7 milhões de seguidores, distribuídos entre 

Facebook, Instagram, TikTok, Twitter e YouTube.

Quanto ao número de ouvintes mensais no 

Spotify, os artistas da Zona Leste se aproximam 

em popularidade aos que tocaram no Centro da 

cidade. Nos gráficos abaixo, as popularidades 

nas redes sociais e no Spotify.

Attractions

With the proposal to decentralize the event, 

great attractions performed in different parts 

of the city. Quantified by the digital popularity 

(volume of followers on their official profiles on 

social networks) of the five main attractions in 

each region, São Paulo Downtown continued 

to have the most important artists, followed 

by the East Side. These 20 artists have 241.7 

million followers, distributed among Facebook, 

Instagram, TikTok, Twitter and YouTube.

As for the number of monthly listeners on 

Spotify, artists from the East Side are similar in 

popularity to those who played in Downtown. 

In the charts below, the popularity on social 

media and Spotify.

Redes
Sociais

social media

spotify

Spotify122.569.080

18.287.092

69.630.000 15.416.000

4.282.300

23.168.710

26.338.900
9.333.000

Centro
Downtown

Leste
East

Oeste
West

Sul
South

A artista mais popular foi Luísa Sonza, com 59,3 

milhões de seguidores nas redes sociais e 8,5 

milhões de ouvintes mensais no Spotify. Ela 

também registrou o maior público presente em 

uma apresentação, no palco Anhangabaú. Os 

artistas mais populares nas redes a tocar nas re-

giões Leste, Oeste e Sul foram Pocah, com 33,9 

milhões de seguidores, Pitty, com 16,9 milhões, 

e Mumuzinho, 12,4 milhões, respectivamente.

The most popular artist was Luísa Sonza, with 59.3 

million followers on social media and 8.5 million 

monthly listeners on Spotify. She also recorded 

the largest audience present in a performance, on 

the Anhangabaú stage. The most popular artists 

on networks playing in the East, West and South 

regions were Pocah, with 33.9 million followers, 

Pitty, with 16.9 million, and Mumuzinho, with 12.4 

million, respectively.
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Números em redes sociais não se convertem 

automaticamente em ouvintes frequentes. Vitor 

Kley, Majur e Geraldo Azevedo registram núme-

ros maiores de pessoas que os escutam todo 

mês no Spotify do que de seguidores somados 

no Facebook, Instagram, TikTok, Twitter e You-

Tube. Enquanto Supla, Pocah e Kevinho estão 

na parte oposta dos números, com poucos ou-

vintes em comparação aos seguidores.

Numbers on social media do not automatically 

convert to frequent listeners. Vitor Kley, Majur 

and Geraldo Azevedo record greater numbers 

of people who listen to them every month on 

Spotify than of followers added on Facebook, 

Instagram, TikTok, Twitter and YouTube. While 

Supla, Pocah and Kevinho are at the opposite 

end of the numbers, with few listeners 

compared to followers.

Mídia Clássica

A programação da Virada Cultural de São Paulo 

foi o assunto mais falado nos noticiários e por-

tais. Foram 1,2 mil publicações online, 505 men-

ções no rádio, 332 na TV e 53 em jornais impres-

sos até a sexta-feira, véspera do festival. Além 

do estado de São Paulo, Mato Grosso, Paraná, 

Minas Gerais e Rio de Janeiro foram os que mais 

citaram o evento. Ações policiais na cracolândia 

impulsionaram notícias sobre a possibilidade de 

violência na região central da cidade. 

A partir da noite da Virada Cultural, o principal 

tema foi a quantidade de ocorrências de furtos, 

brigas e agressões que ocorreram, principal-

mente na região do palco Anhangabaú. A ma-

téria de maior repercussão nas redes foi publi-

cada pelo G1, com 33,8 mil interações: “Virada 

Cultural: arrastões, agressões, roubos e furtos 

de celulares marcam madrugada com show in-

terrompido”. As duas outras notícias do “top 3” 

citavam artistas: “Ludmilla atrai multidão na Vira-

da Cultural e beija Brunna Gonçalves no palco”, 

19,3 mil interações; e “Crise? Ludmilla e Luísa 

Sonza marcam de dividir transporte para show: 

‘A gente racha’”, com 10,4 mil interações, ambas 

publicadas pela Contigo Online.

No total, o evento foi mencionado em 4,6 mil no-

tícias. As atrações mais citadas pela mídia foram 

Glória Groove (88 menções), Ludmilla (75), Luísa 

Sonza (60), Vitor Kley (58) e Mumunzinho (36).

Classical Press

The Virada Cultural de São Paulo program was 

the most talked about subject in the news and 

websites. There were 1,200 online publications, 505 

mentions on the radio, 332 on TV and 53 in printed 

newspapers until Friday, the eve of the festival. In 

addition to the state of São Paulo, Mato Grosso, 

Paraná, Minas Gerais and Rio de Janeiro were the 

ones that most cited the event. Police actions in 

Cracolândia boosted news about the possibility of 

violence in the central region of the city.

From the night of Virada Cultural, the main theme 

was the number of thefts, fights and aggressions 

that occurred, mainly in the region of the 

Anhangabaú stage. The article with the greatest 

repercussion on the networks was published by 

G1, with 33,800 interactions: “Virada Cultural: 

arrastões, aggressions, robberies and cell phone 

thefts mark dawn with interrupted show”. The 

two other news items in the “top 3” mentioned 

artists: “Ludmilla attracts crowds at Virada Cultural 

and kisses Brunna Gonçalves on stage”, 19,300 

interactions; and “Crisis? Ludmilla and Luisa Sonza 

mark sharing transportation to the show: ‘A gente 

racha’”, with 10,400 interactions, both published 

by Contigo Online.

In total, the event was mentioned in 4,600 news 

items. The most cited attractions by the media were 

Glória Groove (88 mentions), Ludmilla (75), Luísa 

Sonza (60), Vitor Kley (58) and Mumunzinho (36).
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Impact on social media

Even before the release of the program, there were 

already great expectations about the attractions. 

The 10 days prior to the official announcement 

totaled 1,300 messages on twitter, with the artists 

Filipe Ret and Ludmilla standing out among the 

requests and speculations.

Luísa Sonza and Glória Groove were the most 

cited artists on twitter during the event. Audience 

numbers and excerpts were the themes of the 

most engaged mentions. Public reports were 

frequent.

Repercussão nas redes sociais

Antes mesmo da divulgação da programação, já 

havia grande expectativa sobre as atrações. Os 

10 dias que antecederam o comunicado oficial 

somaram 1,3 mil mensagens no twitter, com 

destaque para os artistas Filipe Ret e Ludmilla 

entre os pedidos e especulações.

Luísa Sonza e Glória Groove foram as artistas 

mais citadas no twitter durante o período do 

evento. Os números de público e trechos foram 

os temas das menções com maior engajamen-

to. Relatos do público foram frequentes.

Foto/ Photo: Jose Cordeiro / SPTuris, 2022Foto/ Photo: Jose Cordeiro / SPTuris, 2022
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CONCLUSÃO
Conclusion
A Virada Cultural 2022 fica mar-

cada como mais um grande 

evento da cidade em que é rea-

lizado um estudo tão abrangen-

te, numa parceria entre a muni-

cipalidade, o governo estadual e 

o Conselho de Turismo da Fe-

comercio-SP. Trata-se de mais 

um importante passo para a so-

lidificação da imagem da capital 

paulista nacional e internacional-

mente como grande polo cultu-

ral e de entretenimento.

Todas as pesquisas realizadas 

demonstram um trade do 

turismo e um público satisfeitos 

com a realização do evento, 

além de turistas, empresários 

e população local confiantes 

de que a realização da Virada 

Cultural, dentro do calendário 

estratégico da cidade de São 

Paulo, é importante para a 

imagem cultural, histórica e 

turística da cidade e para seu 

desenvolvimento econômico.

É por essa diversidade de va-

riáveis positivas, sejam econô-

micas, culturais, turísticas ou 

de imagem, e pelo apoio da 

população que já ansiamos 

pela próxima Virada Cultural, 

prevista para o primeiro se-

mestre de 2023.

Até lá!

The Virada Cultural 2022 is 

marked as yet another event in 

which such a comprehensive 

study is carried out on a 

mega-event, in a partnership 

between the municipality, the 

state government and the 

Fecomercio-SP Tourism Board.

This is another important step 

towards solidifying the image 

of the city nationally and 

internationally as a great cultural 

and entertainment hub.

All the surveys carried out 

show a tourism trade and 

a public satisfied with the 

event, in addition to tourists, 

businessmen and local 

population confident that the 

realization of the Virada Cultural, 

in the strategic calendar of the 

city of São Paulo, is important 

for the cultural, historical and 

touristic image of the city and 

for its economic development.

It is because of this diversity 

of positive variables, whether 

economic, cultural, touristic 

or image, and the support of 

the population that we are 

already looking forward to the 

next Virada, scheduled for the 

first half of 2023.

See you there!
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Elaborado pela equipe técnica do Observatório 

de Turismo e Eventos da SPTuris em abril de 2022.

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.

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

Prepared by the technical team of the SPTuris 

Tourism and Events Observatory in April 2022.

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.
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Secretaria de Turismo e Viagens

Cooperação / Cooperation:

Realização / Realization:

SPTuris
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