


Ob e v  e l

Identificar o relacionamento do público 
com o evento cultural Litoral Encena   que acontece 
em Votuporanga.

Ob e v



Jus ca

Entender o público que frequenta um evento é de extremo aux“lio 

a instituição para que a mesma possa entregar produtos futuros mais 

condizentes com os frequentadores e também 

expandir para possíveis novos públicos.

"
"



Met og



Met og

Pes a Q n i t a

- Direta e objetiva. 

- Agilidade na obtenção de dados;

- Perguntas simples, objetivas e de fácil apontamento pelo entrevistado.

Pes a d  C o 
- Formulário será preenchido pelo entrevistado;

- Perguntas consistirão em múltiplas escolhas e informações pessoais do 

entrevistado. 



Fo á i   Pe a

Met og



Res do



Total de entrevistados: 182/183Res do



Res do Total de entrevistados: 166/183



Res do Total de entrevistados: 181/183



Res do Total de entrevistados: 179/183



Res do Total de entrevistados: 96/97

91/97



Res do Total de entrevistados: 180/183



Res do

Satisfação



Res do

Satisfação

Total de entrevistados: 97



Res do
Na sua opinião, esse evento da Secretaria de Estado da Cultura é positivo?

100% Consideram Positivos

Total de entrevistados: 97



Res do
Deseja fazer alguma sugestão?

Nossa, várias.Deveriam dispor livro mais baratos e trazer culturas mais variadas.

Programação mais diversificada

Programação para adolescentes.

Que continue sempre no município de Votuporanga.

Que haja pelo menos duas vezes por ano a apresentação do FLIV.

Deveriam servir capuccino aos visitantes.

Divulgação do evento com antecedência.

Espaços maiores

Mais atividades.

Mais gêneros da literatura , bloco de livros.

Melhorar a programação

Melhorar programação e divulgação.



Análi



Idade x Estado Civil x Sexo 

Análi

- Maior concentração de público está em pessoas com até 35 anos
- Maioria está em um relacionamento, porém o número de solteiros soma 44%
- Mais mulheres presentes
- Combinação mostra uma presença mediana de público infantil

Cidade de Origem

- A grande maioria é de Votuporanga
- Cidades vizinhas visitam o evento > Uma divulgação mais agressiva em outras cidades pode 

melhorar o público



Escolaridade e Profissão

Análi

- Um público muito dividido entre pessoas com e sem grau superior ou mais
- Indica um interesse mútuo da população pelo evento que não está diretamente ligado ao grau de 

instrução
- Grande maioria ou estuda ou trabalha > público do evento possui poucos desempregados

Linguagens

- Romance e ficção lideram o gosto do público do FLIV
- Usar linguagens mais populares para expandir literaturas menos difundidas é um bom caminho

Satisfação

- Em momento algum o evento é considerado majoritariamente "Ótimo", porém a maioria aponta-o 
com algo positivo, sendo "bom" a resposta mais escolhida;

- Divulgação melhor, espaços maiores e programação mais diversificada são apontados como 
fatores a melhorar





Ob e v  e l

Identificar o relacionamento do público 
com o evento cultural Festival Nacional de MPB   
que acontece em Botucatu.

Ob e v



Jus ca

Entender o público que frequenta um evento é de extremo aux“lio 

a instituição para que a mesma possa entregar produtos futuros mais 

condizentes com os frequentadores e também 

expandir para possíveis novos públicos.

"
"



Met og

Met og



Met og

Pes a Q n i t a

- Direta e objetiva. 

- Agilidade na obtenção de dados;

- Perguntas simples, objetivas e de fácil apontamento pelo entrevistado.

Pes a d  C o 
- Formulário será preenchido pelo entrevistado;

- Perguntas consistirão em múltiplas escolhas e informações pessoais do 

entrevistado. 



Fo á i   Pe a

Met og



Res do



Total de entrevistados: 30/30Res do



Res do Total de entrevistados: 29/30



Res do Total de entrevistados: 22/30



Res do Total de entrevistados: 30/30



Res do Total de entrevistados: 28/30

27/30



Res do Total de entrevistados: 180/183



Res do

Satisfação



Res do

Satisfação

Total de entrevistados: 97



Res do
Na sua opinião, esse evento da Secretaria de Estado da Cultura é positivo?

100% Consideram Positivos

Total de entrevistados: 97



Res do
Deseja fazer alguma sugestão?

Divulgação falha, divulgar em escolas.

Dj entre as apresentações

Mais divulgação

Melhorar a divulgação, envolver a comunidade



Análi



Idade x Estado Civil x Sexo 

Análi

- Baixo número de adesão a pesquisa
- O evento passa por várias gerações
- Maioria é solteiro
- Maioria são mulheres

Cidade de Origem

- O público vem de Botucatu
- É poss“vel que o público em volta seja mais relevante, porém não é poss“vel apaurar em razão da 

baixa adesão à pesquisa. 



Escolaridade e Profissão

Análi

- Estão inteiramente relacionados > Pós graduados e graduados estão proporcionalmente em 
quantidade semelhante aos que se declaram empregados

- O inverso também é válido para estudantes e pessoas sem atividade remunerada
- Classe média/alta

Linguagens

- Dentro do esperado, MPB se destaca como a preferida do público
- Hiphop, rock e samba são outros destaques > Cabe projetos envolvendo estes gêneros na região?

Satisfação

- Evento é aceito e reconhecido
- Divulgação > Melhorar





Ob e v  e l

Identificar o relacionamento do público 
com o evento cultural Festival Nacional de MPB   
que acontece em Ilha Solteiro.

Ob e v



Jus ca

Entender o público que frequenta um evento é de extremo aux“lio 

a instituição para que a mesma possa entregar produtos futuros mais 

condizentes com os frequentadores e também 

expandir para possíveis novos públicos.

"
"



Met og

Met og



Met og

Pes a Q n i t a

- Direta e objetiva. 

- Agilidade na obtenção de dados;

- Perguntas simples, objetivas e de fácil apontamento pelo entrevistado.

Pes a d  C o 
- Formulário será preenchido pelo entrevistado;

- Perguntas consistirão em múltiplas escolhas e informações pessoais do 

entrevistado. 



Fo á i   Pe a

Met og



Res do



Total de entrevistados: 98/98Res do



Res do Total de entrevistados: 96/98



Res do Total de entrevistados: 89/98



Res do Total de entrevistados: 98/98



Res do



Res do Total de entrevistados: 94/98



Res do

Satisfação



Res do

Satisfação

Total de entrevistados: 97



Res do
Na sua opinião, esse evento da Secretaria de Estado da Cultura é positivo?

Total de entrevistados: 97



Res do
Deseja fazer alguma sugestão?

Área coberta
Área coberta
Área coberta
Área com cobertura e melhor divulgação
Bem organizado
Coberto por causa da chuva
Cobertura
Cobertura
Cobertura
Cobertura
Cobertura
Cobertura até mesmo nas barracas
Colocar tenda para os que não assistem o show(cobrir).
Deveria divulgar mais
Deveria haver mais divulgação e mais espaço coberto
Deveria ter tendas para o público
Divulgação mais abrangente, shows mais atrativos.
Divulgar mais
Divulgar mais
Elogio por ser gratuito e bem bacana





Objetivo geral

Identificar o relacionamento do público 
com o evento cultural Mostra de Violas e Ponteios   que 
acontece em Santa Fé do Sul.

Objetivos
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Justificativa

Imagem: almir Sater - Divulgação

Entender o público que frequenta um evento é de 

extremo aux“lio a instituição para que a mesma 

possa entregar produtos futuros mais condizentes 

com os frequentadores e também 

expandir para possíveis novos públicos.

"

"



Metodologia



Metodologia

Pesquisa Quantitativa

- Direta e objetiva. 

- Agilidade na obtenção de dados;

- Perguntas simples, objetivas e de fácil apontamento pelo entrevistado.

Pesquisa de Campo com entrevistador

- Formulário será preenchido pelo entrevistador;

- Perguntas consistirão em múltiplas escolhas e informações pessoais do 

entrevistado. 



Formulário de Pesquisa

Metodologia



Resultados



Total de entrevistados: 56

Resultados

Idade dos entrevistados



Total de entrevistados: 56

Resultados

Estado Civil



Total de entrevistados: 56

Resultados

Cidade de Origem



Total de entrevistados: 56

Resultados

Sexo



Total de entrevistados: 56

Resultados

Escolaridade Ocupação



Total de entrevistados: 56

Resultados

Gênero Musical Favorito

*Um ponto de extrema relevância nestes dados é que o gênero "Sertanejo" e suas vertentes não 
faziam parte das opções pré-ofertadas ao entrevistado. 



Total de entrevistados: 56

Resultados

Satisfação



Total de entrevistados: 56

Resultados

Satisfação



Total de entrevistados: 56

Resultados

Na sua opinião, esse evento da Secretaria de Estado da Cultura é positivo?

100% Consideram Positivos

Deseja fazer alguma sugestão?

- 2 x Trazer cantores melhores

- 1 x Que trouxesse shows que realmente 

resgatem a moda de viola

- Demais não fizeram sugestões



Análise



Idade x Estado Civil 

Análise

A idade dos entrevistados apresentou dados pulverizados num geral com destaque a faixa etária de 
31 a 40 anos. Ao cruzarmos esta informação com o estado civil dos participantes, é poss“vel afirmar 
que o evento é frequentado em sua maioria por fam“lias. Tal afirmação se dá em razão da faixa etária 
sugerir pessoas de idade madura e casadas como as principais frequentadoras do evento.

Cidade de Origem
Como esperado a maioria dos participantes são de origem da cidade realizadora do evento, porém 
mais de 30% advém de cidades vizinhas. Sendo assim, é poss“vel afirmar que a divulgação além das 
fronteiras municipais se mostrou efetiva.  

Sexo
Muito equilibrado. Não apresenta dados relevantes.



Escolaridade e Profissão

Análise

O público apresenta um n“vel de escolaridade baixa com a maioria declarando-se assalariado. Tais 
dados indicam maior probabilidade de sucesso para eventos de cultura mais popular e acess“veis e 
uma poss“vel necessidade de fomento e inclusão para outras linguagens. 

Gênero Musical
Apesar de não constar como uma opção declarada na pesquisa, o sertanejo se destacou como o 
principal gênero no gosto dos frequentadores. Tal resultado era esperado visto o tipo de evento que 
estava sendo realizado. Por outro lado, gêneros como Rock e MPB se destacaram também, indicando 
uma oportunidade de realizar eventos envolvendo tais gêneros.

Satisfação, opiniões e sugestões
O evento possui um alto n“vel de aprovação por parte do público. Tal dado indica que a continuidade 
do mesmo na região é de suma relevância e importância para o munic“pio e público. 
Em relação a promoção da SEC, 100% consideram o evento como algo positivo, dado que abre uma 
oportunidade para destacar a imagem da SEC perante ao público. A sugestão é que haja uma maior 
divulgação da participação do Estado na organização do evento.
Menos de 10% apontam como ponto negativo a lineup do evento.





Ob e v  e l

Identificar o relacionamento do público 
com o evento cultural Litoral Encena   que acontece 
em Caraguatatuba.

Ob e v



Jus ca

Entender o público que frequenta um evento é de extremo aux“lio 

a instituição para que a mesma possa entregar produtos futuros mais 

condizentes com os frequentadores e também 

expandir para possíveis novos públicos.

"
"



Met og



Met og

Pes a Q n i t a

- Direta e objetiva. 

- Agilidade na obtenção de dados;

- Perguntas simples, objetivas e de fácil apontamento pelo entrevistado.

Pes a d  C o 
- Formulário será preenchido pelo entrevistado;

- Perguntas consistirão em múltiplas escolhas e informações pessoais do 

entrevistado. 



Fo á i   Pe a

Met og



Res do



Total de entrevistados: 92/97Res do



Res do Total de entrevistados: 90/97



Res do Total de entrevistados: 97



Res do Total de entrevistados: 97



Res do Total de entrevistados: 96/97

91/97



Res do
Linguagem(s) Favorita(s) 

Total de entrevistados: 97



Res do

Satisfação

Total de entrevistados: 97



Res do

Satisfação

Total de entrevistados: 97



Res do
Na sua opinião, esse evento da Secretaria de Estado da Cultura é positivo?

100% Consideram Positivos

Total de entrevistados: 97

Comentários:

"Fomenta a produção art“stica e cultural na região, arte acess“vel"

"Incentivos a cultura são sempre bem-vindos."

"Traz muitas oportunidades culturais a população"

"Principalmente para aqueles que não tem acesso, tem a oportunidade de assistir tudo 

gratuitamente"

"É através deste tipo de evento que o público conhece arte de rua"

"A arte precisa ser valorizada!"



Res do
Deseja fazer alguma sugestão?

Arquibancadas e espaço:

- As estruturas das bancadas são 

ruins. Sugiro que repense nas 

disposições delas

- Aumentar a arquibancada que 

ficou pequena;

- Colocar apenas plateias laterais 

na praça Candido Mota;

- Melhorar a arquibancada 

Total de entrevistados: 97

Divulgação:

- Divulgação nas escolas;

- Deveria ter bem mais divulgação;

- Divulgar em faixas e banners pela 

cidade;

- Mais divulgação nas escolas, levar 

cultura para todos;

- Melhorar a divulgação nos bairros

Positivas:

- Que não acabe;

- Que se repita a cada 

primavera;

- Só tenho a agradecer;

- Ter com mais frequencia;

- Não deixem de realizar o 

evento nos próximos anos.



Análi



Idade x Estado Civil x Sexo 

Análi

O evento se mostrou chamativo para todo tipo de público, uma vez que a idade dos entrevistados é 
altamente pulverizada não demonstrando nenhum ind“cio de uma faixa etária que se destaque. A 
porcentagem de mulheres é maior, podemos apontar duas poss“veis explicações para este fato: 
1 - A população feminina na cidade ser superior a de homens (dados: do IBGE*);
2 - Por se tratar de um evento com apresentações infantis, mulheres tendem a serem as responsáveis 
pelo cuidado dos filhos (Revista Crescer x Agência Catho**).
O Estado Civil dos entrevistados é muito bem dividido, reforçando o ponto de que o evento chama 
atenção do público em geral.

Cidade de Origem

A concentração do público é majoritariamente composta por caraguatatubense, porém é interessante 
destacar que o público que vem de fora da cidade é composto em sua maioria por pessoas que moram 
consideravelmente longe da cidade. Tal fator pode ser explicado por Caraguatatuba se tratar de uma 
cidade litorânea com alto “ndice de turismo. 

* https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/caraguatatuba/panorama 
**http://revistacrescer.globo.com/Familia/Maes-e-Trabalho/noticia/2017/05/mais-mulheres-do-que-homens-abandonam-carreira-para-cuidar-dos-filhos-comprova-estudo.html



Escolaridade e Profissão

Análi

O público presente no evento apresenta elevado n“vel de escolaridade, fator refletido no fato da 
população se apresentar como empregada ou estudante. A concentração deste tipo de público se 
destacar indica que a divulgação para escolas públicas e bairros, pontos amplamente vistos nas 
sugestões, é válido e merece uma atenção especial. 

Linguagens

As opções pré-apresentadas ao entrevistado ganharam destaque, sendo "Circo" a mais apontada. Estes 
dados apontam para uma cidade que está de portas abertas para novos eventos culturais de diferentes 
linguagens.  

Satisfação

A avaliação do evento num geral é boa, salvo no quesito "divulgação". O ponto foi muito criticado e 
muitos sugeriram uma maior e mais ampla abrangência da comunicação. Outro ponto criticado foi o 
"espaço/estrutura", pois apesar dos entrevistados não deixarem isto claro na avaliação, o fizeram nas 
sugestões. Do mais o evento é muito querido pelo público.





Objetivo geral

Identificar o relacionamento do público 
com o evento cultural Festival de Violas e Ponteios   que 
acontece em Palmital..

Objetivos



Justificativa

Entender o público que frequenta um evento é de extremo aux“lio 

a instituição para que a mesma possa entregar produtos futuros mais 

condizentes com os frequentadores e também 

expandir para possíveis novos públicos.

"
"



Metodologia



Metodologia

Pesquisa Quantitativa

- Direta e objetiva. 

- Agilidade na obtenção de dados;

- Perguntas simples, objetivas e de fácil apontamento pelo entrevistado.

Pesquisa de Campo com entrevistador

- Formulário será preenchido pelo entrevistador;

- Perguntas consistirão em múltiplas escolhas e informações pessoais do 

entrevistado. 



Formulário de Pesquisa

Metodologia



Resultados



Total de entrevistados: 51

Resultados

Idade dos entrevistados



Total de entrevistados: 51

Resultados

Estado Civil



Total de entrevistados: 51

Resultados

Cidade de Origem



Total de entrevistados: 51

Resultados

Sexo



Total de entrevistados: 51

Resultados

Escolaridade Ocupação



Total de entrevistados: 51

Resultados

Gênero(s) Musical(ais)  Favoritos 



Total de entrevistados: 51

Resultados

Satisfação



Total de entrevistados: 51

Resultados

Satisfação



Total de entrevistados: 51

Resultados

Na sua opinião, esse evento da Secretaria de Estado da Cultura é positivo?

100% Consideram Positivos

Deseja fazer alguma sugestão?

- Não houveram sugestões



Análise



Idade x Estado Civil 

Análise

O público entrevistado apresenta faixa etária madura com grande concentração em pessoas com mais 
de 30 anos. A variação entre casados e solteiros é próxima. Ao cruzarmos estes dados, podemos verificar 
que o público presente não é majoritariamente composto por fam“lias. O evento se mostrou popular 
entre pessoas de idade mais avançada.

Cidade de Origem
O público do evento é 100% da cidade de Palmital, local onde o evento aconteceu. Tal dado pode indicar 
falta de comunicação a munic“pios vizinhos e/ou pouco interesse das cidades que rodeiam Palmital. 

Sexo
Muito equilibrado. Não apresenta dados relevantes.



Escolaridade e Profissão

Análise

Existe uma ligação muito clara entre formação e atuação no mercado de trabalho entre o público do 
evento. O local apresenta um público de escolaridade mesclada, a relevância aqui é a possibilidade de 
execução de um leque variável de eventos e linguagens para ser realizado na cidade. 

Gênero Musical
Música de Raiz e sertanejo encabeçam os mais queridos gêneros musicais entre os entrevistados. É 
importante destacar que tal dado pode refletir a preferência da região, porém é extremamente afetado 
pelo cunho do evento onde ocorreu a pesquisa. 

Satisfação, opiniões e sugestões
O evento possui um alto n“vel de aprovação por parte do público. Tal dado indica que a continuidade do 
mesmo na região é de suma relevância e importância para o munic“pio e público. Contudo a hegemonia 
entre as opiniões podem indicar também falha na aplicação da pesquisa. 
Em relação a promoção da SEC, 100% consideram o evento como algo positivo, dado que abre uma 
oportunidade para destacar a imagem da Secretaria perante ao público. 





Ob e v  e l

Identificar o relacionamento do público 
com o evento cultural Festival Ribeirão Estado da 
Dança   que acontece em Ribeirão Preto.

Ob e v



Jus ca

Entender o público que frequenta um evento é de extremo aux“lio 

a instituição para que a mesma possa entregar produtos futuros mais 

condizentes com os frequentadores e também 

expandir para possíveis novos públicos.

"
"



Met og



Met og

Pes a Q n i t a

- Direta e objetiva. 

- Agilidade na obtenção de dados;

- Perguntas simples, objetivas e de fácil apontamento pelo entrevistado.

Pes a d  C o 
- Formulário será preenchido pelo entrevistado;

- Perguntas consistirão em múltiplas escolhas e informações pessoais do 

entrevistado. 



Fo á i   Pe a

Met og



Res do
Res do



Total de entrevistados: 39/41Res do



Res do Total de entrevistados: 40/41



Res do Total de entrevistados: 181/183



Res do Total de entrevistados: 40/41



Res do Total de entrevistados: 37/41

37/41



Res do Total de entrevistados: 37/41



Res do

Satisfação



Res do
Na sua opinião, esse evento da Secretaria de Estado da Cultura é positivo?

100% Consideram Positivos

Total de entrevistados: 97



Res do
Deseja fazer alguma sugestão?

Oficinas com horários distintos uma da outra.
Procurar por grupos locais , fortalecer os contatos, trabalhar nas divulgações.
Que tragam danças contemporânea.
Sim. Mais edições (todo ano).
Abrir edital para próximas edições
Continuar a frequência.

Divulgação melhor do festival, a população não sabia do que se tratava o evento.
Divulgar nas rádios, tvs e etc.
Foi ótimo
Inclusão da dança de salão.
Mais atividades
Mais conexão com os artistas locais
Mais divulgação.
Melhorar a divulgação e o local das aulas junto com a estrutura.
Melhorar a divulgação.
Melhorar a divulgação.



Análi
Análi



Idade x Estado Civil x Sexo 

Análi

- Crianças e pessoas com até 25 anos são a maioria > Estudantes > Público jovem
- A maioria se declara solteiro, reflexo do dado acima
- A distribuição entre o sexo e quase igualitária

Cidade de Origem

- A grande maioria é de Ribeirão Preto
- A surpresa foi São Paulo > Turismo
- A região aparentemente recebeu bem o evento também



Escolaridade e Profissão

Análi

- A grande presença de crianças e pessoas com até 25 anos indicam um grande público estudante
- Índice de pessoas sem remuneração é bem baixo
- Público aparentemente jovem em sua maioria, porém com traços de presença familiar

Linguagens

- Entre as opções haviam apenas linguagens voltadas a dança como pré-definidas
- Entre elas as danças clássicas foram as que mais fizeram sucesso

Satisfação

- Inclusão de linguagens como infantil > há interesse de levar crianças
- Divulgação melhor
- Convocar mais artistas locais





Objetivo geral

Identificar o relacionamento do público 
com o evento cultural Festival de Violas e Ponteios   que 
acontece em Ibirarema.

Objetivos



Justificativa

Entender o público que frequenta um evento é de extremo aux“lio 

a instituição para que a mesma possa entregar produtos futuros mais 

condizentes com os frequentadores e também 

expandir para possíveis novos públicos.

"
"



Metodologia



Metodologia

Pesquisa Quantitativa

- Direta e objetiva. 

- Agilidade na obtenção de dados;

- Perguntas simples, objetivas e de fácil apontamento pelo entrevistado.

Pesquisa de Campo com entrevistador

- Formulário será preenchido pelo entrevistador;

- Perguntas consistirão em múltiplas escolhas e informações pessoais do 

entrevistado. 



Formulário de Pesquisa

Metodologia



Resultados



Total de entrevistados: 67

Resultados

Idade dos entrevistados



Total de entrevistados: 67

Resultados

Estado Civil



Total de entrevistados: 67

Resultados

Cidade de Origem



Total de entrevistados: 67

Resultados

Sexo



Total de entrevistados: 67

Resultados

Escolaridade Ocupação



Total de entrevistados: 67

Resultados

Gênero(s) Musical(ais)  Favoritos 



Total de entrevistados: 67

Resultados

Satisfação



Total de entrevistados: 67

Resultados

Satisfação



Total de entrevistados: 67

Resultados

Na sua opinião, esse evento da Secretaria de Estado da Cultura é positivo?

100% Consideram Positivos

Deseja fazer alguma sugestão?

- Não houveram sugestões



Análise



Idade x Estado Civil x Sexo 

Análise

O público entrevistado apresenta faixa etária madura com grande concentração em pessoas com mais 
de 30 anos. Os entrevistados se declaram em sua maioria casados ou em relação estável. Ao cruzarmos 
estes dados, é poss“vel apontar para a presença maciça de fam“lias. Ao verificarmos a divisão por sexo, 
pode-se dizer que as pessoas que no geral frequentavam o evento e se dizem solteiras são homens. 

Cidade de Origem
O público do evento é 100% da cidade de Ibirarema, local onde o evento aconteceu. Tal dado pode 
indicar falta de comunicação a munic“pios vizinhos e/ou pouco interesse das cidades que rodeiam 
Ibirarema. 

Sexo
Maioria é homem. .



Escolaridade e Profissão

Análise

Existe uma ligação muito clara entre formação e atuação no mercado de trabalho entre o público do 
evento. O local apresenta um público de escolaridade mesclada, a relevância aqui é a possibilidade de 
execução de um leque variável de eventos e linguagens para ser realizado na cidade. 

Gênero Musical
Música de Raiz e sertanejo encabeçam os mais queridos gêneros musicais entre os entrevistados. É 
importante destacar que tal dado pode refletir a preferência da região, porém é extremamente afetado 
pelo cunho do evento onde ocorreu a pesquisa. 

Satisfação, opiniões e sugestões
O evento possui um alto n“vel de aprovação por parte do público. Tal dado indica que a continuidade do 
mesmo na região é de suma relevância e importância para o munic“pio e público. Contudo a hegemonia 
entre as opiniões podem indicar também falha na aplicação da pesquisa. 
Em relação a promoção da SEC, 100% consideram o evento como algo positivo, dado que abre uma 
oportunidade para destacar a imagem da Secretaria perante ao público. 





Objetivo geral

Identificar o relacionamento do público 
com o evento cultural Festival de Violas e Ponteios   que 
acontece em Cunha.

Objetivos



Justificativa

Entender o público que frequenta um evento é de extremo aux“lio 

a instituição para que a mesma possa entregar produtos futuros mais 

condizentes com os frequentadores e também 

expandir para possíveis novos públicos.

"
"



Metodologia



Metodologia

Pesquisa Quantitativa

- Direta e objetiva. 

- Agilidade na obtenção de dados;

- Perguntas simples, objetivas e de fácil apontamento pelo entrevistado.

Pesquisa de Campo com entrevistador

- Formulário será preenchido pelo entrevistador;

- Perguntas consistirão em múltiplas escolhas e informações pessoais do 

entrevistado. 



Formulário de Pesquisa

Metodologia

Cunha



Resultados



Total de entrevistados: 42

Resultados

Idade dos entrevistados - 32/42



Total de entrevistados: 

38/42

Resultados

Estado Civil



Total de entrevistados: 

41/42

Resultados

Cidade de Origem



Total de entrevistados: 42

Resultados

Sexo



Total de entrevistados: 

33/42

Resultados



Total de entrevistados: 

41/42

Resultados

Gênero(s) Musical(ais)  Favoritos 



Total de entrevistados: 

41/42

Resultados

Satisfação



Resultados

Satisfação



Total de entrevistados: 

42/42

Resultados

Deseja fazer alguma sugestão?



Sugestões, críticas e elogios

Resultados

Que em outros festivais haja um ranking da rede regional das cidades participantes do evento, de forma seja possível contabilizar pontos.
Que haja algum violeiro da região no juri.
Que não haja desmontagem do palco.
Que o evento seja realizado em um local fechado, como um auditório.
Que o projeto tenha sempre continuidade de modo que nunca acabe.
Que retorne para o espaço antigo, teatro ou cinema.
Retornar para um lugar fechado de difícil dispersão.
Sugiro a volta do evento ao teatro.
Abrir vagas para violeiros de outras regiões.
Aumentar a circulação da mostra no Estado de São Paulo.
Aumentar o número de cidades e acrescentar desafios com eliminatórias.
Deve ser mais divulgado e começar no horário.
Deve ser mais divulgado.
Divulgação do evento pelas cidades do Vale.
Divulgação do evento.
Este festival precisa acontecer sempre.
Foi muito bom.
Mais eventos.
Melhor equipamento de som.
Melhora na divulgação e estrutura do local.
Melhorar o equipamento de som.



Análise



Idade x Estado Civil x Sexo 

Análise

- Predominância de público: Pessoas maduras com mais de 45 anos;
- Idade x Estado civil: Se observa uma relação entre solteiros e público jovem e casados/cônjuge 

com o público mais velho;
-  Não há predominância relativa por gênero.

Cidade de Origem
- Concentração na cidade do evento > esperado
- Presença considerável de pessoas de cidades vizinhas > expandir a divulgação 

Escolaridade e Profissão
- A distribuição entre pessoas com diferentes n“veis de escolaridade é muito bem dividida
- Baixo número de pessoas desempregadas 
- Acompanhando o número de pessoas mais velhas, o número de aposentados está relativamente 

ligado



Análise

Gênero Musical
- Público tem um gosto majoritário por músicas de origem brasileira > Outros eventos envolvendo o 

tema podem se destacar na região

Satisfação, opiniões e sugestões
- Público considera o evento 100% positivo
- Entre as principais sugestões estão:

- Voltar o evento a um lugar fechado
- Melhorar estrutura
- Divulgação > Pior “ndice de aprovação





Ob e v  e l

Identificar o relacionamento do público 
com o evento cultural Encontro Paulista de Hip Hop   
que acontece em São Paulo.

Ob e v



Jus ca

Entender o público que frequenta um evento é de extremo aux“lio 

a instituição para que a mesma possa entregar produtos futuros mais 

condizentes com os frequentadores e também 

expandir para possíveis novos públicos.

"
"



Met og



Met og

Pes a Q n i t a

- Direta e objetiva. 

- Agilidade na obtenção de dados;

- Perguntas simples, objetivas e de fácil apontamento pelo entrevistado.

Pes a d  C o 
- Formulário será preenchido pelo entrevistado;

- Perguntas consistirão em múltiplas escolhas e informações pessoais do 

entrevistado. 



Fo á i   Pe a

Met og



Res do



Total de entrevistados: 79/79Res do



Res do Total de entrevistados: 73/79



Res do Total de entrevistados: 79/79



Res do Total de entrevistados: 77/79



Res do Total de entrevistados: 77/79

75/79



Res do Total de entrevistados: 78/79



Res do

Satisfação



Res do

Satisfação

Total de entrevistados: 97



Res do
Na sua opinião, esse evento da Secretaria de Estado da Cultura é positivo?

100% Consideram Positivos

Total de entrevistados: 97



Res do
Deseja fazer alguma sugestão?



Análi
Análi



Idade x Estado Civil x Sexo 

Análi

- Maior concentração de público jovem
- Maioria é solteiro
- Maioria é homem
- Perfil de público muito bem definido

Cidade de Origem

- São Paulo domina por ser a cidade que sedia o evento
- Locais que amplamente são conhecidos como regiões periféricas também trouxeram público



Escolaridade e Profissão

Análi

- Baixo n“vel de escolaridade sendo que a maioria trabalha > O público é pouco instru“do e não 
procura estudo > Conclui-se que o público tem alta probabilidade de ser de baixa renda

Linguagens

- Gêneros ligados ao black music e brasileiras dominam o gosto do público > Ligação direta com a 
temática do evento

Satisfação

- Imensa maioria considera o evento positivo
- Divulgação é a maior cr“tica
- Falta da linguagem DJ's também é citada


