SPTuris divulga raio-x do folião
paulistano em 2016
O Observatório do Turismo, núcleo de pesquisas da São Paulo Turismo, a SPTuris, realizou no Carnaval de
2016 nova pesquisa sobre o perfil do público que curtiu a folia na cidade.
A pesquisa feita com mais de três mil e quatrocentas pessoas apontou que 90% dos entrevistados ficaram na
metrópole motivados pelos eventos espalhados nas diferentes regiões. 64% estiveram na Avenida pela primeira
vez.
No sambódromo do Anhembi foram ouvidos mais de mil e duzentos foliões durante os desfiles do Grupo Especial
realizados nos dias 5 e 6 de fevereiro.
Confira o raio-x dos frequentadores da passarela do samba neste ano:
GÊNERO
Mulheres – 68,5%
Homens – 31,5%
FAIXA ETÁRIA
De 18 a 24 anos – 21%
De 25 a 29 anos – 27%
De 30 a 39 anos – 32%
De 40 a 49 anos – 15%
De 50 a 59 anos – 4%
60 anos ou mais – 2%
Saiba o que o público achou da organização do espetáculo:
(Respostas sim para as afirmações)
A sonorização está nítida? 98,3%
Sinto-me seguro dentro do sambódromo? 98,5%
A circulação pelo setor está fácil? 99,7%
Os banheiros estão limpos? 97,6%
A arquibancada está limpa? 98,9%
A sinalização do sambódromo está bem posicionada? 98,4%
O estacionamento é adequado para o evento? 94,2%
As opções de alimentação são variadas? 95,7%
Os preços praticados são adequados? 85,3%
A organização melhorou em relação aos anos anteriores? 99%
Obs.: Todos os itens tiveram melhora na avaliação do público na comparação com o ano anterior.
Outro alvo dos pesquisadores foi o Carnaval de rua. Os eventos espalhados pela capital ganham a cada ano
mais adeptos. Confira o que disseram os foliões:
Primeira vez que participa do Carnaval de rua?
Sim – 64%
Não – 36%

Se não, quantas vezes já participou?
último ano (2015) 13%
últimos 2 anos – 30%
últimos 3 anos – 22%
últimos 4 anos – 18%
Mais de 4 anos – 15%
Interesse por outras atividades de Carnaval:
Ir ao sambódromo – 2,4%
Acompanhar outros blocos – 14,5%
Bailes de Carnaval – 2,4%
Baladas – 11,2%
Aproveitar para descansar – 65,1%
Outras atividades – 4,4%
Respostas positivas (sim) para as afirmações abaixo:
Os banheiros são suficientes? 78%
Vi ambulâncias para atendimento? 92%
A circulação pelas ruas foi fácil? 92%
Sinto-me seguro no Carnaval de rua? 95%
As ruas estavam limpas para a passagem do bloco? 96%
O bloco estava bem organizado? 96%
A organização melhorou em relação aos anos anteriores?
Sim – 95%
Não – 5%
A Prefeitura de São Paulo deve continuar apoiando o Carnaval de rua?
Sim – 99%
Não – 1%
Obs.: Todos os itens tiveram melhora na avaliação do público na comparação com o ano anterior.
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