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OLIMPÍADAS 2016: PERCEPÇÃO DE CARIOCAS E PAULISTAS  

Desde 2009, quando o Rio de Janeiro foi eleita Cidade-sede dos Jogos de 2016, 

discute-se a relação custo-benefício da realização do evento, para a capital fluminense 

e para o país. As onerosas obras de infraestrutura, os engarrafamentos provocados 

pelas mudanças nas rotas do transporte público e a fragilidade das contas públicas do 

Estado foram duramente questionadas no período anterior aos Jogos. O contra-

argumento era de que os gastos públicos teriam sido menores que em outras 

Olimpíadas e que a melhoria da mobilidade urbana e o impulso ao turismo seriam um 

legado importante para os cariocas. 

 A Sondagem das Olimpíadas da FGV/IBRE procurou captar a percepção dos 

habitantes das cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo em relação ao impacto das 

Olimpíadas 2016 em suas vidas1. As entrevistas ocorreram duas etapas: dois meses 

antes e dois meses depois dos Jogos Olímpicos. No período anterior às Olimpíadas, as 

perguntas procuraram captar as expectativas dos respondentes em relação ao evento 

e seus legados; as perguntas do período pós-Olimpíadas focaram na percepção dos 

respondentes em relação ao impacto do evento em suas vidas e no país. 

O questionário abrangeu quatro tipos de questionamentos. A primeira pergunta 

avaliava o grau de satisfação do respondente com os investimentos realizados; a 

segunda questionava sobre o impacto esperado da realização das Olimpíadas nas vidas 

das pessoas; a terceira procurou medir a expectativa em relação a uma eventual 

mudança da imagem internacional da cidade; por último questionou-se a expectativa 

em relação ao legado dos Jogos Olímpicos para a cidade do Rio e para o Brasil.  

A primeira pergunta do bloco sobre Olimpíadas demanda avaliações, por parte 

do entrevistado, sobre sua satisfação com os investimentos realizados para os Jogos 

                                                           
1 O módulo sobre as Olimpíadas integra o questionário da Sondagem sobre o Bem Estar do brasileiro, 

pesquisa em fase de produção pela FGV/IBRE e cujos resultados serão divulgados em 2017.  
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Olímpicos na cidade do Rio de Janeiro. A pergunta principal apresenta a seguinte 

formulação: 

 

O quão satisfeito você está com os investimentos feitos para a realização das 

Olimpíadas no Rio de Janeiro? Considere uma escala de 0 a 10 em que 0 significa “nada 

satisfeito” e 10 significa “totalmente satisfeito”. 

 

Cidades anfitriãs tendem a gastar muito nestes eventos e a percepção da 

população em relação aos benefícios varia muito caso a caso. Para facilitar a 

comparação, o mesmo questionamento foi utilizado nos dois períodos de coleta. 

 Considerando uma escala de 0 a 10, antes do início dos Jogos Olímpicos, a 

média para esta pergunta no Rio e em São Paulo ficou em apenas 2,8. O valor 

demonstra que os informantes estavam claramente insatisfeitos com os investimentos 

realizados. Além disso, aproximadamente 47,9% dos participantes responderam estar 

“nada satisfeitos” (resposta zero ou 0) com os investimentos realizados para as 

Olimpíadas. 

 Após o encerramento do evento, a média subiu para de 2,8 para 5,0 e a 

proporção dos que se disseram “nada satisfeitos” caiu a 22,2% do total. O aumento do 

grau de satisfação mostra que as avaliações de uma parcela significativa da população 

melhorou após a realização do evento, um sinal de aprovação ao evento e aos 

investimentos realizados. Apesar disso, o grau de satisfação continuou relativamente 

baixo, insuficiente para se afirmar que cariocas e paulistas consideraram que os 

investimentos realmente “valeram a pena”.  

Observando o resultado por cidade, as respostas médias na primeira fase 

ficaram abaixo de cinco nas duas maiores capitais brasileiras, considerando a escala de 

0 a 10. A nota média dos cariocas antes das Olimpíadas foi de 3,1 subindo para 5,6 

após o evento. O aumento do grau de satisfação na segunda onda da pesquisa foi mais 

evidente para os moradores da região AP4, que abrange a Barra da Tijuca, Recreio dos 

Bandeirantes e Jacarepaguá, cujas notas aumentaram de 3,6 na primeira etapa da 

coleta, para 6,3 pontos. O resultado parece estar relacionado com a quantidade de 

https://www.ft.com/content/be5f9884-37ff-11e6-a780-b48ed7b6126f
https://www.ft.com/content/be5f9884-37ff-11e6-a780-b48ed7b6126f
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investimentos realizados nesta área, dentre os quais: ampliação da abrangência do 

sistema de BRT, criação da linha 4 do metrô e construção do campo de golfe, da Vila 

Olímpica, do Parque Olímpico e de todas as arenas esportivas.  

Em São Paulo, as notas subiram de 2,4 para 4,3 entre as duas rodadas de coleta 

de dados. 

 

Tabela 1 – Satisfação com investimentos realizados por cidade (média de respostas) 

Cidade 
1ª fase da 

coleta 
2ª fase da 

coleta 
Variação (%) 

Média da 
cidade 

RJ 3,1 5,6 63% 4,4 

SP 2,4 4,3 62% 3,4 

Geral 2,8 5,0 63% 3,9 

Fonte: FGV/IBRE 

Em relação às faixas de renda, nos dois períodos de coleta, os informantes com 

maior nível de renda familiar e mais velhos foram os menos insatisfeitos com os 

investimentos realizados para as Olimpíadas. 

 A segunda pergunta procurou captar o impacto esperado da realização das 

Olimpíadas nas vidas das pessoas: 

 

Como você acha que os investimentos realizados para as Olimpíadas no Rio de Janeiro 

influenciarão/influenciaram a sua vida? 

o  Positivamente 

o Negativamente 

o Não influenciarão/aram 

o Não sei 

o Recusa 

 

A diferença da pergunta da primeira coleta para a da segunda é apenas o 

tempo do verbo “influenciar”. A pesquisa comparou o sentimento dos cariocas com o 

dos paulistanos, que podem ser considerados como observadores neutros. 

No período pré-Olimpíadas, aproximadamente 55,7% dos respondentes não 

esperavam qualquer influência das Olimpíadas em suas vidas; 17,3% esperavam uma 

influência positiva; e 26,3%, uma influência negativa, na média das duas cidades. Após 
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o evento, aumentou a proporção de pessoas que não se consideram afetadas pelos 

jogos (61,4%), mas houve um aumento da proporção dos que se consideram 

impactados positivamente (23,5%) e redução da parcela dos impactados 

negativamente (13,9%). 

 

Gráfico 1 – Impacto das Olimpíadas na vida das pessoas 

  

Fonte: FGV/IBRE 

 

Gráfico 2 - Impacto das Olimpíadas na vida das pessoas por cidade 
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Fonte: FGV/IBRE 

 

 Assim como ocorreu no primeiro item do questionário, o carioca avalia o 

evento de forma mais positiva e a melhora nas avaliações ocorre nas duas capitais de 

forma relativamente parecida, guardadas as diferenças no período base. Comparando 

o resultado por regiões do Rio de Janeiro, percebe-se que na primeira etapa de 

entrevistas, a área AP4, região da Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes e 

Jacarepaguá, era a área com a maior proporção de informantes que esperavam uma 

influência positiva das Olimpíadas dado que a maior parte dos investimentos 

realizados está relacionada a obras de transporte e infraestrutura nessa área. 

 Houve uma evolução favorável em todas as APs, com destaque para a AP1, que 

engloba o centro da cidade do Rio de Janeiro e bairros adjacentes. Esta região também 

sofreu modificações de trânsito e investimentos em mobilidade urbana com a 

construção das linhas de VLT, tendo sofrido muito no primeiro momento com aumento 

dos congestionamentos de trânsito e interdições de ruas. As obras foram entregues 

para as Olimpíadas e o trânsito da região melhorou após o evento, colaborando para a 

melhora das avaliações.  
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Gráfico 3 – Impacto das Olimpíadas na vida das pessoas por regiões do Rio de Janeiro2  

 

 

Fonte: FGV/IBRE 

  

  

                                                           
2
 A regiões apresentadas são as Áreas de Planejamento (AP) da cidade do Rio de Janeiro. AP1 representa 

o Centro e bairros adjacentes, AP2 engloba os bairros da Zona Sul e a região da Grande Tijuca, AP3 
representa os bairros da Zona Norte e Ilha do Governador, AP4 concentra a Barra da Tijuca, Recreio dos 
Bandeirantes e bairros de Jacarepaguá e AP5 representa os demais bairros da Zona Oeste. 

AP1 AP2 AP3 AP4 AP5
Total
Geral

Positivamente 23.5% 21.2% 21.7% 39.4% 20.6% 24.3%

Negativamente 29.4% 29.2% 18.4% 17.2% 23.2% 21.8%

Não influenciarão 47.1% 48.7% 59.9% 41.4% 56.1% 53.4%

Não sei 0.0% 0.9% 0.0% 2.0% 0.0% 0.5%
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A terceira pergunta do questionário procura medir qual é a mudança esperada pelos 

cidadãos sobre imagem internacional da cidade do Rio de Janeiro: 

 

Como você acha que as Olimpíadas afetarão/aram a imagem internacional do Rio de Janeiro? 

o Positivamente 

o Negativamente 

o Não afetarão/aram 

o Não sei 

o Recusa 

 

A mesma pergunta foi realizada nas duas coletas com apenas a modificação no 

tempo do verbo “afetar”. A análise comparativa das respostas entre os períodos pré e 

pós-Olimpíadas demonstra uma clara mudança de percepção dos respondentes 

quanto aos efeitos dos Jogos no Rio de Janeiro. Antes das Olimpíadas, 

aproximadamente 47,2% dos respondentes esperavam uma influência negativa na 

imagem da cidade, 17,4% não previam qualquer influência e 32,8% acreditavam em 

melhora da imagem do Rio de Janeiro. A desconfiança sobre o sucesso do evento 

norteou a mídia nacional e internacional até a véspera da abertura dos Jogos e 

impactou nas expectativas da população. O grande debate se concentrava na 

segurança municipal, no perigo do vírus da Zika, na entrega das obras dos estádios e na 

capacidade de oferta de infraestrutura urbana. 

Apesar do pessimismo, o evento transcorreu sem grandes problemas e a 

percepção das populações carioca e paulistana se alterou. Após os Jogos, quando 

perguntados como as Olimpíadas afetaram a imagem do Rio de Janeiro, 

aproximadamente 69,7% dos informantes responderam que afetaram positivamente e 

apenas 11,0% disseram que o impacto foi negativo. O percentual de pessoas que 

acreditam que não houve mudança ou que se absteve mantiveram-se constantes. 
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Gráfico 4 –- Impacto das Olimpíadas na imagem do Rio de Janeiro 

   
      Fonte: FGV/IBRE 

  

 Analisando as respostas por cidade, novamente os habitantes da Cidade-sede 

foram ligeiramente mais otimistas nos dois períodos. A área do Rio de Janeiro que 

abrange o centro da cidade foi a mais otimista tanto no período anterior quanto no 

período posterior aos Jogos.  

 Os homens se mostraram mais otimistas do que as mulheres nos dois períodos 

de entrevistas. Como o interesse por esportes é maior no público masculino, é de se 

esperar que eles se atentem mais às informações sobre as Olimpíadas e tenham uma 

melhor expectativa em relação a repercussão do evento. Mas a melhora ocorreu de 

forma simétrica entre homens e mulheres após o evento. 
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Gráfico 5 - Impacto das Olimpíadas na imagem do Rio de Janeiro por gênero 

 
 

 
Fonte: FGV/IBRE 

  

No período pré-olímpico, quanto maior o nível de renda, maior era a proporção de 

respondentes com uma visão pessimista em relação à influência de longo prazo das 

Olimpíadas para a imagem do Rio de Janeiro. Isso se reverteu após o evento, ou seja, 

quanto maior a renda, maior passou a ser a proporção de informantes que 

perceberam um impacto positivo na imagem do Rio de Janeiro. 
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Gráfico 6 - Impacto das Olimpíadas na imagem do Rio de Janeiro por faixa de renda 

 

 

Fonte: FGV/IBRE 

A pergunta final procurou captar a percepção em relação ao legado dos Jogos 

Olímpicos para a economia brasileira. O enunciado foi o mesmo nos dois períodos de 

coleta: 

Como você avalia o legado das Olimpíadas na economia do Brasil? 

o  Positivo 

o Negativo 

o Não impactará a economia 

o Não sei 

o Recusa 
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Quando perguntados no período pré-Olimpíadas, aproximadamente 55,6% dos 

entrevistados estavam pessimistas com relação ao legado para a economia brasileira. 

Os paulistas se mostravam ainda mais pessimistas (62,2%) do que os cariocas (50,3%). 

Apenas 24,6% acreditavam em um impacto positivo e 17,8% avaliaram que as 

Olímpiadas não impactariam na economia brasileira. 

Após o evento, manteve-se a predominância de avaliações negativas que, no 

entanto, recuaram para 40,2% do total, enquanto as avaliações positivas subiram para 

34,4% positivas e as neutras passaram a 22,2% do total. 

 Um olhar mais detalhado nas regiões do Rio de Janeiro permite identificar que, 

na primeira fase da coleta, os respondentes de cada região esperavam que o legado 

olímpico impactaria a economia negativamente. Após as Olimpíadas, a diferença entre 

respostas positivas e negativas em cada região encurtou significativamente, tornando-

se mais homogêneas. 
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BOX: SONDAGEM DO BEM-ESTAR 

 

A Sondagem do Bem-Estar difere das pesquisas usualmente aplicadas no Brasil 

por obter informações diretamente da população, inclusive considerando os aspectos 

subjetivos relacionados a estas avaliações. Ao contrário de um objeto comumente 

medido, como a renda e o consumo, o bem-estar precisa ser avaliado em etapas e por 

dimensões diferentes. De acordo com Diener (2006), o bem-estar subjetivo é “um 

termo guarda-chuva para as diferentes avaliações que as pessoas fazem sobre suas 

vidas, sobre os eventos que ocorrem, sobre seus corpos e mentes e sobre as 

circunstâncias em que elas vivem”. 

Esta sondagem tem como objetivos: (1) medir o bem-estar subjetivo dos 

moradores da cidade do Rio de Janeiro e de São Paulo, (2) determinar os fatores que 

mais influenciam o bem-estar dos informantes da pesquisa e (3) verificar o impacto 

das Olimpíadas Rio 2016 no bem-estar dos cariocas e paulistas. 

O questionário foi dividido em blocos focados nos diferentes aspectos que 

costumam influenciar o bem-estar geral da população. O primeiro bloco é formado por 

perguntas subjetivas de avaliação da vida, outras sobre emoções e condições 

psicológicas e também sobre confiança e relações sociais. 

O segundo bloco concentra-se em perguntas sobre a satisfação com serviços 

públicos. Este tema é encontrado em pesquisas internacionais sobre bem-estar e 

qualidade de vida como as da Eurofound (2013). 

 O foco do terceiro bloco é no transporte e como as pessoas fazem uso do 

tempo. Pretende-se entender quais são os meios de transportes usados e qual a 

frequência de seu uso. Também está sendo mensurado o tempo que as pessoas 

demoram para se deslocar para as diferentes tarefas do dia a dia, e como essa 

alocação pode influenciar no bem-estar da população.  

O quarto bloco é composto por quatro perguntas sobre as Olimpíadas de 2016 

no Rio de Janeiro, e procuram avaliar se o evento impactará no bem-estar dos cariocas 

e qual é a percepção geral do evento pelos respondentes. 
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SONDAGEM DO BEM-ESTAR  FGV/IBRE – Instituto Brasileiro de Economia 
Diretor do IBRE: Luiz Guilherme Schymura de Oliveira  
Superintendente de Estatísticas Públicas: Aloisio Campelo Jr. 
Coordenadora da Sondagem: Viviane Seda Bittencourt  
Equipe Técnica: Fernanda Maria dos Santos Machado, João Renato Leripio Gomes e Ana Flávia de Paula 
Atendimento à imprensa: Luciana Parreiras (21) 3799-6384 / e-mail: luciana.parreiras@fgv.br 
Central de Atendimento do IBRE: (21) 3799-6799 / e-mail: ibre@fgv.br / portalibre.fgv.br 

 Por fim, o quinto e último bloco procura traçar o perfil sócio demográfico do 

respondente, ao obter informações sobre seu gênero, a cidade onde mora, bairro, 

raça, nível de escolaridade, estado civil, número de pessoas no domicílio, situação de 

emprego e renda familiar. 

Um dos objetivos da Sondagem do Bem-Estar é identificar o efeito que os Jogos 

Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro exercerão no bem-estar dos moradores da cidade. 

Para isso, a pesquisa foi organizada em duas fases. A primeira fase da coleta começou 

no primeiro dia de junho e se estendeu até o dia 4 de agosto, antes da abertura dos 

Jogos Olímpicos.  

A segunda fase de coleta começou no primeiro dia de setembro e se estendeu 

até o final de outubro. Os mesmos respondentes foram entrevistados a fim de 

mensurar o quanto o bem-estar deles foi afetado pelo evento.  
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