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I. APRESENTAÇÃO 

O bem-estar da população sempre foi objeto de estudo de diversas áreas do 

conhecimento. No âmbito das ciências sociais, o bem-estar da população tendia a ser 

medido e analisado de forma indireta, com base em indicadores como taxas de 

crescimento econômico, desemprego ou inflação. A abordagem direta, relacionada à 

forma como a própria pessoa se sente a cada momento, costumava ser realizada 

somente nos campos da psicologia ou da filosofia. Em anos recentes, a evidência 

crescente de que o bem-estar é determinado por múltiplos fatores, de diversas 

origens, levaram a que áreas como a economia, buscassem estudar o bem-estar 

também de um ponto de vista mais direto, incorporando elementos mais subjetivos. 

O bem-estar subjetivo (muitas vezes substituído pelo termo felicidade) 

compreende três diferentes conceitos: i) avaliação da vida; ii) medidas afetivas 

(positivas e negativas); e iii) sentimento de propósito.  

Enquanto as avaliações globais sobre a vida podem ser capturadas em uma 

única medida, as medidas afetivas possuem ao menos duas dimensões: positivas e 

negativas. Por este motivo, é comum combinar emoções positivas e negativas em uma 

medida líquida que reporta em que extensão emoções positivas superam as emoções 

negativas de um indivíduo em um dado ponto no tempo. As perguntas sobre o 

sentimento de propósito, às vezes chamadas de medidas de eudaimonia, estão 

associadas a sentir-se útil no contexto social ou ter-se um propósito de vida. Entre os 

diversos estudos que consideram este conceito importante ao se mensurar bem-estar 

estão Huppert et al., 2009; Clark & Senik, 2011; e Deci & Ryan, 2006. 

A mensuração do bem-estar individual leva em consideração fatores subjetivos 

e não-subjetivos. Os fatores subjetivos são aqueles que captam condições intrínsecas 

de cada indivíduo. Dessa forma, esses fatores são totalmente democráticos. Somente 

o indivíduo sendo entrevistado poderá determinar as respostas, ou seja, ninguém 

pode ditar qual é a resposta adequada para ele. 
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Existe certo consenso sobre a possibilidade de se medir o bem-estar subjetivo 

de uma maneira válida e confiável. Entre os estudos que exploram a validade destas 

medidas, Krueger & Schkade (2007) descobriram que as percepções dos informantes 

permanecem constante se as circunstâncias de vida não se alteram. Além disso, Diener 

e Tov (2006) constataram que as avaliações de bem-estar ajudam a prever 

comportamentos como sociabilidade, risco de suicídio e qualidade do sono. Questões 

sobre bem-estar subjetivo apresentam elevado grau de face validity, no sentido de que 

conceitos como satisfação com a vida e felicidade são fáceis de serem entendidos 

(ONS, 2011). Medidas subjetivas também apresentam convergent validity, isto é, elas 

são endossadas por outras medidas consideradas como proxies para se medir o bem-

estar subjetivo (Frey & Stutzer, 2002). 

Apesar do respaldo na literatura acadêmica, medidas de bem-estar também 

apresentam limitações. Por exemplo, fatores transitórios que alterem o humor dos 

respondentes como as condições climáticas ou o resultado de alguma partida 

esportiva no dia da entrevista. Existem, no entanto, evidências de que esses efeitos 

são relativamente pequenos tanto para medidas globais quanto para afetivas. Isto 

ocorre, em parte, porque a pesquisa é realizada durante um período estendido de 

tempo, garantindo, portanto, que as respostas não sejam influenciadas por um evento 

específico.  

Existem maneiras qualitativas de se medir o bem-estar subjetivo da população, 

como grupos de foco, entrevistas e diários de pesquisa. Entretanto, questionários são 

mais usados e recomendados porque coletam informações de forma quantitativa e 

podem ser repetidos ao longo do tempo para evidenciar tendências. 

 



 
 
 
 

Sondagem de Bem-Estar 

II. CARACTERÍSTICAS GERAIS DA PESQUISA 

A Sondagem do Bem-Estar é uma pesquisa pioneira no Brasil que tem por 

finalidade identificar o nível de bem-estar subjetivo dos residentes no Rio de Janeiro e 

em São Paulo. A pesquisa também buscou identificar o efeito das Olimpíadas de 2016 

nos indicadores de bem-estar. 

 

O primeiro questionário foi dividido nos seguintes blocos: 

 Sentimento em relação à vida em geral; 

 Avaliação de serviços públicos oferecidos na cidade; 

 Perguntas sobre transporte e uso do tempo; 

 Perguntas sobre as Olimpíadas 2016 e 

 Perfil sócio demográfico. 

 

A maior parte das perguntas fornecia como opção de respostas uma escala 

numérica de 0 a 10 em que cada ponta representava as respostas mais extremas. 

Desta forma, a maior parte do questionário era formada por perguntas quantitativas. 

Algumas perguntas eram de natureza qualitativa, com opções de respostas que 

variavam dependendo da questão. 

 

Foram obtidas informações sociodemográficas sobre os seguintes temas: idade, 

cidade de residência (confirmação), bairro, cor/raça, nível de escolaridade, número de 

residentes no domicílio, número de menores de 16 anos residentes no domicílio, 

estado civil, situação de emprego e renda mensal familiar. 

 

Algumas medidas foram tomadas para aprimorar os resultados de pesquisas 

com avaliações subjetivas. A ordenação das perguntas no questionário foi pensada de 

forma a minimizar os possíveis vieses que uma pergunta cria na outra. As perguntas de 
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avaliações gerais foram incluídas no início do questionário, de forma a evitar que 

outras perguntas influenciem as respostas subjetivas.  

 

Os respondentes foram avisados sobre o objetivo da pesquisa antes de seu 

início e sobre o caráter de confidencialidade com que os dados seriam tratados. Assim, 

os entrevistados ficaram à vontade para responder o questionário. 
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III. AMOSTRA 

III.1 DETERMINAÇÃO DO TAMANHO DA AMOSTRA 

O tamanho de amostra deve garantir um baixo erro de estimativa e com 

elevada confiabilidade probabilística. Dessa forma, o tamanho da amostra foi 

determinado através da seguinte fórmula: 

2

22

2/
0

erro

z
n X 

  

Onde, 

 0n : tamanho da amostra para população finita; 

 2

2/z : valor da abscissa da N(0, 1) que determina P(Z > zα/2) = α/2; 

 2

X : variância da característica de interesse X (pelo fato deste parâmetro ser 

desconhecido, usualmente se trabalha com a variância máxima, Máx. {Var(X)} = 

0,25).  

 2erro : Margem de erro ou erro máximo de estimativa. Identifica a diferença 

máxima entre a média amostral ( X ) e a verdadeira média populacional ( ). 

 

Utilizando a fórmula acima, com confiabilidade probabilística de 95% (seguindo 

padrões internacionais), a amostra foi selecionada de modo a ter erro amostral 

absoluto de 2,41, configurando o tamanho de 1650 informantes. 

III.2 DETERMINAÇÃO DO DESENHO E SELEÇÃO DA AMOSTRA 

Para assegurar representatividade populacional, a amostra foi estratificada por 

faixa de idade, faixa de renda, gênero e divisão regional dos bairros. 

 

O tamanho da amostra em cada estrato, foi determinado por dois métodos: 

alocação proporcional para as variáveis gênero, idade e localidade e alocação uniforme 
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para a renda. A alocação uniforme para a variável renda foi usada supondo-se que os 

bairros seguiam a mesma distribuição de renda das suas respectivas cidades. 

 

A referência para a definição da amostra foi o Censo Populacional de 2010 

(IBGE). As informações necessárias para a construção das faixas de renda foram 

retiradas da tabela 3562 - Domicílios particulares permanentes, Valor do rendimento 

nominal médio mensal e mediano mensal dos domicílios particulares permanentes, 

segundo a situação do domicílio e as classes de rendimento nominal mensal domiciliar 

do IBGE/SIDRA. 

 

A partir das informações dessa tabela, quatro faixas de renda familiar mensal 

foram criadas de forma que, aproximadamente, 25% da população do Rio de Janeiro e 

de São Paulo se enquadrassem em cada faixa. O cálculo para determinar as faixas de 

renda foi uma regra de três simples seguidas de uma atualização dos valores de acordo 

com o IPCA. 

 

As faixas das idades também foram divididas em quatro, com 

aproximadamente 25% em cada. Desta forma, não há necessariamente a mesma 

quantidade de anos entre os estratos. 

 

As proporções de cada estrato foram calculadas pela multiplicação das 

proporções das quatro variáveis: renda, idade, gênero e região. Tal cálculo foi possível 

após ser considerada independência entre as mesmas. Encontradas as proporções, 

essas foram multiplicadas pelo tamanho da amostra. 

 

As tabelas 1 e 2 mostram os resultados da estratificação para São Paulo e o Rio 

de Janeiro respectivamente. 
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Tabela 1: Amostra para a cidade de São Paulo 

Tabela 2:  Amostra para a cidade do Rio de Janeiro 

 



 
 
 
 

Sondagem de Bem-Estar 

IV. COLETA DE DADOS 

A coleta desta sondagem foi supervisionada pela Coordenação de Pesquisa da 

FGV/IBRE. Os pesquisadores foram selecionados, treinados e supervisionados de 

acordo com as práticas internacionais de pesquisas subjetivas de bem-estar (OECD, 

2013). Esse processo foi cuidadosamente realizado de modo a se evitar vieses nas 

respostas. 

 

O respondente identificado pela FGV/IBRE deveria ter obrigatoriamente 18 

anos ou mais. As respostas das perguntas foram fornecidas por telefone ou pela web 

através de e-mail contendo link com login e senha individual. Outro morador do 

domicílio não poderia responder pelo respondente procurado. 

 

Seguindo as melhores práticas internacionais, os respondentes foram instruídos 

sobre o objetivo da pesquisa e sua importância. Em seguida, caso houvesse interesse 

na participação, a aplicação do questionário era realizada. 

 

A coleta de dados foi dividida em duas fases: a primeira antes do período das 

Olimpíadas entre 1 de junho e 4 de agosto de 2016 e a segunda fase após os Jogos, 

entre os dias 05 de setembro e 31 de outubro de 2016. 

 

O objetivo era tentar captar se as Olimpíadas afetariam de alguma forma os 

cariocas, usando São Paulo como cidade de controle para avaliação se um eventual 

aumento de Bem-Estar no período estaria associado apenas ao Rio de Janeiro ou se 

seria um outro efeito não mensurável. 
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V. REGRA DE DESIDENTIFICAÇÃO DOS RESPONDENTES 

Com o intuito de assegurar o sigilo das informações prestadas durante a 

realização deste tipo de pesquisa, a FGV/IBRE adota regras de desidentificação dos 

respondentes, de modo a evitar a sua individualização.  
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VI. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

i. Classificação por renda 

 Na Sondagem do Bem-Estar os informantes são divididos em quatro faixas de 

renda mensal familiar. O cálculo das faixas de renda foi feito a fim de proporcionalizar 

a amostra, como explicado na seção anterior. 

 Faixa de Renda 1 – Até R$ 1.200,00 

 Faixa de Renda 2 – De R$ 1.200,01 até R$ 2.600,00 

 Faixa de Renda 3 – De R$ 2.600,00 até R$5.250,00 

 Faixa de Renda 4 – Acima de R$5.250,00 

 

ii. Classificação regional 

 A pesquisa foi realizada com moradores das cidades do Rio de Janeiro e de São 

Paulo.  

A divisão dos bairros do Rio de Janeiro foi feita de acordo com as Áreas de 

Planejamento estipuladas pela prefeitura da cidade: 

 AP1 – Centro e bairros adjacentes 

 AP2 – Zona Sul e Grande Tijuca 

 AP3 – Zona Norte e Ilha do Governador 

 AP4 – Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes e Jacarepaguá 

 AP5 – Zona Oeste (Realengo, Bangu, Campo Grande, Santa Cruz e Guaratiba) 
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Figura 1: Áreas de Planejamento da cidade do Rio de Janeiro 

 

 

A divisão dos bairros de São Paulo foi feita de acordo com as Coordenadorias 

Regionais de Saúde conforme feita pela Secretaria Municipal de Saúde da cidade: 

 CR1 - Centro 

 CR2 - Leste 

 CR3 - Norte 

 CR4 - Sudeste 

 CR5 - Sul 

 CR6 – Oeste 
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Figura 2: Coordenadorias Regionais de Saúde da cidade de São Paulo 

 

 

iii. Classificação por idade 

 Para auxiliar a análise dos resultados, os respondentes também foram divididos 

por faixas etárias: 

 Idade 1: de 18 a 29 anos 

 Idade 2: de 30 a 39 anos 

 Idade 3: de 40 a 54 anos 

 Idade 4: 55 anos ou mais 

 

iv. Classificação por gênero 

Outra possível comparação é entre respostas de respondentes dos gêneros 

masculino e feminino.   
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ANEXO I– QUESTIONÁRIO 1ª FASE 

Para começar, gostaria de saber sua idade apenas para confirmar se podemos prosseguir 

com o questionário. 

 

1) Quantos anos você tem? [feche se for menor de 18 anos]. 

________________ anos   

 

Ok, podemos prosseguir. Farei primeiramente algumas perguntas sobre como você se sente 

em relação a sua vida em geral. 

 
2) Qual é o seu grau de satisfação com a vida? Responda numa escala de 0 a 10 em que 0 

significa que você se sente “nada satisfeito” e 10, “totalmente satisfeito”.  
 

3) De modo geral, o quão satisfeito com a sua vida você estava 5 anos atrás?  
 

4) De modo geral, o quão satisfeito você espera estar com a sua vida daqui a 5 anos?  
 

5) Considerando a mesma escala de 0 a 10, onde 0 significa “nada satisfeito” e 10, 
“totalmente satisfeito”. O quão satisfeito (a) você está com... 

a) ... seu padrão de vida?  
b) ... o que você tem conquistado na sua vida?  
c) ... suas relações pessoais?  
d) ... o quanto você se sente protegido(a)?  
e) ... o sentimento de fazer parte da sociedade? 

f) ... o tempo disponível para fazer o que gosta?  
g) ... a sua situação de trabalho? 

 

6) De modo geral, o quanto você se considera feliz? Responda numa escala de 0 a 10 em 
que 0 significa “nem um pouco feliz” e 10 significa “completamente feliz”.   

 
7) Com que frequência você sentiu ontem as seguintes emoções? Considere uma escala 

de 0 a 10, em que 0 significa “em nenhum momento” e 10, “o tempo todo”. 
h) Se sentiu tranquilo(a)?  
i) Se sentiu preocupado(a)?  
j) Se sentiu feliz?  
k) Se sentiu deprimido(a)?  
l) Se sentiu inspirado(a)?  
m) Se sentiu estressado(a)? 
n) Se sentiu cansado(a)?  
o) Se divertiu?  

 
8) De modo geral, até que ponto as coisas que você faz na vida valem a pena? Considere 

uma escala de 0 a 10 onde 0 significa que as coisas “não valem nada a pena” e 10 que 
“valem completamente a pena”.  
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9) Agora farei algumas afirmações sobre o que você sente em relação a si próprio e sobre 
sua vida. Responda numa escala de 0 a 10 onde 0 significa “não concordo” e 10, 
“concordo completamente”.  
a) De modo geral, você se sente confiante em relação a si mesmo.  
b) Você é otimista em relação ao seu futuro.  
c) Você é livre para decidir como deve viver sua vida.  
d) Na maioria dos dias, você se sente realizado pelas coisas que faz.  
e) Quando as coisas dão errado na sua vida, você consegue se recuperar 

rapidamente.  
 

10) De modo geral, você tem orgulho de ser brasileiro(a)? Responda numa escala de 0 a 10 
em que 0 significa “não tenho orgulho” e 10 significa “tenho muito orgulho”.  

 
11) De modo geral, o quanto você confia nas pessoas? Responda numa escala de 0 a 10 em 

que 0 significa “não confio nada” e 10 significa “confio totalmente”.  
 

12) O quanto você confia em cada uma das seguintes instituições? Novamente, numa 
escala de 0 a 10 onde 0 significa “não confio nada” e 10, “confio totalmente”.  
a) Governo  
b) Políticos  
c) Justiça  
d) Forças armadas  
e) Polícia  
f) Mídia (TV, rádio, jornais)  
g) Instituições religiosas  

 
13) [ESS] Com que frequência você convive socialmente com familiares e/ou amigos? 

o Nunca 
o Ocasionalmente 
o Mensalmente 
o Semanalmente 
o Diariamente 
o Mais de uma vez por semana 
o Não sei 
o Recusa 

 
14) Você se sente feliz ao pensar na sua família? Responda numa escala de 0 a 10 em que 

0 significa “nem um pouco feliz” e 10, “completamente feliz”.  
 

15) Você se sente preocupado(a) ao pensar na sua família? Responda numa escala de 0 a 
10 em que 0 significa “nem um pouco preocupado” e 10 , “completamente 
preocupado”.  

 
16) Agora vou listar alguns tipos de organização em que as pessoas podem participar 

espontaneamente. Responda se você participa ou não de cada uma delas.  
(   ) Organização esportiva ou recreacional 
(   )Organização artística  
(   )Organização educacional 
(   )Sindicato 
(   )Partido político 
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(   )Organização de caridade ou humanitária 
(   )Organização ambiental ou de defesa de animais 
(   )Associação profissional 
(   )Grupos de autoajuda (AA e outros) 
(   )Outros 

 
17) Você tem alguma religião? 

o Sim 

o Não 

o Não sei 

o Recusa 

 

18) Qual?_________________ [somente para quem respondeu SIM à pergunta 17]. 

 

19) Independente de seguir alguma religião, como você se definiria em termos religiosos? 

o Uma pessoa muito religiosa 

o Uma pessoa pouco religiosa 

o Uma pessoa espiritualizada sem uma religião específica 

o Ateu/Agnóstico 

o Não pensa sobre o assunto 

o Não sei 

o Recusa 

 

20) De modo geral, o quão satisfeito você está com os seguintes aspectos de sua vida 

atualmente? Responda numa escala de 0 a 10 em que 0 significa “nem um pouco 

satisfeito” e 10 significa “completamente satisfeito”.  

a) Seu estado de saúde 
b) Seu estado de saúde comparado com outros da sua idade  
c) Seu nível de educação  
d) Seu nível de educação comparado com outros da sua idade  
e) Seu nível de renda  
f) Seu nível de renda comparado com outros com o mesmo nível de escolaridade  
 

21) Suas atividades cotidianas são limitadas por algum desses aspectos da sua saúde? 

Considere uma escala de 0 a 10 em que 0 significa que “não limita em nada” e 10, 

“limita completamente”. 

a) Doença crônica/prolongada  

b) Problemas de mobilidade/locomoção  

c) Dor e desconforto  

d) Incapacidade de cuidar de si próprio  

e) Problema de saúde de cunho psicológico  

f) Problemas físicos, visuais ou auditivos  
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Gostaria de fazer agora algumas perguntas sobre a qualidade dos serviços públicos 

oferecidos na sua cidade. 

22) 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? Responda em uma 

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

satisfeito”. 

a) Barulho  
b) Qualidade do ar 
c) Qualidade da água potável  
d) Segurança  
e) Limpeza das ruas/Coleta de lixo  
f) Urbanização (iluminação, ruas, calçadas)  
g) Trânsito  
h) Disponibilidade de hospitais  
i) Disponibilidade de infraestrutura para prática de esportes  
j) Acessibilidade para pessoas com deficiência  

 

23) 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. 

a) Saúde pública  

b) Transporte público  

c) Segurança pública  

d) Escolas públicas (incluindo creches)  

e) Universidade pública  

 

Agora vamos falar especificamente sobre transporte e uso do tempo. 

 

24) Considerando uma semana típica, com que frequência você usa: 

  Nunca 

De vez 
em 

quando 

Mais de 
uma vez 

por 
semana 

Diariamente 
 

No fim de 
semana 

De 
segunda a 

sexta 

a) Carro/táxi/Uber           

b) Moto           

c) Transporte público 
(ônibus, metro, trem e 
barcas)   

 

      

 

d) Bicicleta           

e) Caminhar           

 

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

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

_________horas    ________ minutos.  
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26) 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”.  

 

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

com mais frequência? 
 

o Se fosse mais rápido 

o Se houvesse mais opções de horário 

o Se fosse mais barato 

o Se fosse mais confortável 

o Se fosse mais seguro (menos roubos e furtos) 

o Se cobrisse uma área maior 

o  Para melhorar o trânsito para todos 

o Nenhuma 

o Não sei 

o Recusa 

 

28) Geralmente, quantas horas em um dia útil você gasta nas seguintes atividades?  

 

a) Dormindo/descansando     ____ [digitação] 

b) Fazendo exercício/praticando um esporte  ____ [digitação] 

c) Trabalhando     ____ [digitação] 

d) Estudando      ____ [digitação] 

e) Em afazeres domésticos                                                 ____ [digitação] 

f) Em trânsito      ____ [digitação] 

g) Em atividades de lazer    ____ [digitação] 

h) Outros                                                                          ____ [digitação] 

 

Agora farei perguntas específicas sobre as Olimpíadas. 

 

29) 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”.  

 

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

influenciarão a sua vida? 

o Positivamente 

o Negativamente 

o Não influenciarão 

o Não sei 

o Recusa 
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31) Como você acha que as Olimpíadas afetarão a imagem internacional do Rio de 

Janeiro? 

o Positivamente 

o Negativamente 

o Não afetarão 

o Não sei 

o Recusa 

 

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

o Positivo 

o Negativo 

o Não impactará a economia 

o Não sei 

o Recusa 

 

Para finalizar o questionário, farei algumas perguntas sobre seu perfil socioeconômico. 

 

33)  Você é do sexo masculino ou feminino? [não perguntar, pesquisador deve preencher 

automaticamente. No caso de dúvida, confirmar] 

o Masculino 

o Feminino 

 

34) Em que cidade você mora? 

o Rio de Janeiro 

o São Paulo 

o Em outra cidade [continuar questionário porem não poderá ser considerado na meta]. 

 

35) Em que bairro? 

_______________  

 

36) Qual é a sua cor ou raça? 

o Branca  

o Preta 

o Amarela 

o Parda 

o Indígena 

o Não quero responder 

 

37) Qual é o seu nível de escolaridade? 

o Ensino fundamental incompleto  

o Ensino fundamental completo  

o Ensino médio incompleto  

o Ensino médio completo  
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o Ensino superior incompleto 

o Ensino superior completo  

o Pós-graduação 

o Mestrado 

o Doutorado  

o Sem instrução 

 

38) Quantas pessoas moram no seu domicílio? Conte quantas pessoas eventualmente 

moram na sua casa incluindo você, familiares e amigos que morem na sua casa.______ 

 

39) Destas pessoas, quantos são menores de 16 anos? ________________  

 

40) Qual é o seu estado civil? 

o Solteiro/Nunca fui casado(a) 

o União estável 

o Casado(a) 

o Separado(a) 

o Divorciado(a) 

o Viúvo(a) 
o Outro 
o Não quero responder 

 
41) Há quanto tempo? [, exceto para quem respondeu que é solteiro] 

__________ Meses __________ Anos 

 

42) Qual é a sua situação de emprego atual considerando sua fonte de renda principal? 

o Empregado com carteira assinada 

o Empregado sem carteira assinada 

o Autônomo 

o Microempresário individual 

o Empresário 

o Militar do exército, marinha, aeronáutico, polícia militar ou corpo de bombeiros 

o Servidor público (Federal, Estadual ou Municipal) 

o Desempregado e procurando emprego 

o Desempregado mas não está procurando emprego 

o Estudante 

o Dona(o) de casa 

o Aposentado 

o Não quero responder 
 

43) Qual é a renda mensal da sua família(em reais)? Por favor, leve em consideração: 

salários, bolsas, pensões, benefícios, dividendos de ações, renda de aluguéis e 

pensões alimentícias. 

____________  
 

[Caso respondente não deseje responder, perguntar por faixas de renda] 
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ANEXO II– QUESTIONÁRIO 2ª FASE 

Questionário: Sondagem de Bem-Estar 
 

Farei, primeiramente, algumas perguntas sobre como você se sente em relação a sua vida 

em geral. 

 
1) Qual é o seu grau de satisfação com a vida? Responda numa escala de 0 a 10 em que 0 

significa que você se sente “nada satisfeito” e 10, “totalmente satisfeito”.  
 

2) Considerando a mesma escala de 0 a 10, onde 0 significa “nada satisfeito” e 10, 
“totalmente satisfeito”. O quão satisfeito (a) você está com... 

a) ... seu padrão de vida?  
b) ... o que você tem conquistado na sua vida?  
c) ... suas relações pessoais?  
d) ... o quanto você se sente protegido(a)?  
e) ... o sentimento de fazer parte da sociedade?  
f) ... o tempo disponível para fazer o que gosta?  
g) ... a sua situação de trabalho?  

 

3) De modo geral, o quanto você se considera feliz? Responda numa escala de 0 a 10 em 
que 0 significa “nem um pouco feliz” e 10 significa “completamente feliz”.   

 
4) Com que frequência você sentiu ontem as seguintes emoções? Considere uma escala 

de 0 a 10, em que 0 significa “em nenhum momento” e 10, “o tempo todo”. 
a) sentiu preocupado(a)?  
b) Se Se sentiu feliz?  
c) Se sentiu deprimido(a)?  

 
5) De modo geral, até que ponto as coisas que você faz na vida valem a pena? Considere 

uma escala de 0 a 10 onde 0 significa que as coisas “não valem nada a pena” e 10 que 
“valem completamente a pena”.  

 
6) Agora farei algumas afirmações sobre o que você sente em relação a si próprio e sobre 

sua vida. Responda numa escala de 0 a 10 onde 0 significa “não concordo” e 10, 
“concordo completamente”.  
a) De modo geral, você se sente confiante em relação a si mesmo.  
b) Você é otimista em relação ao seu futuro. 
c) Você é livre para decidir como deve viver sua vida.  
d) Na maioria dos dias, você se sente realizado pelas coisas que faz. 
e) Quando as coisas dão errado na sua vida, você consegue se recuperar 

rapidamente.  
 

7) De modo geral, você tem orgulho de ser brasileiro(a)? Responda numa escala de 0 a 10 
em que 0 significa “não tenho orgulho” e 10 significa “tenho muito orgulho”.  

 
8) De modo geral, o quanto você confia nas pessoas? Responda numa escala de 0 a 10 em 

que 0 significa “não confio nada” e 10 significa “confio totalmente”. 
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9) O quanto você confia em cada uma das seguintes instituições? Novamente, numa 
escala de 0 a 10 onde 0 significa “não confio nada” e 10, “confio totalmente”.  
a) Governo  
b) Políticos  
c) Justiça 
d) Forças armadas  
e) Polícia  
f) Mídia (TV, rádio, jornais)  
g) Instituições religiosas  

 
 

10) De modo geral, o quão satisfeito você está com os seguintes aspectos de sua vida 

atualmente? Responda numa escala de 0 a 10 em que 0 significa “nem um pouco 

satisfeito” e 10 significa “completamente satisfeito”.  

a) Seu estado de saúde  
b) Seu estado de saúde comparado com outros da sua idade  
 

Gostaria de fazer agora algumas perguntas sobre a qualidade dos serviços públicos 

oferecidos na sua cidade. 

 

11) 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? Responda em uma 

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

satisfeito”. 

k) Barulho  
l) Qualidade do ar  
m) Qualidade da água potável  
n) Segurança  
o) Limpeza das ruas/Coleta de lixo  
p) Urbanização (iluminação, ruas, calçadas)  
q) Trânsito  
r) Disponibilidade de hospitais  
s) Disponibilidade de infraestrutura para prática de esportes  
t) Acessibilidade para pessoas com deficiência  

 

12) 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. 

a) Saúde pública  

b) Transporte público  

c) Segurança pública  

d) Escolas públicas (incluindo creches)  

e) Universidade pública  
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Agora vamos falar especificamente sobre transporte e uso do tempo. 

 

13) Considerando uma semana típica, com que frequência você usa: 

  Nunca 

De vez 
em 

quando 

Mais de 
uma vez 

por 
semana 

Diariamente 
 

No fim de 
semana 

De 
segunda 
a sexta 

a) Carro/táxi/Uber           

b) Moto           

c) Transporte público 
(ônibus, metro, trem e 
barcas)   

 

      

 

d) Bicicleta           

e) Caminhar           

 

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

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

_________horas    ________ minutos.  

 

15) 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”.  

 

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

com mais frequência? 

o Se fosse mais rápido 

o Se houvesse mais opções de horário 

o Se fosse mais barato 

o Se fosse mais confortável 

o Se fosse mais seguro (menos roubos e furtos) 

o Se cobrisse uma área maior 

o  Para melhorar o trânsito para todos 

o Nenhuma 

o Não sei 

o Recusa 

 

17) Geralmente, quantas horas em um dia útil você gasta nas seguintes atividades?  

a) Dormindo/descansando     ____ [digitação] 

b) Fazendo exercício/praticando um esporte  ____ [digitação] 

c) Trabalhando     ____ [digitação] 

d) Estudando      ____ [digitação] 

e) Em afazeres domésticos                                                 ____ [digitação] 

f) Em trânsito      ____ [digitação] 

g) Em atividades de lazer    ____ [digitação] 

h) Outros                                                                          ____ [digitação] 
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Agora farei perguntas específicas sobre as Olimpíadas. 

 

18) 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”.  

 

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

influenciaram a sua vida? 

o Positivamente 

o Negativamente 

o Não influenciarão 

o Não sei 

o Recusa 

 

20) Como você acha que as Olimpíadas afetaram a imagem internacional do Rio de 

Janeiro? 

o Positivamente 

o Negativamente 

o Não afetarão 

o Não sei 

o Recusa 

 

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

o Positivo 

o Negativo 

o Não impactará a economia 

o Não sei 

o Recusa 

 

22) Qual é a sua situação de emprego atual considerando sua fonte de renda principal? 

o Empregado com carteira assinada 

o Empregado sem carteira assinada 

o Autônomo 

o Microempresário individual 

o Empresário 

o Militar do exército, marinha, aeronáutico, polícia militar ou corpo de bombeiros 

o Servidor público (Federal, Estadual ou Municipal) 

o Desempregado e procurando emprego 

o Desempregado mas não está procurando emprego 

o Estudante 

o Dona(o) de casa 

o Aposentado 

o Não quero responder 
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ANEXO III - ÁREAS DE PLANEJAMENTO DO RIO DE 
JANEIRO 

 

 

Áreas de Planejamento do Rio de Janeiro Bairros 

Área de Planejamento 1     (AP1) 

Caju 

Lapa 

Gamboa 

Santo Cristo 

Saúde 

Centro  

Catumbi 

Cidade Nova 

Estácio 

Rio Comprido 

Benfica 

Mangueira 

Imperial de São Cristóvão  

Vasco da Gama 

Paquetá  

Santa Teresa 

Área de Planejamento 2     (AP2) 

Botafogo 

Catete 

Cosme Velho 

Flamengo 

Glória 

Humaitá 

Laranjeiras 

Urca 

Copacabana 

Leme 

Gávea  

Ipanema 

Jardim Botânico 

Lagoa 

Leblon 

São Conrado 

Vidigal 

Rocinha  

Alto da Boa Vista 

Praça da Bandeira 

Tijuca 

Andaraí 

Grajaú 

Maracanã 

Vila Isabel 
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Área de Planejamento 3      (AP3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bonsucesso 

Manguinhos 

Olaria 

Ramos 

Maré  

Abolição 

Água Santa 

Cachambi  

Encantado 

Engenho de Dentro 

Engenho Novo 

Jacaré 

Lins de Vasconcelos 

Méier 

Piedade 

Pilares 

Riachuelo 

Rocha 

Sampaio 

São Francisco Xavier 

Todos os Santos 

Jacarezinho  

Colégio 

Irajá 

Vicente de Carvalho 

Vila Cosmos 

Vila da Penha 

Vista Alegre 

Bento Ribeiro 

Campinho 

Cascadura 

Cavalcanti 

Engenheiro Leal 

Honório Gurgel 

Madureira 

Marechal Hermes 

Oswaldo Cruz 

Quintino Bocaiúva 

Rocha Miranda 

Turiaçú 

Vaz Lobo 

Del Castilho 

Engenho da Rainha 

Higienópolis 

Inhaúma 

Maria da Graça 

Tomás Coelho 

Complexo do Alemão 

Brás de Pina 

Penha 

Penha Circular 
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Área de Planejamento 3      (AP3) 

 

Cordovil 

Jardim América 

Parada de Lucas 

Vigário Geral 

Anchieta 

Guadalupe 

Parque Anchieta 

Ricardo de Albuquerque 

Acari 

Barros Filho 

Coelho Neto 

Costa Barros 

Parque Colúmbia 

Pavuna 

Bancários 

Cacuia 

Cidade Universitária 

Cocotá 

Freguesia 

Galeão 

Jardim Carioca 

Jardim Guanabara 

Moneró 

Pitangueiras 

Portuguesa 

Praia da Bandeira 

Ribeira 

Tauá 

Zumbi 

Área de Planejamento 4      (AP4) 

Anil 

Curicica 

Freguesia 

Gardênia Azul 

Jacarepaguá 

Pechincha 

Praça Seca 

Tanque 

Taquara 

Vila Valqueire 

Cidade de Deus 

Barra da Tijuca 

Camorim 

Grumari 

Itanhangá 

Joá 

Recreio dos Bandeirantes 

Vargem Grande 

Vargem Pequena 

 
 

Bangu 

Gericinó  

Padre Miguel 
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Área de Planejamento 5      (AP5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Área de Planejamento 5      (AP5) 

Senador Camará 

Campo dos Afonsos 

Deodoro 

Jardim Sulacap 

Magalhães Bastos 

Realengo 

Vila Militar 

Campo Grande 

Cosmos 

Inhoaíba 

Santíssimo 

Senador Vasconcelos 

Paciência 

Santa Cruz 

Sepetiba 

Barra de Guaratiba 

Guaratiba 

Pedra de Guaratiba 

  Fonte:http://portalgeo.rio.rj.gov.br/indice/flanali.asp?codpal=1748&pal=CENSO%202010 
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ANEXO IV – COORDENADORIAS REGIONAIS DE SAÚDE 
DE SÃO PAULO 

Coordenadorias Regionais de Saúde Bairros 

CR1 - CENTRO 

Bela Vista 

Bom Retiro 

Cambuci 

Consolação 

Liberdade 

República 

Santa Cecília 

Sé 

CR2 - LESTE 

Cidade Tiradentes 

Ermelino Matarazzo 

Ponte Rasa 

Guaianases 

Lajeado 

Itaim Paulista 

Vila Curuçá 

Cidade Líder 

Itaquera 

José Bonifácio 

Parque do Carmo 

Iguatemi 

São Mateus 

São Rafael 

Jardim Helena 

São Miguel 

Vila Jacuí 

CR3 – NORTE 
 

 

Cachoeirinha 

Casa Verde 

Limão 

Brasilândia 

Freguesia do Ó 

Jaçanã 

Tremembé 

Anhanguera 

Perus 

Jaraguá 

Pirituba 

São Domingos 

Mandaqui 

Santana 

Tucuruvi 

Vila Guilherme 

Vila Maria 

Vila Medeiros 

CR4 – SUDESTE 
 
 

Aricanduva 

Carrão 

Vila Formosa 
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CR4 – SUDESTE 

Cursino 

Ipiranga 

Sacomã 

Jabaquara 

Água Rasa 

Belém 

Brás 

Mooca 

Pari 

Tatuapé 

Artur Alvim 

Cangaíba 

Penha 

Vila Matilde 

Sapopemba 

Moema 

Saúde 

Vila Mariana 

Vila Prudente 

São Lucas 

CR5 - SUL 

Campo Limpo 

Capão Redondo 

Vila Andrade 

Cidade Ademar 

Pedreira 

Jardim Angela 

Jardim São Luiz 

Marsilac 

Parelheiros 

Campo Belo 

Campo Grande 

Santo Amaro 

Cidade Dutra 

Grajaú 

Socorro 

 
CR6 – OESTE 

 

Butantã 

Morumbi 

Raposo Tavares 

Rio Pequeno 

Vila Sônia 

Barra Funda 

Jaguara 

Jaguaré 

Lapa 

Perdizes 

Vila Leopoldina 

Alto de Pinheiros 

Itaim Bibi 

Jardim Paulista 

Pinheiros 

Fonte:http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/epidemiologia_e_informaca
o/informacoes_socioambientais/index.php?p=8452 
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