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MOBILIDADE URBANA: UMA ANÁLISE COMPARATIVA DAS PERCEPÇÕES 

DOS CARIOCAS E PAULISTAS  

 A Sondagem do Bem-Estar procura entender os aspectos internos e externos 

que podem influir no bem-estar subjetivo da população, dentre os quais, seguindo 

evidências empíricas internacionais, a qualidade da mobilidade urbana. 

 A mobilidade urbana é tratada na Sondagem de Bem-Estar por influenciar a 

rotina e a disposição do cidadão diariamente. Congestionamentos, transportes 

lotados, filas e demora de atendimento nos serviços de transportes são razões pelas 

quais o transporte em centros urbanos pode levar a perdas de bem-estar da 

população. Extensos tempos de deslocamento são responsáveis por perda de 

produtividade e disposição, além de restringir a disponibilidade de tempo para lazer e 

para o convívio familiar. 

Além de entender quais são os modais mais utilizados pelos entrevistados, a 

pesquisa também procurou identificar as razões pelas quais os indivíduos se sentiriam 

mais propensos a optar pelo transporte público e analisa a satisfação dos 

entrevistados em relação ao tempo de deslocamento. 

Frequência dos Transportes Utilizados 

O primeiro quesito questiona a frequência com que o entrevistado usa os 

diferentes meios de transporte disponíveis. A formulação da pergunta no questionário 

é a seguinte: 

Considerando uma semana típica, com que frequência você usa: 

 Nunca 
De vez em 

quando 

Mais de 
uma vez por 

semana 
Diariamente 

De segunda 
a sexta-feira 

No fim de 
semana 

a) Carro/táxi/Uber       

b) Moto       

c) Transporte público       

d) Bicicleta       

e) Caminhar       
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Como a pergunta busca entender as preferências dos respondentes, cada entrevistado 

poderia escolher somente uma opção de resposta (frequência) para cada modal 

avaliado. A distribuição de respostas demonstra que o modal usado com maior 

frequência nestas duas cidades é o carro (incluindo táxi ou serviços como Uber). 

Grande parte também caminha ou utiliza transporte público diariamente. Os meios de 

transporte menos usados são moto e bicicleta. 

 A coleta de dados foi realizada em duas etapas: a primeira em junho e julho de 

2016; a segunda em outubro e novembro. As respostas informadas na primeira e 

segunda fase de coleta praticamente não se alteram. Além disso, não há diferenças 

significativas entre as respostas apresentadas por cariocas e paulistas. 

Tabela 1 – Frequência do uso dos meios de transporte 

 

Nunca 
De vez em quando 

ou apenas no fim de 
semana 

Mais de uma vez 
por semana 

Diariamente ou de 
segunda a sexta 

Carro, táxi ou Uber 17% 38% 12% 33% 
Moto 85% 9% 2% 4% 
Transporte público 11% 47% 15% 27% 
Bicicleta 71% 19% 3% 7% 
Caminhar 16% 36% 17% 30% 

Fonte: FGV/IBRE 

 A análise por faixa de renda mostra que o uso de carro, táxi ou Uber aumenta 

com o nível de renda, enquanto o de transporte público diminui.  Entre os 

respondentes com renda familiar até R$ 1200,00, 34,8% usam transporte público 

diariamente ou de segunda a sexta-feira. Entre aqueles com renda superior a R$ 

5250,00, apenas 17% usam transporte público frequentemente. Em contrapartida, 

apenas 10,7% dos respondentes da faixa de renda mais baixa usam carro, táxi ou Uber 

no dia a dia, enquanto 51,2% dos entrevistados com renda elevada fazem uso 

frequente do automóvel. 
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Tabela 2 – Frequência do uso dos meios de transporte por faixa de renda familiar 

Fonte: FGV/IBRE 

 

Tempo Médio de Deslocamento Diário 

A Sondagem do Bem-Estar investigou o tempo médio gasto pela população em 

deslocamentos diários, assim como a satisfação percebida com a quantidade de tempo 

gasto. A primeira buscava quantificar o tempo despendido nos afazeres de rotina com 

a seguinte formulação2: 

Quanto tempo você demora normalmente para ir e voltar ao trabalho ou 

escola/faculdade em um dia útil utilizando seu meio de transporte usual? 

 Os entrevistados poderiam responder em minutos e/ou em horas e deveriam 

somar o tempo gasto para ir ao trabalho/faculdade e o tempo gasto para voltar para 

casa. Aqueles que estudam e trabalham deveriam considerar o somatório do tempo 

despendido em deslocamentos para estas três localidades. 

O tempo médio despendido por cariocas e paulistanos no deslocamento diário 

foi de 1 hora e 41 minutos na primeira fase da coleta (período pré-olimpíadas) e de 1 

hora e 37 minutos na segunda fase, sob influência de uma melhora no Rio de Janeiro. 

                                                           
1
 O uso “frequente” do meio de transporte corresponde à soma das respostas “diariamente” e “de 

segunda a sexta”. 
2
 A formulação desta pergunta segue o modelo da European Quality of Life Survey (2012). 

Faixa de renda Até R$ 1200,00 
De R$ 1201,00 a 

R$ 2600,00 
De R$ 2601,00 a 

R$ 5250,00 
Acima de R$ 

5250,00 

Uso frequente1 
de transporte 

público 
34,8% 31,9% 28,3% 17,0% 

Uso frequente 
de carro 

10,7% 19,0% 36,5% 51,2% 
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Segundo o levantamento da empresa holandesa TomTom3, o Rio de Janeiro 

tem hoje o pior trânsito entre as cidades brasileiras e o oitavo pior trânsito do mundo4. 

São Paulo está no quinto lugar no ranking brasileiro e em 71º no ranking mundial. 

 Também vale destacar que o Rio de Janeiro passou por um período pré-

Olimpíadas em que foram realizadas obras nas vias de trânsito e de infraestrutura. 

Além disso, houve várias modificações de linhas de transportes públicos e inclusão de 

novos meios de transporte que passaram por períodos de adaptação (como os BRTs e 

o VLT).  

Antes das Olimpíadas, os respondentes do Rio de Janeiro gastavam em média 1 

hora e 48 minutos em deslocamentos diários, enquanto os paulistanos gastavam 1 

hora e 37 minutos. Após o evento esportivo, enquanto o tempo médio dos paulistas 

manteve-se constante, a média dos cariocas caiu para 1 hora e 33 minutos. 

 A cidade do Rio de Janeiro foi dividida conforme as áreas de planejamento 

criadas pela prefeitura (Anexo 1). A área de planejamento 1 (AP1) é formada pelos 

bairros na região do centro, a área de planejamento 2 (AP2) abrange os bairros da 

Zona Sul, a área de planejamento 3 (AP3) é formada por bairros da Zona Norte e da 

Ilha do Governador, a área de planejamento 4 (AP4) inclui os bairros da região da Barra 

da Tijuca e de Jacarepaguá e a área e planejamento 5 (AP5) é formada pelos bairros da 

Zona Oeste, mais distantes do centro da cidade. 

 A amostra criada para a Sondagem do Bem-Estar foi estratificada de forma 

refletir de forma fiel a população do Rio de Janeiro. Desta forma, 4% dos informantes 

selecionados para responder a pesquisa moram na área AP1. Contudo, para esta 

análise, as respostas médias desta região destoariam das outras regiões por ter menos 

informação. Assim, na análise comparativa entre as áreas de planejamento do Rio de 

Janeiro, a área AP1 foi excluída. 

                                                           
3
 A TomTom vende aparelhos de tecnologia GPS para o mundo todo e utiliza os dados históricos de seus 

clientes para criar índices de congestionamento. 
 
4
 Dados obtidos em http://www.tomtom.com/pt_br/trafficindex/list no dia 04/08/2017. 

http://www.tomtom.com/pt_br/trafficindex/list
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A análise comparativa por regiões do Rio de Janeiro mostra que a região da 

Zona Sul e Grande Tijuca, chamada de AP2, foi aquela com os menores tempos médios 

de deslocamento antes e depois das Olimpíadas. Além da área AP2, as áreas AP3 e AP5 

também apresentaram redução no tempo de deslocamento na segunda fase.  

 A área AP2 apresenta o maior poder aquisitivo médio da cidade. Pode-se inferir 

que o menor tempo de deslocamento (1 hora e 19 minutos) desta região seja pelo fato 

de ser localizada mais perto do centro do que as regiões AP3, AP4 e AP5.  

A área AP5, formada por bairros da Zona Oeste, foi a que apresentou a maior 

variação entre as duas coletas (pré e pós Olimpíadas), de 23 minutos, favorecida pelo 

aumento da oferta de transportes, mais notadamente nas modalidades de BRT e 

Metrô. Ainda assim, talvez por ser a região mais distante do Centro da cidade, o tempo 

médio de deslocamento diário continua sendo o maior entre todas as regiões.  

 Tabela 3 - Tempo de deslocamento médio diário por região do Rio de Janeiro5 

  Período pré-Olimpíadas Período pós-Olimpíadas 

AP2 01:20 01:14 

AP3 01:47 01:37 

AP4 01:44 01:44 

AP5 02:16 01:53 
Fonte: FGV/IBRE 

 

A amostra de São Paulo foi estratificada por regiões definidas pela 

Coordenadoria de Saúde daquele Município de modo a assegurar a representatividade 

populacional de cada uma delas (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, 

                                                           
5
 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.  
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Coordenadoria Regional 5 (CR5) compreende o Sul e a Coordenadoria Regional 6 (CR6) 

é formada pelos bairros da região Oeste. 

O menor tempo médio de deslocamento em São Paulo foi observado na região 

CR1, do centro da cidade; o maior tempo médio foi registrado na região CR2, que 

abrange os bairros da região Leste. 

 Entre as duas coletas, houve discreta redução do tempo de deslocamento nas áreas 

CR2 e CR5, que representam as regiões Leste e Sul, respectivamente. As demais 

regiões apresentaram tempos médios maiores na segunda fase, especialmente a 

região CR6 (Oeste), com aumento do tempo médio em 20 minutos. 

Tabela 4 - Tempo de deslocamento médio por região em São Paulo 

  Período pré-Olimpíadas Período pós-Olimpíadas 

CR2 01:37 01:33 

CR3 01:28 01:30 

CR4 01:21 01:27 

CR5 01:46 01:45 

CR6 01:28 01:48 
Fonte: FGV/IBRE 

 

A análise por faixa de renda mostra que, na primeira fase da pesquisa, os 

respondentes com a menor renda familiar informaram o maior tempo médio de 

deslocamento enquanto aqueles que auferem mais de R$ 5250,00 de renda familiar 

apresentaram o menor tempo de deslocamento. Na segunda fase, a média de tempo 

despendido em todas as faixas diminuiu, mas os entrevistados que recebem mais de 

R$ 5250,00 passaram a ter a maior média; a menor passou a ser a do grupo de 

respondentes com renda familiar entre R$ 1201,00 e R$ 2600,00. 

Tabela 5 - Tempo de deslocamento médio por faixa de renda 

 
Período pré-Olimpíadas Período pós-Olimpíadas 

Até R$ 1200,00 01:51 01:40 

De R$ 1201,00 até R$ 2600,00 01:43 01:33 

De R$ 2601,00 até R$ 5250,00 01:44 01:39 

Mais de R$ 5250,00 01:40 01:44 
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Satisfação Média com o Tempo do Deslocamento Diário 

A pergunta seguinte teve a seguinte formulação, seguindo a European Quality 

of Life Survey (2012): 

Como você avalia o tempo gasto em seu deslocamento diário? Responda em uma 

escala de 0 a 10 em que 0 significa “ péssimo: gasta muito tempo” e 10 significa 

“ótimo: gasta pouco tempo”. 

 As respostas sobre satisfação com o tempo diário de deslocamento são 

estatisticamente significativas para explicar a satisfação com a vida e a felicidade dos 

informantes (resultados em anexo). Estes resultados sugerem que fatores externos 

como transporte podem influir no bem-estar das pessoas. 

O objetivo da pergunta é complementar a pergunta sobre tempo de 

deslocamento com informações mais subjetivas, que ajudem a entender como a 

população das duas cidades avalia o tempo gasto no trânsito e seu impacto no bem-

estar do indivíduo. Além disso, podemos compreender se períodos de tempos maiores 

são relacionados com distâncias maiores em vez de serem relacionados com 

congestionamento e má qualidade de transporte público. 

 A análise da satisfação média com o tempo de deslocamento demonstra que a 

satisfação média geral com o tempo de deslocamento gasto diariamente subiu de 5,4 

na primeira coleta para 5,7 na segunda, com melhora nas médias tanto no Rio (mais 

acentuada) quanto em São Paulo. No Rio de Janeiro a variação foi de 0,5 ponto e em 

São Paulo foi de 0,2. 

Tabela 6 - Satisfação média com o tempo de deslocamento 

  Rio de Janeiro São Paulo Geral 

Período pré-
Olimpíadas 

5,2 5,6 5,4 

Período pós-
Olimpíadas 

5,7 5,8 5,7 

Fonte: FGV/IBRE 
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No Rio de Janeiro, a região AP2, que abrange os bairros da Zona Sul e da 

Grande Tijuca, apresentou as maiores médias de satisfação com o tempo de 

deslocamento antes e depois das Olimpíadas. Como discutido anteriormente, este 

também foi o grupo que apresentou o menor tempo de deslocamento nos dois 

períodos de pesquisa. A região da Zona Oeste (AP5), apresentou a menor avaliação 

média na primeira fase da pesquisa; na segunda fase, a nota da região superou a nota 

da área AP4, formada pela Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes e Jacarepaguá. 

Após as Olimpíadas, todas as regiões apresentaram melhora nas avaliações médias 

sobre o tempo de deslocamento. 

Tabela 7 - Satisfação média com o tempo de deslocamento por regiões no Rio de 
Janeiro 

  AP2 AP3 AP4 AP5 Geral 

Período pré-
Olimpíadas 

6,1 5,2 5,0 4,7 5,2 

Período pós-
Olimpíadas 

6,0 5,9 5,2 5,4 5,7 

Fonte: FGV/IBRE 

  

A análise por regiões de São Paulo permite observar que a as avaliações médias 

sobre o tempo de deslocamento diário aumentaram timidamente em cada região com 

exceção da região CR6 (Oeste), que subiu 0,5 ponto na segunda fase da pesquisa. Além 

disso, a região Sul (CR5), manteve-se distante das avaliações das demais regiões. 

Tabela 8 - Satisfação média com o tempo de deslocamento por Regiões de São Paulo 

  CR2 CR3 CR4 CR5 CR6 Geral 

Período pré-
Olimpíadas 

5,9 6,0 5,8 4,8 5,8 5,6 

Período pós-
Olimpíadas 

6,0 6,1 5,8 4,9 6,3 5,8 

Fonte: FGV/IBRE 
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 A análise comparativa por faixa etária permite constatar que os informantes 

com mais de 54 anos estavam mais satisfeitos com o tempo de deslocamento antes e 

depois das Olimpíadas do que os outros grupos etários. Os mais jovens, entre 18 a 29 

anos, foram os mais insatisfeitos nos dois períodos. 

Tabela 9 - Satisfação média com o tempo de deslocamento por faixa etária 

  De 18 a 29 
anos 

De 30 a 39 
anos 

De 40 a 55 
anos 

Mais de 55 
anos 

Geral 
  

Período pré-
Olimpíadas 

5,0 5,3 5,1 5,9 5,4 

Período pós-
Olimpíadas 

5,3 5,7 5,6 6,1 5,7 

Fonte: FGV/IBRE 

Uma análise comparativa das respostas aos quesitos de tempo de 

deslocamento e grau de satisfação com o tempo gasto diariamente comprova que 

quanto menor o tempo de deslocamento, maior a satisfação das pessoas com o tempo 

de deslocamento diário. Antes das Olimpíadas, aqueles que disseram que o tempo 

gasto é “ótimo” despendiam, em média, 45 minutos por dia em deslocamento. Após as 

Olimpíadas o tempo médio do mesmo grupo era de 54 minutos. O grupo de 

respondentes que disse que o tempo de deslocamento é “péssimo”, gastava, no 

período pré-Olimpíadas, em média, 2 horas e 53 minutos por dia. Após o evento, o 

tempo médio de deslocamento do grupo passou   a 2 horas e 32 minutos. 

Ao comparar o tempo de deslocamento desses grupos, percebemos que 74% 

dos informantes que deram 10 para avaliação do tempo gasto antes das Olimpíadas 

gastam menos de 1 hora por dia com o deslocamento de ida e volta do trabalho e/ou 

faculdade. Depois das Olimpíadas, este número caiu para 63%. Em comparação, 

apenas 4% do grupo de informantes que deram avaliação 0 antes das Olimpíadas para 

o tempo gasto despendem menos de 1 hora no deslocamento diário. Após as 

Olimpíadas a proporção aumenta para 7%. Além disso, entre os que estavam muito 

insatisfeitos com o tempo de deslocamento, 30% gastavam mais de 4 horas por dia 
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com deslocamentos antes das Olimpíadas e 21% continuaram gastando este tempo 

após as Olimpíadas6. 

  

 

Gráfico 1 – Comparação do tempo de deslocamento antes das Olimpíadas para quem o 
avalia como “péssimo” e para quem o avalia como “ótimo”. 

 

  

Fonte: FGV/IBRE 

 

                                                           
6
 As diferenças entre as proporções das duas coletas são significativas e diferente de zero. 

4% 

17% 

27% 

22% 

22% 

8% 

Tempo de deslocamento 
daqueles que disseram que 

gastam muito tempo. 

Menos de 1 hora De 1 a 2 horas

De 2 a 3 horas De 3 a 4 horas

De 4 a 5 horas 5 horas ou mais

74% 

15% 

7% 
3% 1% 

Tempo de deslocamento 
daqueles que disseram que 

gastam pouco tempo. 

Menos de 1 hora De 1 a 2 horas

De 2 a 3 horas De 3 a 4 horas

De 4 a 5 horas
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Gráfico 2 – Comparação do tempo de deslocamento depois das Olimpíadas para quem 
o avalia como “péssimo” e para quem o avalia como “ótimo”. 

 

Fonte: FGV/IBRE 

 

Ao analisar apenas os informantes que avaliaram o tempo gasto com 

deslocamento como péssimo (nota 0) ou como ótimo (nota 10), podemos observar 

que 66% dos que disseram que gastam muito tempo são cariocas. Em contrapartida, 

54% daqueles que despendem pouco tempo são cariocas. Não houve mudanças nas 

proporções das respostas entre a primeira e a segunda coleta.   

7% 

22% 

31% 

19% 

16% 

5% 

Tempo de deslocamento 
daqueles que disseram que 

gastam muito tempo. 

Menos de 1 hora De 1 a 2 horas

De 2 a 3 horas De 3 a 4 horas

De 4 a 5 horas 5 horas ou mais

63% 

26% 

6% 
2% 

2% 1% 

Tempo de deslocamento 
daqueles que disseram que 

gastam pouco tempo. 

Menos de 1 hora De 1 a 2 horas

De 2 a 3 horas De 3 a 4 horas

De 4 a 5 horas 5 horas ou mais
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Gráfico 3 – Proporção de cariocas e paulistanos que responderam que disseram que o 
tempo gasto é “péssimo” ou “ótimo”. 

 

Fonte: FGV/IBRE 

 A análise por regiões do Rio de Janeiro mostra que nas regiões AP3 e AP5 a 

proporção de respondentes que consideram péssimo o tempo gasto em 

deslocamentos diários supera a proporção de pessoas que acham o tempo gasto 

ótimo. A região AP2 foi a que teve a maior proporção de respondentes que disseram 

que o tempo de deslocamento é ótimo. 

Gráfico 4 - Proporção dos respondentes que acharam o tempo gasto "ótimo" antes e 
depois das Olimpíadas no Rio de Janeiro 

 

Fonte: FGV/IBRE 
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Gráfico 5 - Proporção dos respondentes que acharam o tempo gasto "péssimo" antes e 
depois das Olimpíadas no Rio de Janeiro 

 

Fonte: FGV/IBRE 

 

Transporte Público pode se tonar uma preferência?  

A última pergunta sobre mobilidade consultava os entrevistados se havia e 

quais seriam condições que os fariam passar a usar com mais frequência o transporte 

público como meio de locomoção. 

Algumas destas condições fariam com que você passasse a utilizar o transporte público 

com mais frequência? 
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O entrevistado tinha a opção de marcar uma ou mais respostas, portanto, as 

análises a seguir foram feitas levando em consideração as opções mais votadas. Antes 

das Olimpíadas, os respondentes em geral sinalizaram que utilizariam o transporte 

público com mais frequência se este fosse mais seguro. Depois das Olimpíadas, a 

condição mais apontada foi a falta de rapidez do transporte público. 

 A análise comparativa por cidade demonstra que a maior preocupação do 

carioca nos modais de transporte público da cidade é com a segurança, citada antes e 

após as Olimpíadas como principal condição para passarem a utilizar mais o 

transporte. Em São Paulo a segurança não é uma preocupação tão grande assim como 

no Rio de Janeiro, visto que não aparece nem como segunda condição mais 

mencionada. Para os paulistas, o aumento da rapidez do transporte público da cidade 

seria o principal motivo que os fariam optar por estes modais. 

 

Tabela 10 - Condições que fariam os entrevistados utilizarem transporte público mais 
citadas no Rio de Janeiro e em São Paulo 

  Rio de Janeiro São Paulo 

Período 1º mais votado 2º mais votado 1º mais votado 2º mais votado 

Pré-olimpíadas 
Mais seguro 

(16,4%) 
Mais rápido 

(15,1%) 
Mais rápido 

(15,5%) 

Para melhorar o 
trânsito 
(14,7%) 

Pós-olimpíadas 
Mais seguro e 

rápido 
(15,3%) 

Mais confortável 
(14,6%) 

Mais rápido 
(15,1%) 

Mais confortável 
(14,9%) 

Fonte: FGV/IBRE 

 A análise comparativa por regiões do Rio de Janeiro permite evidenciar que em 

todas as regiões a segurança foi mencionada como principal condição para que os 

entrevistados passassem a optar mais pelo transporte público. A única exceção foi a 

área AP2, que cobre os bairros da Zona Sul e da Grande Tijuca. Antes das Olimpíadas, 

os moradores da área AP2 disseram que optariam mais pelo transporte público caso 

pudessem melhorar o trânsito para todos. Após o evento esportivo, a condição mais 

mencionada passou a ser a rapidez do transporte. 
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Tabela 11 - Condições que fariam os entrevistados utilizarem transporte público mais 
citadas nas regiões do Rio de Janeiro  

Período AP1 AP2 AP3 AP4 AP5 

Pré-
olimpíadas 

Mais seguro 
(16,9%) 

Para melhorar 
o trânsito 

(16,4%) 

Mais seguro 
(16,7%) 

Mais seguro 
(17,0%) 

Mais seguro 
(16,1%) 

Pós-
olimpíadas 

Mais seguro e 
rápido 
(15,0%) 

Mais rápido 
(16,4%) 

Mais seguro 
(15,9%) 

Mais rápido 
(15,7%) 

Mais seguro 
(15,2%) 

Fonte: FGV/IBRE 

As regiões de São Paulo não apresentam resultados tão homogêneos quanto os 

do Rio de Janeiro. E curiosamente, apesar de não se justificar um impacto significativo 

das Olimpíadas nestas percepções, houve mudança no padrão de respostas entre os 

dois períodos. Antes das Olimpíadas, os paulistanos passariam a utilizar mais o 

transporte público se este fosse mais rápido. Após o evento, eles mencionaram outros 

fatores além da rapidez, como o conforto, a abrangência do serviço e o benefício que 

traria a todos da cidade se utilizassem mais o transporte. 

Tabela 12 - Condições que fariam os entrevistados utilizarem transporte público mais 
citadas nas regiões de São Paulo 

Período CR1 CR2 CR3 CR4 CR5 CR6 

Pré-
olimpíadas 

Mais rápido e 
confortável 

(16,7%) 

Mais 
confortável 

(15,4%) 

Mais rápido 
(15,2%) 

Mais rápido 
(15,8%) 

Mais rápido 
(15,9%) 

Mais rápido 
(15,9%) 

Pós-
olimpíadas 

Para melhorar 
o trânsito 

(16,7%) 

Mais 
confortável 

(15,3%) 

Para 
melhorar o 

trânsito 
(14,9%) 

Mais rápido 
(15,9%) 

Mais rápido 
(16,0%) 

Se cobrisse 
uma área 

maior 
(16,4%) 

Fonte: FGV/IBRE  
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ANEXO 

Figura 1 - Resultado da regressão que explica satisfação com a vida por tempo diário 

de deslocamento por Mínimos Quadrados Ordinários. 

 

 

Figura 2 - Resultado da regressão que explica felicidade por tempo diário de 

deslocamento por Mínimos Quadrados Ordinários. 

 


