
 



 

PESQUISA CARNAVAL 2023 
 Pesquisa direcionada aos empresários de Três Ranchos 

 
 

 

Tabela 01: Qual o seu ramo de atividade? 

 Respondentes % 

Supermercado 3 11,54% 

Restaurante 3 11,54% 

Padaria 2 7,69% 

Frutaria 2 7,69% 

Hotel 2 7,69% 

Imobiliária  2 7,69% 

PitDog 1 3,85% 

Farmácia  1 3,85% 

Confeitaria  1 3,85% 

Bebidas 1 3,85% 

Papelaria 1 3,85% 

Bar e Sorvete  1 3,85% 

Posto de combustíveis  1 3,85% 

Lanchonete  1 3,85% 

Sorveteria  1 3,85% 

Material construção  1 3,85% 

Barbearia  1 3,85% 

Casa Temporada  1 3,85% 

Total 26 100,00% 

 

 

Gráfico 01: Por conta do evento considera que houve um aumento significativo 

nas suas vendas e consequentemente no faturamento:   
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Gráfico 02: Você é favor do Carnaval de Rua durante o dia em Três Ranchos? 

 
 

 
Tabela 02: Você é favor do Carnaval de Rua durante o dia em Três Ranchos? 
Se não, justifique sua resposta? 
 Respondentes % 

Não, Além ficar mais 
organizado até pela questão 
de segurança mesmo durante 
o dia o carnaval na  prainha  
ficou melhor!!! 

1 25,00% 

Não, muito tumulto 1 25,00% 

Não, devido a bagunça. 1 25,00% 

Não, só Bagunça 1 25,00% 

Total 4 100,00% 

 

 

Tabela 03: Você é favor do Carnaval de Rua durante o dia em Três Ranchos? 
Se sim, ou não justifique sua resposta? 
 Respondentes % 

Sim, mas não justificou o 
motivo 

5 22,73% 

A cidade fica mais tranquila  1 4,55% 

Achei que a cidade ficou 
muito vazia durante o dia, 
nem parecia feriado, mas, 
contudo, não atrapalhou as 
vendas que a maioria foi 
entrega.  

1 4,55% 

Acho que o carnaval de rua 
vai ser muito bom para o 
comércio e vai trazer muito 

1 4,55% 

15,38%

84,62%

Não Sim



mais pessoas para nossa três 
ranchos 

Acho que teria uma grande 
participação de pessoas com 
crianças , e movimentará 
mais a cidade, com 
bloquinhos, bandeiras, 
atualmente  só  tem a 
pracinha, e nem todos curtem 
som automotivo  

1 4,55% 

Aumento da população na rua 1 4,55% 

O Carnaval de rua, com 
restrições ao som exacerbado 
de carros, organizado com 
trio elétrico ou outras 
possibilidades para aqueles 
que não gostam da folia e 
querem passear pela cidade, 
promoveria maior trânsito de 
turistas durante o dia pela 
cidade. Socializaria assim, as 
oportunidades a todos os 
comerciantes e não só para 
um pequeno grupo. 

1 4,55% 

Para alcançar maior 
atendimento de todos os 
públicos  

1 4,55% 

Sim! O tradicional do carnaval 
É de rua. E também para os 
comércio porque é a época 
que mas ganha  

1 4,55% 

Sim, pois aumenta o fluxo de 
pessoas na rua 

1 4,55% 

Sim, pois melhor na rua do 
que nas casas e também traz 
mais alegria durante o 
carnaval 

1 4,55% 

Sim, no meu ponto de vista a 
Cidade fica mais alegre e fica 
muito mais melhor para os 
comerciantes  

1 4,55% 

Sim, por gerar rendas aos 
comerciantes, pois, quando 
não é de rua, pessoal 
concentra nas margens do 
lago e nós não vendemos 
nada durante o dia. e a noite 
menos ainda, pois, todo 
pessoal concentra no 
sambódromo, e a cidade fica 
bem parada. 

1 4,55% 

Sim! Tradição aqui sempre foi 
carnaval de rua! Atrai mais 
turistas! Gerando mais 
empregos! Sem contar q o 
investimento em estrutura é 
bem menor q um carnaval no 
sambódromo! Trio elétrico e 
sem automotivo liberado traz 

1 4,55% 



mais retorno que shows 
caros! 

Sim, bom que movimenta o 
comércio dentro da cidade. 

1 4,55% 

Sim, fundamental pela 
tradição  

1 4,55% 

Sim. Porque gera renda para 
todos comerciantes. 

1 4,55% 

Sim. Pois agrega bastante 
aos comerciante locais  

1 4,55% 

Total 22 100,00% 

 

 

Gráfico 03: Em relação a mão de obra, houve dificuldades em contratar pessoas 

para trabalhar durante o período de Carnaval? 

 
 

 

Tabela 04: Em relação a mão de obra, houve dificuldades em contratar pessoas 

para trabalhar durante o período de Carnaval? Ramo de atividade? 

Não Sim 

Bar e Sorvete Bebidas 

Barbearia Confeitaria 

Casa Temporada Frutaria 

Farmácia Hotel 

Frutaria Imobiliária 

PitDog Lanchonete 

Posto de combustíveis Material construção 

Restaurante Padaria 

Supermercado Papelaria 

- Restaurante 

- Sorveteria 

- Supermercado 

 

 

 

 

38,46%

61,54%

Não Sim



Tabela 05: Pontos fortes do evento: 
 Respondentes % 

Shows 2 7,69% 

Prainha 2 7,69% 

A recepção  1 3,85% 

Acredito que a Arena Universitária foi um 
sucesso, os melhores shows!  

1 3,85% 

Prainha lago e show  1 3,85% 

Ao que parece, onde foi feito 
investimento, foi satisfatório mas não 
saberia responder com precisão já que 
não participei do " evento" 

1 3,85% 

Restaurantes prainha 1 3,85% 

Bem divulgado 1 3,85% 

Shows, estrutura, divulgação  1 3,85% 

Conseguiram atrair grande público para 
cidade 

1 3,85% 

praia artificial e parque aquático  1 3,85% 

Divulgação da cidade 1 3,85% 

Prainha e sambódromo  1 3,85% 

Divulgação. Estrutura.  1 3,85% 

Prainha/sambódromo  1 3,85% 

Estrutura do evento  1 3,85% 

Sambódromo e lago  1 3,85% 

Excelente evento! as atrações foram 
fundamentais com o engajamento do som 
automotivo na prainha  

1 3,85% 

Shows, estrutura 1 3,85% 

Lago 1 3,85% 

Som automático fora da cidade 1 3,85% 

Organização e shows com artistas 
renomados  

1 3,85% 

A volta do crescimento turístico da cidade  1 3,85% 

Praça 1 3,85% 

Total 26 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Imagem 01: Pontos fortes do evento: 

 
 

Tabela 06: Pontos a melhorar no evento: 
 Respondentes % 

A prainha tira todo o movimento da rua, e 
nós comerciantes ficamos no “Prejuízo”, 
esperamos o ano inteiro pelo carnaval pois é 
a época de nos ganharmos dinheiro! Acho 
que precisa ter algo para os foliões na rua 
durante o dia, assim ajudam a todos e não 
apenas uma ou duas pessoas.  

1 3,85% 

Atividades na cidade, além da prainha, para 
quem quer um Carnaval também voltado 
para aqueles que não  curtem som 
automotivo,  e sim bandinhas,  bloquinhos, 
machinhas   

1 3,85% 

Banda melhor  1 3,85% 

Camarote  1 3,85% 

Colocar eventos diurnos, para explorar 
melhor a prainha, diuturnamente e para 
entreter  o grande púbico de  turistas  

1 3,85% 



considero o carnaval 2023 muito bom  faltou 
o famoso motocross 

1 3,85% 

Continuar sempre assim  1 3,85% 

Fazer mais eventos nas praças e 
sambódromo ficaria ótimo  

1 3,85% 

Fiscalização em relação as drogas 1 3,85% 

Foi tudo muito bom 1 3,85% 

Hotéis, cidade turística sem hotel só Três 
Ranchos disse alguns clientes.  

1 3,85% 

Lago 1 3,85% 

Liberar o carnaval de rua! Sem muitos 
gastos e para todos os tipos de público!  

1 3,85% 

Mais dias de evento 1 3,85% 

Não querendo ser redundante, acredito que 
estamos no caminho, melhorou muito a 
qualidade retirando das ruas o som 
insuportável dos carros de som, mas agora é 
necessário se pensar em atividades para os 
turistas sentirem necessidade de saírem de 
casa durante o dia. Nem todos querem praia 
e sol. Recebemos muitos turistas que 
gostam de Carnaval, mas não nos moldes 
atuais. Muitas cidades tem resgatado o 
tradicional Carnaval de salão ou dos blocos 
na rua e tem tido grande aceitação. 

1 3,85% 

Nenhum, ponto a melhorar 1 3,85% 

oportunidade de nós comerciantes natos, 
podermos trabalhar no evento, com baixo 
custo ou zero para ganhar nosso dinheiro, 
nestas épocas festivas. 

1 3,85% 

Pousadas, um clube seria uma atração a 
mais do que só casas de aluguel.  

1 3,85% 

Precisamos do carnaval de rua  1 3,85% 

Que a cada ano trazer show, DJ de renome 
para atrair mais turistas. 

1 3,85% 

Sambódromo .relação ao evento aberto ao 
publico 

1 3,85% 

Show de segunda feira  1 3,85% 

Sinalização de vias e indicadores para 
turistas chegarem na prainha e Acqua park 

1 3,85% 

Só tenho a elogiar e pedir que venha mais 

eventos como este para nossa cidade 👏🏻👏🏻 
1 3,85% 

Tudo ótimo 1 3,85% 

Voltar o carnaval de rua  1 3,85% 

Total 26 100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Imagem 02: Pontos a melhorar no evento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico 04: Avaliação do Evento: Carnaval de Três Ranchos 2023 

 

Obs. As notas da avaliação variam entre 1 e 5, sendo: (1) Péssimo, (2) Ruim, (3) Razoável, (4) 

Bom e (5) Ótimo. 
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Gráfico 05: Avaliação do município de Três Ranchos 

 

Obs. As notas da avaliação variam entre 1 e 5, sendo: (1) Péssimo, (2) Ruim, (3) Razoável, (4) 

Bom e(5) Ótimo. 
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