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Sondagem do Bem-Estar 

PERCEPÇÃO SOBRE A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS NO 

RIO DE JANEIRO E EM SÃO PAULO 

 

A crescente demanda por melhoria dos serviços públicos no Brasil ganhou 

ainda maior evidência nos dois últimos anos, quando a recessão interrompeu projetos 

que vinham sendo realizados em anos anteriores ainda que em ritmo inferior ao 

desejável.  

No Município do Rio de Janeiro, o assunto ganhou ainda maior notoriedade, 

face aos desafios da cidade em receber o maior evento esportivo mundial em meio a 

esta conjuntura econômica adversa. O período dos Jogos Olímpicos serviu como 

gancho para a realização de vultosos investimentos, principalmente na área de 

transportes.  

As datas de realização do grande evento esportivo coincidiram com as do 

cronograma de implementação de uma pesquisa que a FGV/IBRE realizaria de forma 

piloto em 2016 sobre Bem-Estar no Brasil1 e cujos resultados serão divulgados 

publicamente no primeiro semestre de 2017. Esta pesquisa procurará mapear, de 

forma periódica e pioneira, o Bem-Estar do brasileiro sob o ponto da vista da própria 

população, incluindo um módulo para medir a satisfação com os serviços públicos 

disponíveis e tentar entender como esta percepção afeta o bem estar geral da 

população.  

A coincidência da realização dos Jogos com o timing de implantação da 

pesquisa levou a que a FGV/IBRE aproveitasse para organizar a edição de 2016 com 

duas etapas de coleta de dados: uma imediatamente antes das Olimpíadas, entre 

junho e julho de 2016, e outra depois das Olimpíadas, entre setembro e outubro de 

2016.  

Este documento pretende analisar os resultados da primeira etapa da pesquisa.  

  

                                                           
1
 Ver mais sobre a Sondagem do Bem Estar no Box ao final deste relatório. 
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O bloco de serviços públicos da Sondagem de Bem-Estar consiste de duas 

perguntas. A primeira demanda avaliações, por parte do entrevistado, sobre sua 

percepção sobre a qualidade dos serviços públicos da cidade em que reside. Os itens a 

serem avaliados tem a seguinte formulação: 

 

De modo geral, como você classificaria a qualidade dos seguintes serviços públicos da sua 

cidade? Responda em uma escala de 0 a 10 em que 0 significa baixíssima qualidade e 10 

significa altíssima qualidade. 

o Saúde pública 

o Transporte público 

o Segurança pública 

o Escolas públicas (incluindo creches) 

o Universidade públicas. 

 

Entre os serviços públicos avaliados, a saúde obteve a pior avaliação, com 

média 2,54. O serviço melhor avaliado foi a educação em escolas e creches públicas. 

Apesar de apresentar a média mais alta entre os quesitos avaliados, a média de 4,13 

pode ser considerada baixa se comparada a outros países. De acordo com a pesquisa 

Quality of Life Survey 2012, da Eurofound, realizada nos países pertencentes à União 

Europeia, a média das respostas que os informantes atribuíram ao sistema educacional 

de seus países foi 6,28. A média mais alta foi a da Finlândia (8,17) e a mais baixa foi a 

da Grécia (4,63). 

 

Nenhuma resposta média manteve-se acima de 5 pontos da escala de resposta. 

Isso parece evidenciar que a maioria dos informantes qualificam os serviços públicos 

como “abaixo da média”, ou seja, de má qualidade. 
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Gráfico 1 – Satisfação com Serviços Públicos Geral 

 

Fonte: FGV/IBRE 

 

 A seguir, foram analisadas as respostas pelas médias em cada cidade em que o 

questionário foi aplicado: São Paulo e Rio de Janeiro. 

 Novamente, todas as respostas médias, tanto de São Paulo quanto as do Rio de 

Janeiro ficaram abaixo de cinco, considerando a escala de 0 a 10. Todas as avaliações 

de São Paulo foram superiores às do Rio de Janeiro. As notas dadas para a segurança 

pública foram as que registraram maior disparidade entre as cidades; 0,93 ponto 

separa a avaliação média de São Paulo da avaliação média do Rio de Janeiro.  

 

Gráfico 2 – Comparação da Satisfação com Serviços Públicos no Rio de Janeiro e São 

Paulo 

                  

Fonte: FGV/IBRE 
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Ao analisar as respostas por faixa de renda familiar, foi constatado que a saúde 

pública, novamente, foi o serviço pior classificado entre os respondentes. O serviço das 

escolas públicas foi considerado o mais bem qualificado para os respondentes com 

renda familiar até R$5.250,00. Para aqueles com renda superior a R$5.251,00, o 

serviço das universidades públicas foi considerado o de melhor qualidade. 

A análise comparativa realizada para as respostas por gênero mostrou que as 

mulheres são mais rigorosas na avaliação do que os homens.  

A ordem das melhores para as piores avaliações das mulheres segue a mesma 

ordem das respostas médias gerais. Já os homens apenas se diferenciam nas duas 

melhores avaliações. Para eles, as universidades públicas oferecem o melhor serviço 

entre os cinco serviços destacados no questionário (4,30). 

 

Gráfico 3 – Comparação da Satisfação com Serviços Públicos por Gênero 

 

Fonte: FGV/IBRE 

A análise por faixa etária mostra que, para os informantes de todas as idades, a 

qualidade da saúde pública foi a pior classificada. Para os respondentes entre 18 a 39 

anos, o serviço com a melhor avalição foi o das universidades públicas. Já para os 

informantes maiores de 39 anos, o serviço com maior qualidade foi o oferecido pelas 

escolas públicas. 

 

Gráfico 4 – Comparação da Satisfação com Serviços Públicos por Faixa Etária 
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Fonte: FGV/IBRE 

Ao analisar as respostas por faixa de renda familiar, foi constatado que a saúde 

pública, novamente, foi o serviço pior classificado entre os informantes. O serviço das 

escolas públicas foi considero o mais bem qualificado para os informantes com renda 

familiar até R$5250,00. Para os informantes com renda acima de R$5251,00, o serviço 

das universidades públicas foi considerado o melhor de melhor qualidade. 

  

Saúde
pública

Transporte
público

Segurança
pública

Escolas
públicas

Universidade
s púb.

De 18 - 29 anos 2.67 3.86 2.92 4.23 4.75

De 30 - 39 anos 2.35 3.69 2.73 3.62 4.10

De 40 - 54 anos 2.46 3.79 2.76 4.10 3.89

55 anos ou mais 2.66 4.35 3.06 4.42 3.87
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Gráfico 5 – Comparação da Satisfação com Serviços Públicos por Faixa de Renda 

Fonte: FGV/IBRE 

 

A segunda pergunta demanda avaliação sobre os diferentes aspectos da vida no 

bairro ou região próxima à sua residência, contando com a seguinte formulação: 

 

Considerando o lugar onde você mora como o seu bairro ou região próxima à sua casa, qual é o 

seu grau de satisfação em relação aos seguintes aspectos da vida urbana? Responda em uma 

escala de 0 a 10 em que 0 significa “nada satisfeito” e 10 significa “totalmente satisfeito”. 

o Barulho 

o Qualidade do ar 

o Qualidade da água potável 

o Segurança 

o Limpeza das ruas/Coleta de lixo 

o Urbanização (iluminação, ruas, calçadas) 

o Trânsito 

o Disponibilidade de hospitais 

o Disponibilidade de infraestrutura para prática de esportes 

o Acessibilidade para pessoas com deficiência 

 

Embora nenhum aspecto tenha sido avaliado de forma extremamente 

favorável, os aspectos melhor avaliados, em ordem decrescente, nos municípios do Rio 

Saúde pública Transp. público
Segurança

pública
Escolas públicas Univ. públicas

Até R$1200 2.64 4.09 2.96 4.50 3.68

De R$1201 até R$2600 2.29 3.92 2.56 4.18 3.74

De R$2601 até R$5250 2.56 3.97 2.94 4.34 4.08

De R$5251 até R$10mil 2.72 3.86 3.00 3.99 4.57

De R$10 mil até R$20 mil 2.71 3.86 3.23 3.35 4.55

Mais de R$20 mil 2.24 3.98 2.55 3.08 4.38
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de Janeiro e de São Paulo, foram: qualidade da água potável, limpeza das ruas/coleta 

de lixo, urbanização, barulho e qualidade do ar. Os aspectos com as piores avaliações, 

também em ordem decrescente, foram trânsito, disponibilidade de infraestrutura para 

a prática de esportes, disponibilidade de hospitais, segurança e acessibilidade para 

pessoas com deficiência.  

Entre os quesitos avaliados, os respondentes apresentaram maior satisfação, 

em média, com a qualidade da água potável, que registrou nota média de 6,84 na 

escala entre 0 e 10. No sentido contrário, os informantes se mostraram mais 

insatisfeitos com a facilidade de acesso para pessoas com deficiência, com uma média 

de 3,09 pontos.  

A média geral das respostas dadas a todos os aspectos listados neste quesito da 

Sondagem foi de 5,11.  

 

Tabela 1 – Satisfação com aspectos relacionados com o bairro e/ou região 

Aspectos avaliados Resposta média 

Qualidade da água potável 6,84 

Limpeza das ruas/Coleta de lixo 6,26 

Urbanização 6,12 

Barulho 5,70 

Qualidade do ar 5,62 

Trânsito 4,55 

Infraestrutura para a prática de esportes 4,44 

Disponibilidade de hospitais 4,31 

Segurança 4,09 

Acessibilidade para pessoas com deficiência 3,09 

Média Geral 5,11 

                  Fonte: FGV/IBRE 

 

Na análise comparativa por cidades, a média geral de São Paulo (5,22) ficou 

acima da do Rio de Janeiro (5,01). São Paulo apresenta avaliações melhores nos 

seguintes aspectos: barulho, qualidade da água potável, segurança, limpeza das 
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ruas/coleta de lixo, urbanização, disponibilidade de hospitais e acessibilidade para 

pessoas com deficiência. O Rio de Janeiro se sobressai em apenas três quesitos: 

qualidade do ar, trânsito e disponibilidade de infraestrutura para a prática de esportes. 

 

Tabela 2 – Comparação da Satisfação com aspectos relacionados ao bairro e/ou região 

por Cidade 

Aspectos avaliados SP RJ 

Qualidade da água potável 7,06 6,66 

Limpeza das ruas/Coleta de lixo 6,36 6,17 

Urbanização 6,26 6,00 

Barulho 5,81 5,61 

Qualidade do ar 5,31 5,88 

Disponibilidade de hospitais 4,75 3,95 

Trânsito 4,50 4,58 

Infraestrutura para a prática de esportes 4,43 4,46 

Segurança 4,41 3,83 

Acessibilidade para pessoas com deficiência 3,29 2,93 

Total Geral 5,22 5,01 

   Fonte: FGV/IBRE 

 

Os informantes da área AP2 deram as maiores respostas para seis dos dez 

quesitos avaliados: qualidade do ar, qualidade da água potável, segurança, 

disponibilidade de hospitais, disponibilidade de infraestrutura para a prática de 

esportes e acessibilidade para pessoas com deficiência. 

Os moradores da região AP3 foram os que deram respostas médias mais baixas 

para barulho, qualidade do ar, qualidade da água potável, segurança e limpeza das 

ruas/coleta de lixo. Vale destacar que a média de segurança para este grupo foi de 

1,43 p.p. a menos do que a segunda menor média. 

Em geral, os informantes da área AP2 deram as maiores avaliações e os 

informantes da área AP3 deram as menores avaliações. 

A área AP4 deu a menor avaliação para o trânsito com 0,94 p.p. abaixo da 

segunda avaliação mais baixa. 
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Os moradores da área AP5 foram os que melhor avaliaram barulho, trânsito e 

limpeza das ruas/coleta de lixo e os que deram as avaliações mais baixas para 

disponibilidade de hospitais, disponibilidade de infraestrutura para a prática de 

esportes e acessibilidade para pessoas com deficiência. 

 

Tabela 3 – Comparação da Satisfação com aspectos relacionados ao bairro e/ou região 

por Áreas de Planejamento da Cidade do Rio de Janeiro 

Aspectos avaliados AP2 AP3 AP4 AP5 

Barulho 5,82 5,04 5,68 6,06 

Qualidade do ar 6,64 5,14 6,43 5,80 

Qualidade da água potável 7,23 6,32 6,85 6,48 

Segurança 4,61 2,86 4,20 4,24 

Limpeza das ruas/Coleta de lixo 6,04 6,00 6,06 6,48 

Urbanização 6,16 5,82 6,38 5,80 

Trânsito 4,85 4,58 3,64 4,86 

Disponibilidade de hospitais 4,76 3,73 4,05 3,37 

Infraestrutura para a prática de esportes 5,63 4,05 4,74 3,84 

Acessibilidade para pessoas com deficiência 3,34 2,71 3,27 2,51 

Total Geral 5,51 4,63 5,13 4,95 

    Fonte: FGV/IBRE 

 

 A amostra da cidade de São Paulo foi estratificada por regiões definidas pela 

Coordenadoria de Saúde de São Paulo para assegurar a representatividade 

populacional (Anexo 2). A Coordenadoria Regional 1 (CR1) representa o centro 

demográfico de São Paulo, a Coordenadoria Regional 2 (CR2) é formada pelos bairros 

da região leste, a Coordenadoria Regional 3 (CR3) abrange os bairros do norte, a 

Coordenadoria Regional 4 (CR4) representa a região sudeste, Coordenadoria Regional 

5 (CR5) compreende o sul e a Coordenadoria Regional 6 (CR6) é formada pelos bairros 

da região oeste de São Paulo. 

 Assim como a amostra do Rio de Janeiro, a amostra de São Paulo foi 

estratificada para assegura representatividade populacional e assim, 4% dos 
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entrevistados em São Paulo eram moradores da região CR1. Desta forma, a região CR1 

não foi incluída nesta análise porque tem menor tamanho que as outras regiões. 

 A população residente na região CR6 é a com maior poder aquisitivo e a região 

CR2 concentra a população com menor poder aquisitivo. 

 A área CR2 foi a que melhor avaliou a limpeza das ruas/coleta de lixo, 

urbanização e trânsito e a que deu avaliações mais baixas para segurança, 

disponibilidade de hospitais e acessibilidade para pessoas com deficiência. 

 Os informantes da região CR5 foram os que deram avaliações mais baixas para 

qualidade da água potável, trânsito e disponibilidade de infraestrutura para a prática 

de esportes. Além disso, a região CR5 foi a que apresentou menor avaliação média 

geral em relação a todos os quesitos. 

 Os moradores da região CR6 deram as maiores avaliações para sete dos dez 

quesitos presentes no questionário: barulho, qualidade do ar, qualidade da água 

potável, segurança, disponibilidade de hospitais, disponibilidade de infraestrutura para 

a prática de esportes e acessibilidade para pessoas com deficiência. Esta também foi a 

região com maior avaliação média geral. 

 

Tabela 4 – Comparação da Satisfação com aspectos relacionados ao bairro e/ou região 

por Coordenadorias Regionais de Saúde da Cidade de São Paulo 

Aspectos avaliados CR2 CR3 CR4 CR5 CR6 

Barulho 5,58 5,82 5,57 5,82 6,20 

Qualidade do ar 5,30 5,31 5,04 5,27 5,78 

Qualidade da água potável 7,06 7,26 6,84 6,81 7,39 

Segurança 3,93 4,52 4,61 4,12 4,77 

Limpeza das ruas/Coleta de lixo 6,54 6,31 6,41 6,37 6,41 

Urbanização 6,61 6,18 6,06 6,18 6,50 

Trânsito 4,85 4,67 4,76 3,90 4,62 

Disponibilidade de hospitais 4,02 4,63 5,41 4,33 5,58 

Infraestrutura para a prática de esportes 4,54 4,12 4,70 3,80 5,26 

Acessibilidade para pessoas com deficiência 2,91 3,21 3,57 2,92 3,87 

Total Geral 5,14 5,21 5,30 4,96 5,64 

    Fonte: FGV/IBRE 
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Os quesitos barulho, segurança, disponibilidade de hospitais e disponibilidade 

para prática de esportes foram os que tiveram maior disparidade entre as notas 

médias por faixa de renda. Ou seja, quanto maior a renda, melhor era a avaliação 

desses aspectos. Por outro lado, informantes com menor poder aquisitivo 

apresentaram respostas médias mais altas para o trânsito de seus bairros, o que 

provavelmente está relacionado com o fato de serem áreas do subúrbio da cidade. 

Como foi demonstrado nas seções anteriores sobre análises entre regiões, as áreas 

com população de menor poder aquisitivo das duas cidades (AP5 e CR2) deram as 

maiores avaliações de qualidade para o trânsito. 

Levando em consideração as avaliações médias gerais, os informantes das três 

faixas de renda mais altas (acima de R$5251,00) apresentaram avaliações de qualidade 

mais altas do que os informantes pertencentes às três faixas de renda mais baixas. 

 

Tabela 5 – Comparação da Satisfação com aspectos relacionados ao bairro e/ou região 

por Faixas de Renda 

Aspectos avaliados 
Até 

R$1200 
R$1201-
R$2600 

R$2601-
R$5250 

R$5251-
R$10mil 

R$10mil-
R$20mil 

Mais de 
R$20mil 

Barulho 5,31 5,26 5,67 6,04 6,59 6,53 

Qualidade do ar 5,46 5,50 5,37 6,06 6,10 5,61 

Qualidade da água potável 6,95 6,58 6,74 6,98 7,27 7,15 

Segurança 3,93 3,36 4,19 4,47 4,99 4,66 

Limpeza das ruas/Coleta  6,04 6,30 6,29 6,23 6,64 5,91 

Urbanização 5,82 6,20 6,26 5,99 6,28 6,14 

Trânsito 4,94 4,43 4,64 4,48 4,35 3,90 

Disponibilidade de hospitais 4,11 3,54 4,13 4,93 5,40 5,55 

Infraestrutura para a prática de esportes 4,14 3,98 4,36 4,68 5,25 5,85 

Acessibilidade para pessoas com 
deficiência 

3,06 2,78 3,08 3,11 3,80 3,55 

Total Geral 4,98 4,79 5,08 5,30 5,67 5,48 

Fonte: FGV/IBRE 

 

Na comparação por faixa etária, nota-se que a população com 55 anos ou mais, 

apresenta, em geral, avaliações maiores do que os mais jovens. Vale ressaltar que, ao 

observar as médias gerais por faixa etária e por renda familiar, constatou-se que os 
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respondentes com 55 anos ou mais pertencentes às diferentes classes de renda 

atribuíram melhor qualidade média geral para os quesitos avaliados. Esses informantes 

deram as avaliações mais positivas em oito dos dez quesitos presentes no 

questionário. Nos outros dois quesitos, barulho e segurança, a faixa de informantes 

entre 18 a 29 anos superou a faixa dos maiores de 55 anos que ficaram com a segunda 

avaliação mais alta. 

 

Tabela 6 – Comparação da Satisfação com aspectos relacionados ao bairro e/ou região 

por Faixas de Etária 

Aspectos avaliados 
De 18 a 29 

anos 
De 30 a 39 

anos 
De 40 a 54 

anos 
55 anos ou 

mais 

Barulho 5,82 5,64 5,63 5,75 

Qualidade do ar 5,33 5,30 5,50 6,15 

Qualidade da água potável 6,57 6,40 6,74 7,42 

Segurança 4,31 3,99 3,89 4,25 

Limpeza das ruas/Coleta de lixo 6,08 6,28 6,20 6,42 

Urbanização 5,67 6,11 6,04 6,52 

Trânsito 4,35 4,12 4,35 5,17 

Disponibilidade de hospitais 4,33 4,40 4,03 4,57 

Infraestrutura para a prática de esportes 4,50 4,22 4,37 4,64 

Acessibilidade para pessoas com deficiência 2,66 2,61 3,01 3,79 

Total Geral 4,96 4,91 4,98 5,47 

Fonte: FGV/IBRE 

 

Tabela 7 – Média Geral dos Quesitos Avaliados por Faixa de Renda e Etária 

Médias gerais 
Renda/Idade 

18 - 29 anos 30 - 39 anos 40 - 54 anos 55 anos ou mais 

Até R$1200 4,19 4,85 4,91 5,53 

R$1201 - R$2600 4,97 4,55 4,84 4,80 

R$2601 - R$5250 4,85 4,93 4,86 5,68 

R$5251 - R$10mil 5,44 4,84 4,95 5,83 

R$10mil - R$20mil 5,35 5,75 5,68 5,78 

Acima de R$20mil 5,45 4,87 5,43 6,11 

Total Geral 4,96 4,91 4,98 5,47 

Fonte: FGV/IBRE 
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Quando comparadas as respostas por gênero, em geral, as mulheres 

apresentaram avaliações mais negativas do que os homens, exceto na avaliação sobre 

limpeza das ruas/coleta de lixo, urbanização e trânsito cujas as médias foram 

superiores às dos homens. 

 

Tabela 8 – Comparação da Satisfação com aspectos relacionados ao bairro e/ou região 

por Gênero 

Aspectos avaliados Masculino Feminino 

Barulho 5,95 5,52 

Qualidade do ar 5,86 5,44 

Qualidade da água potável 6,96 6,75 

Segurança 4,37 3,88 

Limpeza das ruas/Coleta de lixo 6,14 6,34 

Urbanização 6,06 6,17 

Trânsito 4,33 4,71 

Disponibilidade de hospitais 4,66 4,05 

Infraestrutura para a prática de esportes 4,51 4,39 

Acessibilidade para pessoas com deficiência 3,25 2,98 

Total Geral 5,21 5,03 

Fonte: FGV/IBRE 
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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 em 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 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 que procuram avaliar se o evento impactará no bem-estar dos 

cariocas e qual é a percepção do evento pelos respondentes. 
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 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, cor 

ou 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 iniciou no primeiro dia de setembro e se estenderá até o fim de 

outubro. Os mesmos informantes serão entrevistados a fim de mensurar o quanto o 

bem-estar deles foi afetado pelo evento. Ao final da segunda fase, uma análise será 

feita para identificar as possíveis mudanças nas avaliações dos informantes.  
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