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TASTE OF SÃO PAULO -  2019

Núcleo de pesquisa e inteligência de mercado 
da SPTuris, o Observatório de Turismo e Eventos 
(OTE) realizou nos dias 23, 24 e 25 de agosto 
um levantamento de dados sobre o festival 
gastronômico  Taste of São Paulo, por meio de 
entrevistas com os fequentadores do evento, no 
Clube Hípico de Santo Amaro.

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

O perfil predominante do público do Taste of São 
Paulo pode ser definido pela seguinte persona: 
mulher (56,4%), brasileira (100%), paulistana 
(76,2%), idade entre 30 e 39 anos (39,1%).

SPTuris Research and Market Intelligence Center, 
the Tourism and Events Observatory (OTE), held a 
collection of data at the gastronomic event Taste of 
São Paulo on 23, 24 e 25 August through interviews 
with the public at the Clube Hípico de Santo Amaro.

The interviews had as main focus the 
socio-demographic characteristics and the 
consumption habits of the tourists during the 
Taste of São Paulo period, besides an evaluation 
of the event itself.

The predominant profile at the event can be defined 
by the following person: woman (56,4%), Brazilian 
(100%), from São Paulo city (76,2%), age between 
30 and 39 years (39,1%).

GÊNERO  GENDER

Feminino 
Female

Masculino 
Male

43,6%

56,4%

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

19,3%

21,8%

4,2%

7,1%

39,1%

8,4%

Fonte/ Source: São Paulo Turismo, 2019
Amostragem total/ Total sampling:
450 entrevistados/ interviewed

Divulgação, 2019.
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pAís DE REsiDÊNciA 
cOuNTRy OF REsiDENcE

ciDADE DE REsiDÊNciA 
ciTy OF REsiDENcE

EsTADO DE REsiDÊNciA 
sTATE OF REsiDENcE

BAiRRO DE REsiDÊNciA*
NEiGhBORhOOD OF REsiDENcE

país
country

    %

Brasil
Brazil

100

cidade
city

    %

são paulo
são paulo

76,2

são Bernardo do campo
são Bernardo do campo

2,4

são caetano do sul
são caetano do sul

2,4

Osasco
Osasco

2,0

santo André
santo André

1,6

campinas
campinas

1,6

Outras
Others

13,8

Estado
state

    %

são paulo
são paulo

96,4

Rio de Janeiro
Rio de Janeiro

1,1

paraná
paraná

0,9

paraíba
paraíba

0,4

Outros
Others

1,1

* somente paulistanos / Only são paulo city residents

Bairro
Neighborhood     %

Moema
Moema

6,1

Vila Mariana
Vila Mariana

6,1

Morumbi
Morumbi

5,8

Brooklin
Brooklin

5,5

santo Amaro
santo Amaro

4,4

Jardins
Jardins

4,1

Tatuapé
Tatuapé

3,8

Bela Vista
Bela Vista

3,5

Butantã
Butantã

2,9

Outros
Others

57,7

REGiãO DE REsiDÊNciA* 
REGiON OF REsiDENcE

Zona
Zone

    %

Norte
North

9,0

sul
south

50,4

Leste
East

8,7

Oeste
West

23,6

centro
Downtown

8,2

Divulgação, 2019.
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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

No 
 No

99,6%

0,4%

RENDA FAMiLiAR MENsAL
MONThLy FAMiLy iNcOME

categoria
category

%

Metrô 
subway

5,3

carro
car

56,9

Táxi
cab

2,9

Ônibus
Bus

1,6

Trem
Train

36,4

item
item

    %

Até R$788
up to BRL788

0,7

De R$789 a R$2.364
From BRL789 to BRL2.364

1,8

De R$2.365 a R$3.940
From BRL2.365 to BRL3.940

5,1

De R$3.941 a R$7.880
From BRL3.941 to BRL7.880

12,0

De R$7.881 a R$11.820
From BRL7.881 to BRL11.820

19,8

De R$11.821 a R$15.760
From BRL11.821 to BRL15.760

10,2

De R$15.761 a R$19.700
From BRL15.761 to BRL19.700

10,0

Mais de R$19.701
Above BRL19.701

18,2

sem resposta
No reply

22,2

item
item

    %

sim
yes

16,9

Não
No

83,1

ALéM DO TAsTE OF sãO pAuLO, pRETENDE iR 
ALGuM OuTRO EVENTO NA ciDADE?* 
BEsiDEs ThE TAsTE OF sãO pAuLO, DO yOu 
iNTEND TO ATTEND OThER EVENTs iN ThE ciTy?

Tipo de evento
Event type

    %

Evento gastronômico
Gastronomic event

7,6

Restaurantes
Restaurants

9,6

Bares
Bars

7,3

Baladas
clubs

6,4

Não pretendo
i do not intend

76,0

Outros
Others

5,1

* Múltiplas respostas / Multiple choices

** somente paulistanos / Only são paulo city residents

VOcÊ cONsiDERA O EVENTO AcEssíVEL?
DO yOu cONsiDER ThE EVENT AccEssiBLE?

sim
yes

No 
 No

12,4%

87,6%

MéDiA DE pEssOAs REcEBiDAs EM cAsA **
AVERAGE pEOpLE REcEiVED AT hOME

3

REcEBEu pARENTEs/AMiGOs pARA cuRTiR O
TAsTE OF sãO pAuLO?**  WELcOMED RELATiVEs/
FRiENDs TO ENJOy ThE TAsTE OF sãO pAuLO?

cOMO cOMpROu O iNGREssO?  hOW DiD yOu 
Buy ThE TickET? 

item       
item %

internet 
internet

36,7

Bilheterias
Ticket office

32,2

Ganhei o ingresso
it was a gift

30,7

Agência de Turismo
Tourism Agency

0,2

comprei de terceiros
Bought from another person

0,2
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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 sonorização no evento é nítida.
The sound at the event is clear.

94,2% 4,4% 1,3%

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

99,6% 0,4% 0,0%

A circulação pelo evento está fácil.
circulation through the event is easy.

94,7% 4,9% 0,4%

Os banheiros estão limpos.
The bathrooms are clean.

64,0% 2,2% 33,8%

O local do evento está limpo.
The event venue is clean. 

100% 0,0% 0,0%

A sinalização do evento está bem posicionada.
The event signage is well positioned.

93,3% 5,6% 1,1%

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

36,4% 17,8% 45,8%

As opções de alimentação são variadas.
The food options are varied.

97,1% 2,4% 0,4%

Os preços praticados são adequados. 
The prices charged are adequate.

80,9% 16,4% 2,7%

A organização do evento é adequada.
The event organization is adequate.

95,8% 3,8% 0,4%

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

99,3% 0,7% 0,0%

é A pRiMEiRA VEZ quE VAi à uM FEsTiVAL 
GAsTRONÔMicO?   is iT ThE FiRsT TiME yOu 
ATTEND A GAsTRONOMic FEsTiVAL?

sim
yes

No 
 No

48,4%

51,6%

1
1

2
2

3 
 3

4
4

sE NãO, quANTAs VEZEs JÁ FOi?  iF NOT, hOW MANy 
TiMEs DiD yOu GO?

30,7%

3,2%

26,1%

6,4%

5
5

6
6

8
 8

Mais de 10 vezes
More than 10 times

2,8%

20,6%

4,1%

6,0%

Divulgação, 2019.
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quAL OpÇãO GAsTRONÔMicA MAis O AGRADOu? 
Which GAsTRONOMic OpTiON pLEAsED yOu ThE MOsT?

DEFiNA sãO pAuLO E GAsTRONOMiA EM uMA pALAVRA 
DEFiNE sãO pAuLO AND GAsTRONOMy iN ONE WORD.

Divulgação, 2019.
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ONDE EsTÁ hOspEDADO?
WhERE ARE yOu sTAyiNG?

categoria
category

%

hotel/ Flat
hotel/ Flat

10,3

hostel/ Albergue
hostel

1,9

casa de amigos e arentes
Friends or relatives house 9,3

Bate volta / sem acomodação
Without accomodation

76,6

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

1,9

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$ 509,63

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

80,4

Avião
Airplane

15,0

Trem
Train

1,9

carro de aplicativo
App taxi

1,9

Ônibus intermunicipal
intercity bus

0,9

ALéM DO EVENTO TAsTE OF sãO pAuLO, quE 
OuTRAs ATiViDADEs REALiZOu?*
BEsiDEs ThE EVENT TAsTE OF sãO pAuLO, WhAT 
OThER AcTiViTiEs DiD yOu DO??

Tipo de evento
Event type

    %

Nenhuma
None

63,6

Gastronomia
Gastronomy

13,1

compras
shopping

13,1

Teatro / cinema / show
Theater / cinema / show

8,4

Vida noturna / bares
Night life / bars

6,5

Visita a parentes e amigos
Visit to relatives and friends

6,5

parques / áreas verdes
parks / Green areas

4,7

Museus
Museums

3,7

passeios turísticos
sight seeing

3,7

Negócios / eventos
Business / events

1,9

* Múltiplas respostas / Multiple choices

1
1

2
2

3 
 3

4
4

5
5

EsTE GAsTO REFERE-sE A quANTAs pEssOAs, iNcLu-
iNDO VOcÊ?  This spENT REFERs TO hOW MANy 
pEOpLE, iNcLuDiNG yOu?

87,9%

19,0%

6,9%

6,9%

63,8%
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cONsiDERAÇÕEs FiNAis
FiNAL cONsiDERATiONs

A pesquisa no festival gastronômico Taste of São Paulo, 
realizada pelo Observatório de Turismo e Eventos 
(OTE) da São Paulo Turismo (SPTuris) nos dias 23, 24 
e 25 de agosto, indica que o evento possui potencial 
para crescimento. No total, foram entrevistadas 450 
pessoas no Clube Hípico de Santo Amaro.

Trata-se de um evento prioritariamente local, com 
pequeno apelo turístico. No entanto, mais de 16% 
dos paulistanos entrevistados receberam turistas em 
casa e levaram os visitantes ao festival. O público é 
majoritariamente feminino, na faixa etária de 30 a 39 
anos e chegou ao evento de carro.

Metade do público foi a um festival gastronômico 
pela primeira vez, portanto, é um evento que possui 
potencial também para alavancar outros com as 
mesmas características.

A avaliação do evento pelo público foi positiva, com 
praticamente 100% dos entrevistados afirmando que a 
Prefeitura de São Paulo deve apoiar eventos como este. 
Além disso, o impacto econômico turístico do evento 
no município foi estimado em R$1,1 milhão gerado 
por residentes da região metropolitana do município 
(Grande São Paulo),  R$480 mil por visitantes de demais 
cidades do estado e mais de R$500mil gerados por 
turistas de outros estados, totalizando mais de R$2,1 
milhões de receita gerada para capital paulista.

Research at the Taste of São Paulo gastronomic festival, 
conducted by the São Paulo Tourism Observatory 
for Tourism and Events (OTE) (SPTuris) on August 23, 
24 and 25, indicates that the event has potential for 
growth. In total, 450 people were interviewed at the 
Santo Amaro Horse Club.

This is a primarily local event with little tourist appeal. 
However, more than 16% of Paulistanos interviewed 
received tourists at home and took visitors to the 
festival. The audience is mostly female, aged 30 to 39 
years and arrived at the event by car.

Half of the public went to a food festival for the first 
time, so it’s an event that also has the potential to 
leverage others with the same characteristics.

The public’s assessment of the event was positive, with 
almost 100% of respondents saying that the São Paulo 
City Hall should support events like this. In addition, the 
tourist economic impact of the event in the municipality 
was estimated at $ 1.1 million generated by residents of 
the metropolitan region of the city (Greater São Paulo), 
$ 480 thousand by visitors from other cities in the 
state and more than $ 500,000 generated by tourists 
from other states, totaling more than R $ 2.1 million in 
revenue generated for the state capital.

Divulgação, 2019.



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

A margem de erro relativa considerada na pesquisa foi calculada considerando a média e o erro padrão. Devido 
a amostra de 450 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 450 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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