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Na próxima quinta-feira, dia 12 de junho, será o primeiro jogo do Brasil na COPA 
DO MUNDO. Como o futebol sempre foi uma paixão nacional, o Laboratório de 
Pesquisa da UniCarioca e o jornal EXTRA foram às ruas da cidade para saber se o 
carioca acha que o Brasil será campeão, o grau de confiança da população na 
seleção, nos seus craques e se essa equipe vai contar com o apoio da imensa 
torcida carioca para levantar o hexacampeonato. 

JUNHO 2014 



TOTAL DE RESPONDENTES: 602 entrevistados. 
 
DATA DE REALIZAÇÃO: 9 e 10 de junho entre 11h e 16h, 
nas ruas do Centro do Rio de Janeiro. 
 
NÚMERO DE ENTREVISTADORES: 10 entrevistadores. 
 
INSTRUMENTO: questionário com 15 questões. 
 
ABORDAGEM: respondentes eram abordados nas ruas do 
Centro da cidade por um dos pesquisadores do 
Laboratório de Pesquisas da UniCarioca. 































Comentários da Galera: 
 

• Aprovo o evento, reprovo os gastos. 
• Apoio o campeonato e desaprovo os gastos que o governo teve sem 

necessidade. 
• Acho que vai ser ótimo. Vamos levar a taça!!! tem que ser HEXA!!! 
• O dinheiro gasto na copa deveria ser investido na saúde na educação e na 

segurança 
• Teve superfaturamento 
• O governo deve administrar melhor o dinheiro público. 
• O Brasil deveria se orgulhar por sediar uma copa. 
• Que o Brasil ganhe, pois, estamos precisando disso. 
• Temos que investir em outras coisas, tais como, saúde, educação etc. 
• Adorei porque vou ficar em casa um mês 
• Ganhamos o BRT. 
• Segurança na Copa e que nada aconteça de mal. 
• Legal! 



• A Copa não deveria ser no Brasil, pois, temos outras prioridades. 
• Estou indignada! Os meros mortais não tiveram a chance de assistir a um 

jogo no Maracanã.  
• É a torcida “rolex”, só consegue ingresso quem tem contato.  
• Acho que o Brasil ganha, mas será manipulado como na Copa das 

Confederações. 
• O governo tinha que intervir e não deixar a FIFA mandar no Brasil. 
• Espero que realmente  a população tenha espírito desportivo.  
• Que encare a Copa com alegria e positivismo para o país em todos os 

sentidos, pois, o momento de briga é no dia da votação, nas urnas. 
• Tenho NOJO  da copa, pois, deveriam ter investido na educação e na 

saúde. 
• Bom! 
• Espero que o Brasil seja campeão. Gosto muito de ver. 
• A gente poderia ter um planejamento melhor na questão de 

infraestrutura, pois tivemos tempo e a escolha da realização da copa foi 
nossa. 



• Estou achando ótimo, pois, estamos cheios de turistas aqui no Brasil. 
• Tudo isso  poderia ter sido evitado. Desde o início está tudo errado. 
• Não deixará legado, pois, estão gastando muito dinheiro, 

desnecessariamente.  
• Acho que algumas das manifestações sobre a copa são desnecessárias.  
• Deveriam ter feito manifestações quando escolheram o Brasil pra sediar a 

copa. 
• Beneficiamento excessivo dos empresários, uma vez que, o valor dos 

ingressos é um preço absurdo.  
• Pouco investimento em áreas mais importantes, como educação, 

transporte e saúde.  
• O Governo está mais interessado em investir nas áreas privadas. 
• Muitos recursos investidos na copa e poucos nas áreas que requerem 

maior atenção, como por exemplo, transporte público. 


