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Estudo do Cebrap traça perfil do consumo cultural em São Paulo  
  
 
Nem só de arroz, feijão e TV vive o paulistano. Um amplo estudo capitaneado pelo Centro 
Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap) revela que o consumo cultural, especialmente fora 
de casa, vem avançando em praticamente todas as camadas sociais na região metropolitana de 
São Paulo. Embora a TV aberta ainda seja a maior fonte de entretenimento e acesso à cultura, ir 
ao cinema ou a exposições estão entre as atividades mais recorrentes do paulistano (ver quadro). 
 
Realizada pelo Centro de Estudos da Metrópole, sob a coordenação do Cebrap, a pesquisa sobre 
práticas culturais e uso do tempo livre na região metropolitana de São Paulo ouviu 2.002 
habitantes da maior concentração urbana do País, em um retrato muito próximo do perfil 
socioeconômico encontrado na área. O projeto foi financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado de São Paulo (Fapesp), com levantamento de campo realizado pelo Ibope. "A maioria 
dos países mais desenvolvidos faz pesquisas regulares para avaliar as práticas culturais da 
população, com o foco geralmente mais voltado à cultura erudita", explica Isaura Botelho, doutora 
em ação cultural pela Universidade de São Paulo e coordenadora do estudo. "Como no Brasil é 
evidente que a cultura erudita é menos praticada, adaptamos o conceito, mantendo o objetivo de 
avaliar a relação da população com as diferentes fontes culturais", complementa a pesquisadora. 
 
Apesar do estudo ter como objetivo a orientação de políticas socioculturais públicas, os resultados 
servem como um bom termômetro para a indústria cultural. Como se trata de uma primeira 
versão, é difícil, por outro lado, medir a evolução das práticas culturais nos últimos anos. 
 
Uma das curiosidades apontadas pela pesquisa é a freqüência em eventos culturais como 
exposições de arte, peças de teatro e shows. Do total, 14% dos entrevistados afirmaram ter ido a 
um museu nos últimos 12 meses e 55,3% já visitaram um espaço do gênero na vida. "Chamou 
minha atenção o fato de a freqüência a museus ter empatado em 14% com a de teatro. Embora 
não haja base de comparação anterior, isso me parece um fenômeno recente", analisa Yacoff 
Sarkovas, presidente da Articultura, empresa de consultoria e implementação de projetos 
culturais. Para ele, o aumento da freqüência pode ser explicado pelos investimentos em grandes 
eventos patrocinados, com ampla divulgação na mídia (ver matéria na página ao lado). 
 
A força do cinema  
 
Uma das primeiras confirmações que a pesquisa traz é o bom momento que vive o setor de 
exibição de filmes, que pega carona no renascimento do cinema brasileiro. Do total de 
entrevistados, 35,1% responderam que foram a uma exibição nos últimos 12 meses e 9,3% 
cultivam a prática mensalmente. Chama a atenção a freqüência da classe C: 15,2% desse público 
vai ao cinema pelo menos uma vez por mês. Em suma, o estudo está em sintonia com várias 
pesquisas de mercado, que rompem com o mito de que toda a renda do consumidor da classe C é 
revertida em itens essenciais. Fato, por sinal, que a sabedoria popular sabe há muito tempo e que 
só agora vem ganhando espaço nos livros e palestras dos "gurus" do marketing de plantão.  
 
"O ano passado foi o melhor do setor na história recente e dificilmente conseguiremos repetir esse 
resultado em 2004", confirma Valmir Fernandes, presidente da Cinemark, maior cadeia de 
cinemas do País, com 120 de suas 270 salas na Grande São Paulo. O executivo, que viu o 
faturamento da rede crescer cerca de 30% em 2003, chegando a R$ 240 milhões, destaca que a 
maior parte da audiência está nas classes A e B, mas é perceptível o avanço do público das 
classes C, D e E. "Para a população de baixa renda, o crescimento do cinema brasileiro é 
fundamental, pois traz o público às salas e serve como uma degustação para filmes estrangeiros, 
que correspondem à maior quantidade de títulos disponíveis", explica Fernandes. Não por acaso, a 
bilheteria atípica do ano passado, de acordo com o presidente da Cinemark, se deveu a filmes 
como Maria Mãe de Deus, com o padre Marcelo Rossi, Xuxa e os Duendes 2 e Carandiru, de 
Hector Babenco. 
 



O aumento da base de espectadores está atraindo os grandes exibidores a regiões fora das áreas 
nobres de São Paulo, onde se concentra a maior parte dos cinemas. Dentro do conceito de 
multiplex - conjunto de salas com boa tecnologia de exibição e conforto, em áreas de grande 
aglomeração humana, como shoppings -, a própria Cinemark está investindo em Aricanduva, na 
Zona Leste, e outros exibidores têm planos de abrir espaços em cidades como Osasco e Taboão 
da Serra. 
 
Além da localização, flexibilidade de preços é importante. Às quarta-feiras, o Cinemark vende 
ingressos entre R$ 6 e R$ 7, enquanto os bilhetes mais caros chegam a R$ 15. "As quarta-feiras 
já estão alcançando volumes de um sábado ou domingo, as nossas melhores bilheterias", diz 
Fernandes. 
 
Cultura em casa 
 
Ainda que pareça promissora a freqüência nas atividades públicas, o consumo doméstico 
permanece no topo da pirâmide cultural. Do total de entrevistados, 95,4% possuem televisão no 
domicílio e 69,1% utilizam o aparelho diariamente. A penetração de videocassetes e DVDs 
também é alta: 55,7% dos lares. "Aparentemente, o barateamento dos aparelhos eletrônicos fez 
mais pelo acesso à cultura do que as políticas públicas", avalia Isaura. 
 
Os dados sobre vídeo e DVD, no entanto, apontam baixos níveis de consumo. Apenas 40,8% dos 
entrevistados assistiram a vídeo ou DVD nos últimos 12 meses. Dentre as possíveis justificativas 
estão o avanço da TV paga - item não contemplado no estudo - e a retração geral do consumo da 
população em função do cenário macroeconômico. "De qualquer forma, fica evidente que o vídeo 
e o DVD não são superados por nenhuma outra mídia cultural existente, desconsiderada a TV 
aberta", rebate Sarkovas. "Para mim, isso é reflexo direto do trânsito e da violência, que inibem 
as pessoas de sair de casa", constata o presidente da Articultura. 
 



 
Metodologia: A pesquisa sobre práticas culturais e uso do tempo livre na Região Metropolitana 
de São Paulo (RMSP) esta sendo realizada pelo centro de Estudos da Metrópole, sediado no 
Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap). O objetivo do estudo, financiado pela 



Fapesp, é melhor conhecer os hábitos dos moradores da região, com ênfase nas práticas culturais 
para, entre outras coisas, trazer dados para o desenvolvimento de políticas públicas . A pesquisa, 
levada a campo pelo Ibope entre os meses de junho e julho de 2003, ouviu 2.002 habitantes de 
municípios que compõem a RMSP. A amostra reuniu indivíduos das classes A (5,1%), B (25,4%), 
C (39,9%) e D/E (29,5%) , recorte próximo da distribuição sociodemográfica da população na 
região, segundo os dados. Ver mais no site: www.centrodametropole.org.br 
Fonte: Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap)   
 
Leia mais: 
 
MPB grátis cai no gosto popular e teatro sofre com altos preços 
 
De acordo com o levantamento do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap), cerca de 
19,4% dos paulistanos foram a um show de música popular nos últimos 12 meses, enquanto esse 
índice cai para 4,3% para os eventos de música clássica e 2,1% para as óperas. 
  
 
De acordo com o levantamento do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap), cerca de 
19,4% dos paulistanos foram a um show de música popular nos últimos 12 meses, enquanto esse 
índice cai para 4,3% para os eventos de música clássica e 2,1% para as óperas. E no terreno da 
música popular, os grandes eventos gratuitos, ao ar livre, estão entre os mais procurados. Caso 
do Pão Music, série de shows patrocinados pelo Pão de Açúcar e promovidos pela agência de 
marketing cultural Divina Comédia, que também foi a responsável pela organização do show que 
o cantor Caetano Veloso fez na esquina das avenidas Ipiranga e São João em 24 de janeiro, para 
comemorar os 450 anos de São Paulo. 
 
A fórmula dos shows da série Pão Music consiste na realização de eventos periódicos e gratuitos 
na Praça da Paz, no Parque do Ibirapuera, que reúnem, tradicionalmente, um ou mais artistas de 
MPB. Hoje, as apresentações também são feitas em outras cidades, como Rio de Janeiro, Brasília, 
Fortaleza e João Pessoa. O projeto nasceu em 1993. A princípio, as apresentações eram 
realizadas no Vale do Anhangabaú e contavam com um público formado por pessoas das classes B 
e, principalmente, C. "Eram profissionais que trabalhavam no centro da cidade e assistiam aos 
shows mais por curiosidade. As pessoas foram se acostumando com esse tipo de evento e 
perceberam que era seguro. Quando passamos para o Parque do Ibirapuera, o projeto já estava 
mais consolidado e conseguimos conquistar todas as classes sociais", conta Ayrton Martini, diretor 
da Divina Comédia. 
 
Ele conta que, quando a empresa iniciou suas atividades, no início da década passada, apostou 
que o marketing cultural ganharia força. "A expectativa de vida da população aumentou e o 
tempo que as pessoas passam sem atividades remuneradas é maior. As alternativas de 
entretenimento ganham espaço no cotidiano e a música é uma das mais populares", analisa. Ele 
acredita que a MPB ainda é o gênero que causa mais impacto no público. 
 
Para as elites 
 
No campo teatral, chama a atenção a estratégia da mexicana Corporação Interamericana de 
Entretenimento (Cie Brasil), que iniciou suas atividades no País em 1999. Além de produzir 
espetáculos teatrais e musicais, a empresa também administra quatro grandes casas de 
espetáculos: Credicard Hall, DirecTV Music Hall, Teatro Abril e Claro Hall. A lista de espetáculos 
produzidos pela empresa inclui os musicais Les Misérables, A Bela e a Fera e O Mágico de Oz. 
 
Todas as peças da Cie caracterizam-se pela grandiosidade das montagens, na maior parte feitas a 
partir de textos encenados na Broadway, e pelos altos preços dos ingressos. "Como quase todas 
as peças que montamos são internacionais, pagamos altos royalties. Além disso, sempre 
precisamos de uma grande equipe para produzir os espetáculos, o que também faz com que os 
custos subam", justifica o diretor comercial e executivo da Cie Brasil, Paulo Otávio. "Até o 
momento, os textos que encenamos têm agradado muito", diz. Para ele, se o preço dos ingressos 
é alto, outro forte motivo que ainda afasta os espectadores das salas de espetáculos é a temática 



das peças. "Muitos dos textos em cartaz são eruditos demais, difíceis ou trazem dramas fortes, 
que nem sempre atraem o público." 
 
De acordo com o Cebrap, 27,5% dos paulistanos nunca foram ao teatro e apenas 14,7% 
assistiram a alguma peça nos últimos 12 meses. "Falta maior entendimento por parte dos 
produtores do que está sendo exibido. Um espetáculo é um produto que vai ser vendido ao 
público. Para que tenha sucesso, é preciso entender a quem aquela peça se destina e saber como 
falar com o público", diz Otávio. (VB) 
 
Leia mais: 
 
Oca para as massas 
 
A cidade de São Paulo possui inúmeros museus e espaços de exposição, mas, nos últimos cinco 
anos, um deles se notabilizou pela grandiosidade dos eventos 
  
 
A cidade de São Paulo possui inúmeros museus e espaços de exposição, mas, nos últimos cinco 
anos, um deles se notabilizou pela grandiosidade dos eventos. Trata-se da Oca, situada no Parque 
do Ibirapuera, que há quatro anos abriga exposições promovidas pela BrasilConnects, organização 
independente que se posiciona como sem fins lucrativos e detém exclusividade para a realização 
de eventos no local junto à prefeitura. No momento, o espaço abriga a mostra Picasso na Oca - 
Uma Retrospectiva, patrocinada pelo Bradesco, com 125 obras do pintor catalão Pablo Picasso. 
 
Para Yacoff Sarkovas, presidente da Articultura, especializada em consultoria e implementação de 
projetos culturais, o sucesso da Oca é fruto de um processo anterior, a partir da reestruturação de 
outros espaços culturais. "A reforma da Pinacoteca e o sucesso estrondoso da mostra do escultor 
Auguste Rodin (em 2001) iniciaram essa revitalização das grandes exposições, ganhando atenção 
maior do marketing cultural", diz Sarkovas. 
 
A BrasilConnects foi criada em meados dos anos 90 para organizar a Mostra do Redescobrimento - 
evento realizado para comemorar os 500 anos do descobrimento do Brasil, que estreou em abril 
de 2000. Com o sucesso da empreitada, passou a organizar exposições de grande porte na Oca, 
que já chegaram a reunir cerca de 800 mil pessoas. 
 
Para Daniela Bianchi, diretora de marketing da BrasilConnects, os eventos da Oca ajudaram a 
disseminar entre os paulistanos o hábito de ir a exposições. "O público que vai à Oca é diferente 
do que freqüenta normalmente exposições de arte", analisa Daniela. Durante a exposição A Bigger 
Splash: Arte Britânica da Tate 1960-2003, mostra que reuniu obras de artistas pertencentes à 
galeria de arte britânica Tate Gallery, entre agosto e outubro do ano passado, a empresa fez uma 
pesquisa entre os freqüentadores que mostrou que 28% das pessoas que estavam lá tinham o 
hábito de visitar apenas as mostras da Oca. 
 
Na visão de Sarkovas, as grandes exposições vêm se tornando uma poderosa ferramenta para 
anunciantes interessados em buscar novas abordagens com o público. "Essa é uma forma de 
patrocínio de ativação que, a partir de um evento cultural, mobiliza um grande investimento em 
mídia convencional", explica Sarkovas. "Para anunciantes que já fazem altos investimentos em 
comunicação, é uma maneira de falar com o público de uma maneira fora do usual." 
 
Daniela acha que o sucesso das exposições não se resume à publicidade. "Uma comunicação bem 
fundamentada é importante, mas muitas pessoas sentem-se atraídas pelas mostras que levamos 
à Oca, independentemente da divulgação na mídia", diz a executiva da BrasilConnects. Por isso, o 
volume de público varia muito de acordo com o tema. "Uma exposição como a de Pablo Picasso 
ou como China: os Guerreiros de Xi'an e os Tesouros da Cidade Proibida (realizada em junho do 
ano passado) atrai muito mais gente que a da Tate Gallery, de arte contemporânea", pondera. 
 
Daniela acredita que, com o aumento da oferta de exposiç ões, o público foi formando o hábito de 
visitar esses eventos. "Além disso, é fato que, para a grande maioria da população, ir a um museu 
não é algo natural, como é para o europeu, mas isso está mudando", acredita. A dúvida em 



relação à Oca é se esse modelo de marketing cultural se aplicaria aos inúmeros espaços de 
exposições em São Paulo que, na maioria dos casos, sofre com a falta de público e de recursos 
para manutenção. "Os museus são um espaço de interesse público e, por isso, as instituições 
devem avaliar, em primeiro lugar, se interessa abrir espaço para iniciativas privadas", diz 
Sarkovas. "Se houver interesse, o desafio é atrair patrocinadores sem abrir mão da missão 
cultural desses espaços, em um modelo bom para ambos os lados", conclui. (VB e AC) 
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