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CARNAVAL PAULISTANO 2019
S A M B Ó D R O M O  ∞  C A R N A V A L  D E  R U A

SAMBÓDROMO
SAMBADROME

Núcleo de pesquisa e inteligência de mercado da 
SPTuris, o Observatório de Turismo e Eventos (OTE), 
realizou nos dias 23 e 24 de fevereiro, 01, 02, 04, 05, 
09 e 10 de março um levantamento de dados sobre 
o Carnaval Paulistano, incluindo entrevistas com 
foliões no Sambódromo do Anhembi, em blocos 
de rua espalhados pela cidade e levantamento de 
dados econômicos.

As entrevistas com os foliões tiveram como foco 
principal as características sócio-demográficas 
e os hábitos de consumo dos turistas durante o 
período do Carnaval, além de uma avaliação do 
evento, tanto nas ruas quanto no Sambódromo.

O perfil predominante do folião no Sambódromo 
pode ser definido pela seguinte persona: mulher 
(56,3%), brasileira (97,8%), paulistana (57,9%), idade 
entre 30 e 39 anos (25,9%).

SPTuris Research and Market Intelligence Center, 
the Tourism and Events Observatory (OTE), held a 
collection of data on the Paulistano Carnival on 23 
and 24 February, 01, 02, 04, 05, 09 ans 10 Mach 
including interviews with revelers in the Sambadrome 
do Anhembi, in blocks of street scattered around the 
city and survey of economic data.

The interviews with the revelers had as main 
focus the socio-demographic characteristics and 
the consumption habits of the tourists during 
the Carnival period, besides an evaluation of the 
event, both in the streets and in the Sambadrome.

The predominant profile of the folk in the 
Sambódromo can be defined by the following 
person: woman (56.3%), Brazilian (97.8%), Paulistana 
(57.9%), age between 30 and 39 years (25.9%).

GÊNERO  GENDER

Masculino 
Male

Feminino 
Female

56,3%

42,9%

FAiXA ETÁRiA  AGE GROup

18 a 24
18 to 24

25 a 29
25 to 29

30 a 39 
 30 to 39

40 a 49
40 to 49

50 a 59
50 to 59

60 anos ou mais 
 60 years-old and up

15,7%

19,5%

9,2%

14,2%

25,9%

15,4%

Fonte/ Source: São Paulo Turismo, 2019
Amostragem total/ Total frequencies:
1.315 entrevistados/ interviewed

foto: José Cordeiro, 2019

Outro 
Other

0,8%



w w w . o b s e r v a t o r i o d o t u r i s m o . c o m . b r

pAís DE REsiDÊNciA 
cOuNTRy OF REsiDENcE

país
country

    %

Brasil
Brazil

97,8

México
Mexico

0,3

Alemanha
Germany

0,2

EuA
usA

0,2

França
France

0,2

Outros
Others

1,3

ciDADE DE REsiDÊNciA 
ciTy OF REsiDENcE

cidade
city

    %

são paulo
são paulo

57,9

Guarulhos
Guarulhos

3,8

Osasco
Osasco

2,9

são Bernardo do campo
são Bernardo do campo

2,4

santo André
santo André

2,0

Outras
Others

31,0

EsTADO DE REsiDÊNciA 
sTATE OF REsiDENcE

Estado
state

    %

são paulo
são paulo

92,8

paraná
paraná

1,1

santa catarina
santa catarina

0,5

Minas Gerais
Minas Gerais

0,4

Rio Grande do sul
Rio Grande do sul

0,4

Amazonas
Amazonas

0,3

piaui
piaui

0,3

Rio de Janeiro
Rio de Janeiro

0,3

Bahia
Bahia

0,2

Outros
Others

3,7

BAiRRO DE REsiDÊNciA 
NEiGhBORhOOD OF REsiDENcE

Bairro
Neighborhood

    %

santana
santana

3,9

itaquera
itaquera

3,2

Freguesia do Ó
Freguesia do Ó

3,2

Tucuruvi
Tucuruvi

3,2

casa Verde
casa Verde

3,0

Tatuapé
Tatuapé

2,6

Butantã
Butantã

2,5

santo Amaro
santo Amaro

2,4

Mooca
Mooca

2,1

Outros
Others

73,9

foto: José Cordeiro, 2019
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REcEBEu pARENTEs/AMiGOs pARA cuRTiR O  
cARNAVAl? (sOMENTE REsiDENTEs)   
REcEiVED RElATiVEs/FRiENDs TO ENJOy ThE         
cARNiVAl? (ONly sãO pAulO)

FicOu EM sãO pAulO MOTiVADO pElO 
cARNAVAl? (sOMENTE REsiDENTEs)   
sTAy iN sãO pAulO MOTiVATED By cARNiVAl? (ONly 
sãO pAulO)

44,3%

sim
yes

55,7%

Não
No

categoria
category

%

carro
car

38,7

Metrô / Trem 
subway / Train

27,5

Ônibus
Bus

26,4

carro Aplicativo / Táxi
car App / cab

23,3

Outro
Other

5,6

MEiO DE TRANspORTE uTiliZADO pARA chEGAR 
AO sAMBÓDROMO  MEANs OF TRANspORT FOR 
ThE sAMBADROME GET usED

Múltiplas respostas/  multiple-responses

OuTROs MEiOs DE TRANspORTE  
OThER MEANs OF TRANspORT

categoria
category %

Van
Van

2,4

A pé
On foot

2,3

Moto
Motocycle

0,6

79,7%

sim
yes

20,3%

Não
No

AlÉM DO sAMBÓDROMO, pRETENDE iR A AlGuM 
OuTRO EVENTO DE cARVANAl NA ciDADE?    
BEsiDEs sAMBADROME, DO yOu iNTEND TO GO TO 
ANOThER cARNiVAl EVENT iN ThE ciTy? 

categoria
category

%

Desfile nos bairros
carnival parades in the Neighborhoods

11,6

Blocos de Rua
street carnival

17,2

Baile de carnaval
carnival Ball

2,2

Baladas
Nightclubs

2,6

Não irei
i will not go

68,6

Outros
Other

2,4

É A pRiMEiRA VEZ quE AssisTE AO DEsFilE NO 
sAMBÓDROMO?   
iT is ThE FiRsT TiME wiTNEssiNG ThE pARADE AT 
sAMBADROME?

43,7%sim
yes

56,3%
Não
No

sE NãO, quANTAs OuTRAs VEZEs AssisTiu AO   
cARNAVAl NO sAMBÓDROMO?  
iF NOT, hOw MANy OThER TiMEs  hAs wATchED 
ThE cARNiVAl AT sAMBADROME?

BlOcOs DE RuA MAis ciTADOs
MOsT ciTED sTREET cARNiVAl 

cAsA cOMiGO  |  AGRADA GREGOs
AcADÊMicOs DO BAiXO AuGusTA

categoria
category

%

Em 2018
in 2018

14,4

Últimos dois anos
last two years

14,0

Últimos três anos
last tree years

13,9

Últimos quatro anos
last four years

11,3

há mais de quatro anos
More than four years ago

46,4
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categoria
category

sim
yes

Não
No

N.A.
N.A.

Os banheiros disponíveis são suficientes
The bathrooms are enough

56,0% 33,6% 10,3%

Vi ambulâncias para atendimento emergencial
i saw ambulances for emergency care

67,3% 32,7% 0,0%

A circulação na arquibancada foi fácil
walking inisde my stand area is easy

88,1% 11,9% 0,0%

sinto-me seguro no sambódromo
i feel safe inside the sambadrome

93,3% 6,7% 0,0%

A organização melhorou em relação aos anos anteriores (somente quem já veio)

The organization improved compared to past years (only who have already come)
61,8% 28,5% 9,7%

O evento está bem organizado (somente quem nunca veio)

The event is well organized (only who never came)
88,2% 11,8% 0,0%

Boa variedade de alimentos e bebidas
The food and drink options are varied

59,6% 30,5% 9,9%

cheguei com facilidade no local
i arrived easily in the sambadrome

84,2% 15,8% 0,0%

A arquibancada estava limpa
The area was clean

84,9% 10,7% 4,3%

A prefeitura deve continuar apoiando o carnaval de são paulo
The major city must continue support the carnival of são paulo

97,0% 3,0% 0,0%

Tótens de informação e sinalização suficientes
sufficient information and signaling devices

79,3% 19,0% 1,7%

AVAliAÇãO DO EVENTO DE AcORDO cOM As AFiRMAÇÕEs    
EVENT EVAluATiON AccORDiNG TO ThE sENTENcEs

GAsTO MÉDiO DOs TuRisTAs EM sãO pAulO  
AVERAGE spENT OF TOuRisTs iN sãO pAulO

pERMANÊNciA DOs TuRisTAs EM sãO pAulO  
AVERAGE sTAy OF TOuRisTs iN sãO pAulO

R$ 1.060,005 DiAs

EsTE GAsTO REFERE-sE A quANTAs pEssOAs 
iNcluiNDO VOcÊ?   This EXpENsE REFERs TO 
hOw MANy pEOplE iNcluDiNG yOu?

categoria
category %

1 pessoa
A person

65,5

2 pessoas
2 people

31,0

3 pessoas
3 people

3,4

ONDE EsTÁ hOspEDADO? 
whERE ARE yOu sTAyiNG?

categoria
category

%

hotel/ Flat
hotel/ Flat

26,2

hostel/ Albergue
hostel

1,2

casa de Amigos e parentes
Friend’s or Relative’s home

27,4

casa própria
Owned home

4,0

App (Airbnb, 5ºandar, etc.)
App (Airbnb, 5th floor, others)

2,0

casa Alugada
Rented house

1,2

Bate volta / sem acomodação
without accomodation

37,9
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ATiViDADEs REAliZADAs NA ciDADE DE sãO pAulO, AlÉM DO sAMBÓDROMO    
AcTiViTiEs uNDERTAkEN iN ThE ciTy OF sAO pAulO, BEyOND ThE sAMBADROME 

categoria
category

%

Gastronomia
Gastronomy

46,4

compras
shopping

28,6

Bares / Vida Noturna
Nightlife

21,4

passeios Turísticos
city Tours

21,4

Visita a parentes / amigos
Visiting relatives/ friends

17,9

Negócios / Eventos
Business / Events

14,3

parques / Áreas Verdes
parks / Green Areas

14,3

Teatro / cinema / show
Theater / cinema / show

3,6

Museus / centros culturais
Museums / cultural centers

3,6

Nenhuma
None

7,1

Outras
Other

21,4

foto: José Cordeiro, 2019
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GÊNERO  GENDER

Feminino 
Female

Masculino 
Male

45,0%

54,1%

FAiXA ETÁRiA  AGE GROup

18 a 24
18 to 24

25 a 29
25 to 29

30 a 39 
 30 to 39

40 a 49
40 to 49

50 a 59
50 to 59

60 anos ou mais 
 60 years-old and up

26,7%

8,6%

1,7%

31,6%

27,5%

3,9%

O Observatório de Turismo e Eventos da Cidade de 
São Paulo, núcleo de estudos e pesquisas da SPTuris, 
em realizou um levantamento de dados sobre o 
Carnaval de Rua da capital paulista em 2019. 

A pesquisa possibilitou a coleta de informações  
sobre o perfil do folião que participou dos blocos 
carnavalescos espalhados pela capital paulista. 

As 1.305 entrevistas realizadas mostraram o perfil 
predominante dos turistas no carnaval de rua em 
2019: cerca de  54,1% do publico é feminino, 98,9% 
brasileiro, 69,9% paulistano  e 31,6% com idade entre 
18 a 24 anos.

The Observatory of Tourism and Events of the City of 
São Paulo, core studies and research of SPTuris, in a 
survey of data on the Street Carnival.

The research made it possible to collect information 
about the profile of the folio that participated in 
the carnival blocs spread throughout the city of 
São Paulo.

The 1,103 interviews showed the predominant profile 
of tourists in street carnival in 2019: about 54.1% of the 
public is female, 98.9% are Brazilian, 69.9% are from 
São Paulo and 31,6% are between 18 and 24 years.

Fonte/ Source: São Paulo Turismo, 2019 
Amostragem total/ Total frequencies: 

1.305 entrevistados/ interviewed
CARNAVAL DE RUA
STREET CARNIVAL

0,9% Outro 
Other

foto: Jefferson Pancieri, 2019
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EsTADO DE REsiDÊNciA 
sTATE OF REsiDENcE

ciDADE DE REsiDÊNciA 
ciTy OF REsiDENcE

pAís DE REsiDÊNciA 
cOuNTRy OF REsiDENcE

BAiRRO DE REsiDÊNciA 
NEiGhBORhOOD OF REsiDENcE

país
country

    %

Brasil
Brazil

98,9

Alemanha
Germany

0,2

Estados unidos
usA

0,2

Argentina
Argentina

0,1

canadá
canada

0,1

Outros
Others

0,5

cidade
city

    %

são paulo
são paulo

69,9

Osasco
Osasco

2,4

Guarulhos
Guarulhos

1,9

são Bernardo do campo
são Bernardo do campo

1,9

Barueri
Barueri

1,7

Outras
Others

22,2

Estado
state

    %

são paulo
são paulo

94,1

Rio de Janeiro
Rio de Janeiro

0,8

Minas Gerais
Minas Gerais

0,4

santa catarina
santa catarina

0,4

Amapá
Amapá

0,4

Bahia
Bahia

0,3

paraná
paraná

0,2

Rio Grande do sul
Rio Grande do sul

0,2

Maranhão
Maranhão

0,2

Outros
Others

0,8

Bairro
Neighborhood

    %

santana
santana

5,2

Bela Vista
Bela Vista

5,1

itaquera
itaquera

4,7

Freguesia do Ó
Freguesia do Ó

4,3

Tatuapé
Tatuapé

4,3

pinheiros
pinheiros

4,2

Butantã
Butantã

3,8

interlagos
interlagos

3,2

Tucuruvi
Tucuruvi

3,2

Outros
Others

61,9

foto: Jefferson Pancieri, 2019
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sim 
yes

Não 
No

54,1%

45,9%

FicOu EM sãO pAulO MOTiVADO pElO 
cARNAVAl? (sOMENTE sãO pAulO) 
iT wAs iN sAO pAulO MOTiVATED By 
cARNiVAl? (ONly sãO pAulO)

REcEBEu pARENTEs/AMiGOs pARA cuRTiR O 
cARNAVAl? (sOMENTE sãO pAulO)   
REcEiVED RElATiVEs / FRiENDs TO ENJOy ThE 
cARNiVAl? (ONly sãO pAulO)

77,8%

22,2% sim 
yes

Não 
No

OuTROs MEiOs DE TRANspORTE  
OThER MEANs OF TRANspORT

categoria
category

   %

Van
Van

0,5

Moto
Motorcycle

0,5

A pé
On foot

9,4

Bicicleta
Bike

0,3

Outros
Others

0,2

categoria
category

   %

carro
car

19,1

Ônibus
Bus

15,1

Metrô / Trem 
subway / Train

55,6

carro Aplicativo / Táxi
car App / cab

13,5

Outro
Other

10,9

MEiO DE TRANspORTE uTiliZADO pARA chEGAR 
AO cARNAVAl DE RuA  MEANs OF TRANspORT 
FOR ThE sTREET cARNiVAl GET usED

*Múltiplas respostas/  multiple-responses

É A pRiMEiRA VEZ quE pARTicipA DO 
cARNAVAl DE RuA DE sãO pAulO?   
is ThE FiRsT TiME ThAT pARTicipATEs iN sãO 
pAulO sTREET cARNiVAl?

sE NãO, quANTAs OuTRAs VEZEs pARTicipOu 
DO cARNAVAl DE RuA DE sãO pAulO?  
iF NOT, sO OFTEN pARTicipATED OF sAO 
pAulO sTREET cARNiVAl?

AlÉM DO BlOcO, pRETENDE iR A AlGuM 
OuTRO EVENTO DE cARNAVAl NA ciDADE?    
BEsiDEs sTREET cARNiVAl, DO yOu iNTEND TO 
GO TO ANOThER cARNiVAl EVENT iN ThE ciTy? 

*Múltiplas respostas/  multiple-responses

categoria
category

%

sambódromo
sambodrome

10,1

Outros Blocos de Rua
Other street carnival

27,1

Baile de carnaval
carnival Ball

4,6

Baladas
Nightclubs

7,7

Não irei
i will not go

54,9

Outros
Other

1,4

BlOcOs DE RuA MAis ciTADOs
MOsT ciTED sTREET cARNiVAl 

cAsA cOMiGO  |  MiNhOquEENs

38,1%
sim
yes

61,9%
Não
No

categoria
category

%

Em 2018
in 2018

20,9

Últimos dois anos
last two years

22,5

Últimos três anos
last tree years

21,3

Últimos quatro anos
last four years

15,0

há mais de quatro anos
More than four years ago

20,3
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categoria
category

sim
yes

Não
No

N.A.
N.A.

Os banheiros disponíveis são suficientes
Bathrooms available are sufficient

37,8% 52,3% 9,9%

Vi ambulância para atendimento emergencial
i saw the ambulance for emergency care

55,2% 44,8% -

A circulação pelas ruas foi fácil
The movement in the streets was easy

84,8% 15,2% -

sinto-me seguro no carnaval de Rua
i feel safe in street carnival

70,6% 29,4% -

A organização melhorou em relação aos anos anteriores (somente quem já veio)

The organization improved compared to past years (only who have already come)
74,3% 19,3% 6,4%

O evento está bem organizado (somente quem nunca veio)

The event is well organized (only who never came)
83,5% 16,5% -

Boa variedade de alimentos e bebidas
Good variety of food and beverages

68,5% 27,4% 4,1%

cheguei com facilidade no local
i reached easily on site

91,8% 8,2% -

As ruas estavam limpas para passagem do bloco
The streets were cleared for passage block

82,1% 15,6% 2,2%

A prefeitura deve continuar apoiando o carnaval de são paulo
The city should continue to support the são paulo carnival

96,5% 3,5% -

Tótens de informação e sinalização suficientes
sufficient information and signaling devices

66,8% 28,5% 4,7%

AVAliAÇãO DO EVENTO DE AcORDO cOM As AFiRMAÇÕEs    
EVENT EVAluATiON AccORDiNG TO ThE sENTENcEs

GAsTO MÉDiO DOs TuRisTAs EM sãO pAulO
AVERAGE spENT OF TOuRisTs iN sãO pAulO

pERMANÊNciA DOs TuRisTAs EM sãO pAulO
AVERAGE sTAy OF TOuRisTs iN sãO pAulO

R$ 734,006 DiAs

EsTE GAsTO REFERE-sE A quANTAs pEssOAs 
iNcluiNDO VOcÊ?   This EXpENsE REFERs TO 
hOw MANy pEOplE iNcluDiNG yOu?

categoria
category %

1 pessoa
A person

80,0

2 pessoas
2 people

16,7

3 pessoas
3 people

2,0

4 pessoas
4 people

1,3

ONDE EsTÁ hOspEDADO? 
whERE ARE yOu sTAyiNG?

categoria
category

%

hotel/ Flat
hotel/ Flat

28,7

hostel/ Albergue
hostel

1,3

casa de Amigos e parentes
Friend’s or Relative’s home

47,3

casa própria
Owned home

2,7

App (Airbnb, 5ºandar, etc.)
App (Airbnb, 5th floor, others)

2,0

casa Alugada
Rented house

1,3

Bate volta / sem acomodação
without accomodation

16,7
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ATiViDADEs REAliZADAs NA ciDADE DE sãO pAulO, AlÉM DO sAMBÓDROMO    
AcTiViTiEs uNDERTAkEN iN ThE ciTy OF sAO pAulO, BEyOND ThE sAMBADROME 

categoria
category

%

Gastronomia
Gastronomy

41,7

compras
shopping

25,8

Bares / Vida Noturna
Nightlife

25,2

passeios Turísticos
city Tours

10,6

Visita a parentes / amigos
Visiting relatives/ friends

6,6

Negócios / Eventos
Business / Events

3,3

categoria
category

%

parques / Áreas Verdes
parks / Green Areas

11,9

Teatro / cinema / show
Theater / cinema / show

8,6

Museus / centros culturais
Museums / cultural centers

7,9

Nenhuma
None

35,8

Outras
Other

2,0

*Múltiplas respostas/  multiple-responses

foto: Jefferson Pancieri, 2019
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A pesquisa do Carnaval de São Paulo 2019, realizada pelo 
Observatório de Turismo e Eventos (OTE) da São Paulo 
Turismo (SPTuris) nos dias 23 e 24 de fevereiro, 4, 5, 9 e 10 
de março, indica que o evento foi muito positivo para a 
capital paulista. No total, foram entrevistadas mais 2,6 mil 
pessoas nos principais blocos de rua e no Sambódromo.

Entre os principais resultados do Carnaval de Rua, a 
pesquisa mostrou de 30% das pessoas eram de fora da 
cidade. Entre os paulistanos, 46% disseram que ficaram na 
cidade motivados pelo Carnaval paulistano, um aumento 
de 4,5% com relação ao índice levantado em 2018. Já 
22% confirmaram que receberam parentes ou amigos de 
outras localidades para curtirem o Carnaval na cidade, um 
aumento de mais de 6% em relação ao ano passado. O 
gasto dos turistas também subiu, de R$683 para R$734 
(+10,7%), assim como a permanência na cidade, de 4 para 
6 dias, e a maioria (47%) ficou em casas de amigos ou 
parentes. A organização do evento foi elogiada: entre os 
novatos na folia de rua, mais de 83% acharam o evento 
bem organizado. Já entre os veterenos, quase 75% 
disseram que esteve melhor do que em 2018. Do total 
de entrevistados, 96% afirmaram que a Prefeitura de São 
Paulo deve continuar apoiando o evento.

Os desfiles das escolas de samba no Sambódromo 
do Anhembi deram um show à parte. Cerca de 42% 
das pessoas eram de fora da capital paulista, um novo 
recorde de não-residentes na passarela do samba 
paulistana. Entre os moradores, 56% ficaram na cidade 
motivados pelo Carnaval paulistano e 20% afirmaram 
receber pessoas de fora de São Paulo para o Carnaval. O 
gasto dos turistas teve queda, passando de R$1.151 para 
R$1060, enquanto a permanência, que era de 3 dias, 
passou para 5. A maioria ficou hospedada em casas de 
amigos e parentes (27%) ou fez bate-volta e não usou 
acomodação (38%), o que explica a maior permanência 
com gasto menor na cidade com relação ao ano anterior.

O perfil do público do Carnaval de Rua, quando comparado 
com o dos entrevistados no Sambódromo, demonstra 
uma presença maior de jovens: 32% tem entre 18 e 24 
anos, contra 26% entre 30 e 39 anos no Sambódromo. 
Além disso, 70% do público do Carnaval de Rua mora na 
própria capital paulista, enquanto no Sambódromo este 
número é de 58%. Assim, reforça-se o forte apelo do 
Carnaval de Rua entre os jovens paulistanos. Por outro 
lado, o expressivo aumento de visitantes e a grandiosidade 
que o evento tem atingido perante o público de fora, cada 
vez mais presente e passando a considerar São Paulo 
como destino para a folia, tornou a cidade o principal 
destino da folia no país.

De acordo com os resultados da pesquisa e os números 
de público divulgados pela Prefeitura nos blocos de 
rua (14 milhões de pessoas) e pela Liga das Escolas de 
Samba de São Paulo no Sambódromo (120 mil pessoas), 
o OTE calcula que o impacto econômico gerado pelo 
sucesso do Carnaval de São Paulo 2019 foi de cerca de 
R$2,3 bilhões (sendo R$ 2,1 bilhões no Carnaval de Rua 
e R$ 220 milhões no Sambódromo), superando todas as 
expectativas iniciais de movimentação financeira com 
turismo e, principalmente, consolidando o Carnaval 
como um dos eventos mais importantes para a cidade.

The survey of the São Paulo Carnival 2019, held by the 
Tourism and Events Observatory (OTE) of São Paulo Turismo 
(SPTuris) on February 23 and 24, March 4, 5, 9 and 10, 
indicates that the event was very positive for the city of São 
Paulo. In total, more than 2,600 people were interviewed in 
the main street blocks and in the Sambadrome.

Among the main results of Street Carnival, the survey 
showed that 30% of people were from out of town. 
Among the paulistanos, 46% said they stayed in the city 
motivated by the Carnival of São Paulo, an increase of 
4.5% in relation to the index raised in 2018. Already 22% 
confirmed that they received relatives or friends from 
other localities to enjoy the Carnival in city, an increase 
of more than 6% over last year. Tourist spending also 
increased, from BRL$ 683 to BRL$ 734 (+10.7%), as 
well as the stay in the city, from 4 to 6 days, and the 
majority (47%) stayed in the homes of friends or relatives. 
The organization of the event was praised: among the 
newcomers in the street revelry, more than 83% found 
the event well organized. Among the veterans, almost 
75% said that it was better than in 2018. Of the total of 
interviewees, 96% said that the City of São Paulo should 
continue supporting the event.

The parades of the samba schools in the Sambódromo 
do Anhembi gave a show apart. About 42% of people 
were from outside the capital of São Paulo, a new record 
of non-residents on the catwalk of São Paulo samba. 
Among the residents, 56% stayed in the city motivated 
by the Carnival of São Paulo and 20% reported receiving 
people from outside of São Paulo for Carnival. Tourist 
spending fell from BRL$ 1,151 to BRL$ 1060, while the 
stay, which lasted 3 days, was 5. The majority stayed 
in the homes of friends and relatives (27%) or made a 
back-and-forth trip. used accommodation (38%), which 
explains the greater permanence with lower expenses in 
the city compared to the previous year.

The public profile of Carnaval de Rua, when compared to 
those interviewed in the Sambódromo, shows a greater 
presence of young people: 32% are between 18 and 24 
years old, compared to 26% between 30 and 39 years old 
in the Sambódromo. In addition, 70% of the street carnival 
audience lives in the capital of São Paulo, while in the 
Sambódromo this number is 58%. This reinforces the strong 
appeal of the Street Carnival among the young people of 
São Paulo. On the other hand, the expressive increase of 
visitors and the grandeur that the event has reached before 
the outside public, more and more present and starting to 
consider São Paulo as destination for the revelry, made the 
city the main destination of folia in the country.

According to the results of the survey and the public 
figures released by the City Hall on the street blocks (14 
million people) and the League of Samba Schools of 
São Paulo in the Sambódromo (120 thousand people), 
OTE estimates that the economic impact generated by 
the success of the Carnival of São Paulo 2019 was about 
BRL$ 2.3 billion (BRL$ 2.1 billion in the Street Carnival 
and BRL$ 220 million in the Sambadrome), surpassing all 
initial expectations of financial movement with tourism 
and, mainly, consolidating the Carnival as one of the 
most important events for the city.
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A margem de erro relativa considerada na pesquisa foi calculada considerando a média e o erro padrão. Devido 
a amostra de 2.223 entrevistas foi considerada a aproximação pela normal para calcular os intervalos de 95% 
de confiança. 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 relative margin of error considered in the survey was calculated considering the mean and standard error. 
Due to a sample of 2,223 interviews the approximation by normal was considered to calculate the 95% confi-
dence intervals. The standard error was calculated considering the formula below, where s represents the sample 
standard deviation and n represents the total number of respondents.

Sendo assim, a margem de erro para esta pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.

Therefore, the margin of error for this research is 2 percentage points for more or less.
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