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STREET LEAGUE SKATEBOARDING -  2019

Núcleo de pesquisa e inteligência de mercado 
da SPTuris, o Observatório de Turismo e Eventos 
(OTE) realizou nos dias 21 e 22 de setembro um 
levantamento de perfil de público sobre o Street 
League Skateboarding - SLS São Paulo, por meio 
de entrevistas com os fequentadores do evento, 
no Pavilhão de Exposições do Anhembi.

As entrevistas tiveram como foco principal as 
características sócio-demográficas e os hábitos 
de consumo dos visitantes durante o período do 
SLS São Paulo, além de uma avaliação do próprio 
evento.

O perfil predominante do público do SLS São 
Paulo pode ser definido pela seguinte persona: 
homem (75,7%), brasileiro (99,8%), paulistano 
(53,9%), idade entre 18 e 24 anos (34,6%).

SPTuris Research and Market Intelligence Center, 
the Tourism and Events Observatory (OTE) carried 
out an audience profile survey on Street League 
Skateboarding - SLS São Paulo on September 21 and 
22, through interviews with the attendants. at the 
Anhembi Exhibition Pavilion.

The interviews focused mainly on the socio-
demographic characteristics and consumption 
habits of visitors during the SLS São Paulo period, as 
well as an evaluation of the event itself.

The predominant public profile of SLS São Paulo can 
be defined by the following persona: male (75.7%), 
Brazilian (99.8%), paulistano (53.9%), age between 18 
and 24 years (34.6 %).

Gênero  Gender

Feminino 
Female

Masculino
Male

Faixa etária  aGe Group

Fonte/ Source: São Paulo Turismo, 2019
Amostragem total/ Total sampling:
460 entrevistados/ interviewed
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24,3%

75,7%

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

22,4%

10,4%

0,9%

34,6%

31,7%

0,0%
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Cidade de reSidênCia 
City oF reSidenCe

eStado de reSidênCia 
State oF reSidenCe

Bairro de reSidênCia*
neiGhBorhood oF reSidenCe

Cidade
City

    %

São paulo
São paulo

54,1

Guarulhos
Guarulhos

2,8

osasco
osasco

2,4

São Bernardo do Campo
São Bernardo do Campo

2,2

Sorocaba
Sorocaba

2,0

outras
others

36,5

estado
State

    %

São paulo
São paulo

88,9

Minas Gerais
Minas Gerais

3,5

paraná
paraná

2,6

rio de Janeiro
rio de Janeiro

1,1

outros
others

3,9

* Somente paulistanos / only São paulo city residents

Bairro
neighborhood     %

Santo amaro
Santo amaro

6,9

perdizes
perdizes

5,6

Morumbi
Morumbi

5,2

Santana
Santana

4,4

Vila Mariana
Vila Mariana

4,0

Vila prudente
Vila prudente

3,6

Mooca
Mooca

3,2

Bela Vista
Bela Vista

2,8

Butantã
Butantã

2,8

outros
others

61,5

reGião de reSidênCia* 
reGion oF reSidenCe

Zona
Zone

    %

norte
north

9,2

Sul
South

14,6

Leste
east

15,1

oeste
West

12,7

Centro
downtown

2,6
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paíS de reSidênCia 
Country oF reSidenCe

país
Country

    %

Brasil
Brazil

99,8

eua
uSa

0,2
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Meio de tranSporte utiLiZado para CheGar 
ao eVento*  type oF tranSport uSed to 
reaCh the eVent

poSSui aLGuM tipo de deFiCiênCia?
do you haVe any type oF diSaBiLity?

Sim
yes

não 
 no

97,8%

2,2%

renda FaMiLiar MenSaL
MonthLy FaMiLy inCoMe

Categoria
Category %

Metrô 
Subway

18,9

Carro
Car

57,8

táxi de app
Cab from app

18,0

Ônibus
Bus

11,7

outros
others

6,4

item
item

    %

até r$998
up to BrL998

1,5

de r$999 a r$2.994
From BrL999 to BrL2994

14,1

de r$2.995 a r$4.990
From BrL2995 to BrL4990

19,8

de r$4.991 a r$9.980
From BrL4991 to BrL9980

22,6

de r$9.981 a r$11.976
From BrL9981 to BrL119976

8,3

de r$11.977 a r$14.970
From BrL11977 to BrL14970

4,6

de r$14.971 a r$19.960
From BrL14971 to BrL19960

5,0

Mais de r$19.960
above BrL19960

3,9

Sem resposta
no reply

20,2

item
item     %

Sim
yes

15,7

não
no

84,3

VoLtaria para uMa próxiMa edição do 
eVento?  WouLd you Be BaCk For an 
upCoMinG eVent?

* Múltiplas respostas / Multiple choices

** Somente paulistanos / only São paulo city residents

VoCê ConSidera o eVento aCeSSíVeL?
do you ConSider the eVent aCCeSSiBLe?

Sim
yes

não 
 no

25,9%

74,1%

Média de peSSoaS reCeBidaS eM CaSa **
aVeraGe peopLe reCeiVed at hoMe

2

reCeBeu parenteS/aMiGoS para Curtir o
SLS São pauLo?**  WeLCoMed reLatiVeS/
FriendS to enJoy the SLS São pauLo?

CoMo CoMprou o inGreSSo?  hoW did you 
Buy the tiCket? 

item       
item %

internet 
internet

88,0

Bilheterias
ticket office

3,0

Ganhei o ingresso
it was a gift

8,3

Comprei de terceiros
Bought from another person

0,7
não

no

Sim 
yes 

98,5%

1,5%
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aVaLiação do eVento de aCordo CoM aS aFirMaçÕeS 
eVent eVaLuation aCCordinG to the SentenCeS

Categoria
Category

Sim
yes

não
no

n.a.
n.a.

a localização do evento é ótima.
the location of the event is great.

90,9% 9,1% -

Cheguei ao evento com facilidade.
i arrived at the event easily.

94,8% 5,2% -

a circulação pelo evento está fácil.
Circulation through the event is easy.

94,3% 5,7% -

os banheiros estão limpos.
the bathrooms are clean. 

65,9% 8,3% 25,9%

a sonorização no evento é nítida.
the sound at the event is clear.

89,1% 10,9% -

Sinto-me seguro dentro do evento.
i feel safe in the event.

97,8% 2,2% -

as opções de alimentação são variadas.
the food options are varied.

83,3% 16,7% -

o local do evento está limpo.
the event venue is clean. 

97,8% 2,2% -

o estacionamento é adequado para o evento.
parking is suitable for the event. 

69,3% 8,5% 22,2%

o evento é bem organizado.
the event have a good organize.

83,7% 16,3% -

a sinalização do evento está bem posicionada.
the event signage is well positioned.

81,1% 15,2% 3,7%

o ingresso para o evento é acessível. 
the tickets for the event are accessible.

83,5% 16,5% -

o evento é surpreendente.
the event is amazing.

92,4% 7,6% -

a prefeitura deve continuar investindo em eventos como este.
the city should continue to invest in events like this.

99,6% 0,4% -
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onde eStá hoSpedado?
Where are you StayinG?

Categoria
Category

%

hotel/ Flat
hotel/ Flat

15,6

hostel/ albergue
hostel

2,4

Casa de amigos e parentes
Friends or relatives house 14,2

Casa própria
own house 2,8

Bate volta / Sem acomodação
Without accomodation

63,7

app (airbnb, 5ºandar, etc.)
app (airbnb, 5tº floor, others)

1,4

Média de pernoiteS eM São pauLo
aVeraGe oVerniGht Stay in São pauLo

3

GaSto Médio doS turiStaS do eVento na 
Cidade   aVeraGe Spent oF the touriStS in 

the City

r$ 319,57

CoMo CheGou à Cidade de São pauLo?* 
hoW did you Get to São pauLo City?

Questões apenas para não residentes
da cidade de São Paulo

Questions only for non-residents
of São Paulo city

item       
item

%

Carro
Car

57,1

avião
airplane

10,8

trem
train

4,7

Ônibus fretado
Chatered bus

7,1

Ônibus intermunicipal
intercity bus

11,8

outros
others

8,5

aLéM do eVento SLS São pauLo, que outraS 
atiVidadeS reaLiZou?*
BeSideS the eVent SLS São pauLo, What other 
aCtiVitieS did you do?

tipo de evento
event type

    %

nenhuma
none

27,5

Gastronomia
Gastronomy

76,4

Compras
Shopping

9,4

teatro / Cinema / Show
theater / Cinema / Show

8,5

Vida noturna / bares
night life / bars

24,1

Visita a parentes e amigos
Visit to relatives and friends

9,0

parques / áreas verdes
parks / Green areas

10,8

Museus
Museums

4,7

passeios turísticos
Sight seeing

10,4

negócios / eventos
Business / events

6,1

outros
others

2,8

* Múltiplas respostas / Multiple choices

é a priMeira VeZ que VeM à São pauLo?
iS thiS your FirSt tiMe CoMinG to Sao pauLo?

Sim
yes

não 
 no 83,5%

16,5%

Se SiM, VoLtaria MaiS VeZeS?
iF yeS, WouLd you Go BaCk other tiMeS?

Sim
yes

não 
 no

2,9%

97,1%
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aVaLiação da Cidade de São pauLo
São pauLo City eVaLuation

 item       
 item

ótimo
Great

Bom
Good

regular
regular

ruim
Bad

péssimo
Very bad

n.a.
n.a.

hospedagem
accommodation 21,2% 13,2% 4,7% 1,9% 0,5% 58,5%

Mobilidade / transporte
Mobility / transportation 24,5% 19,3% 17,5% 5,7% 13,2% 19,8%

Centrais de informação turística
tourist information Centers 15,6% 9,4% 11,3% 4,2% 2,4% 57,1%

Sinalização turistica
tourist Signage 19,8% 13,2% 11,8% 4,2% 3,3% 47,6%

opções culturais / entretenimento
Cultural options / entertainment 44,3% 14,6% 7,1% 2,4% 0,5% 31,1%

opções gastronômicas
Gastronomic variety 45,3% 16,0% 6,1% 0,9% 0,5% 31,1%

opções de compras
Shopping options 51,4% 13,7% 3,8% 2,4% - 28,8%

Limpeza urbana
urban cleaning 11,3% 8,5% 22,6% 16,0% 13,2% 28,3%

Sensação de segurança
Sense of security 10,4% 6,6% 22,6% 17,5% 14,6% 28,3%

hospitalidade da população
residents hospitality 21,7% 22,2% 16,0% 5,2% 4,7% 30,2%

avaliação geral da cidade
overall rating of the city 20,3% 28,8% 17,9% 2,8% 0,9% 29,2%

Questões apenas para não residentes
da cidade de São Paulo

Questions only for non-residents
of São Paulo city

José Cordeiro/ SPTuris
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ConSideraçÕeS FinaiS
FinaL ConSiderationS

A pesquisa no Street League Skateboarding - SLS São 
Paulo, realizada pelo Observatório de Turismo e Eventos 
(OTE) da São Paulo Turismo (SPTuris) nos dias 21 e 
22 de setembro, indica que o evento  foi um sucesso 
e possui potencial para crescimento. No total, foram 
entrevistadas 460 pessoas no Pavilhão de Exposições do 
Anhembi.

Trata-se de um evento prioritariamente local, com 71,7% 
de moradores da capital ou Grande SP. No entanto, mais 
de 15% dos paulistanos entrevistados que receberam 
turistas em casa levaram os visitantes no evento. Além 
disso, 98,5% dos entrevistados afirmaram ter interesse 
em voltar numa possível nova edição do evento 
realizada na cidade de São Paulo, o que mostra um bom 
potencial de crescimento para visitação numa possível 
nova edição.

O público é majoritariamente masculino, na faixa etária 
de 18 a 24 anos, que foi ao evento de carro. Dos turistas 
presentes no evento, a maioria também aproveitou 
a gastronomia oferecida pela cidade. Portanto, é um 
evento que possui potencial de alavancar outros com 
apelo gastronômico. O SLS São Paulo teve excelente 
avaliação, com praticamente 100% dos entrevistados 
afirmando que a Prefeitura de São Paulo deve continuar 
apoiando eventos como este na cidade.

O impacto econômico turístico do evento, considerando 
o público total de 13 mil pessoas, foi estimado em R$ 
510 mil de receita gerada para capital paulista.

The survey at Street League Skateboarding - SLS 
São Paulo, conducted by the Sao Paulo Tourism 
Observatory for Tourism and Events (OTE) (SPTuris) 
on September 21 and 22, indicates that the event 
was a success and has potential for growth. In total, 
460 people were interviewed at Anhembi Exhibition 
Pavilion.

This is a primarily local event, with 71.7% of residents 
of the Capital or Grande SP. However, more than 
15% of respondents who received tourists at home 
brought visitors to the event. In addition, 98.5% of 
respondents said they were interested in returning 
to a possible new edition of the event held in the 
city of São Paulo, which shows a good growth 
potential for visitation in a possible new edition.

The audience is mostly male, aged 18 to 24, who 
attended the car event. Of the tourists attending the 
event, most also enjoyed the cuisine offered by the 
city. Therefore, it is an event that has the potential 
to leverage others with gastronomic appeal. SLS 
São Paulo had an excellent rating, with practically 
100% of respondents saying that São Paulo City Hall 
should continue to support events like this in the 
city.

The tourist economic impact of the event, 
considering the total audience of 13,000 people, 
was estimated at BRL510,000 in revenue generated 
for the state capital.

José Cordeiro/ SPTuris
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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 460 entrevistas foi considerada a aproximação pela normal para calcular os intervalos de 90% 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 460 interviews the approximation by normal was considered to calculate the 90% confidence 
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 3,8 pontos percentuais para mais ou para menos.

Therefore, the margin of error for this research is 3,8 percentage points for more or less.

Aspectos metodológicos
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