




Enquete 

 

A Prefeitura do Rio vai celebrar  os 450 anos da cidade em 1º de março de 2015. A iniciativa é realizada 
pelo “COMITÊ RIO450”, que está responsável por coordenar os preparativos e elaborar um calendário 
comemorativo que proponha uma reflexão a respeito dos caminhos que o Rio deve percorrer rumo aos 
seus 500 anos. Os organizadores entendem, também, que a intimidade dos cidadãos com as 
peculiaridades da cidade, por exemplo, a cultura, o lazer, os pontos turísticos, os principais restaurantes, 
museus..., estabelecem uma relação de amor e orgulho por tudo o que temos e somos. Ao mesmo tempo 
estes sentimentos são visíveis na forma como o carioca recebe e cuida de cada visitante. Sendo assim, 
desafiados pelo COMITÊ RIO450, o Laboratório de Práticas da UniCarioca vai até às ruas do Rio para saber 
o quanto os taxistas conhecem nossos pontos turísticos, se eles visitam e indicam esses locais aos seus 
passageiros e se eles gostariam de ter mais informações sobre a história da cidade. Tudo isso para saber 
se temos, realmente, uma cidade maravilhosa é conhecida por todos nós. 

OUTUBRO 2014 



TOTAL DE RESPONDENTES: 764 entrevistados. 
 
DATA DE REALIZAÇÃO: 23 de outubro e 01 de novembro, 
nos horários compreendidos entre 9h e 16h, nas ruas do 
Centro, no Rio de Janeiro. 
 
NÚMERO DE ENTREVISTADORES: 12 entrevistadores. 
 
INSTRUMENTO: questionário com 22 questões. 
 
ABORDAGEM: respondentes eram abordados nas ruas e 
nos pontos de taxis do Centro da cidade por um dos 
pesquisadores do Laboratório de Pesquisas da 
UniCarioca. 



RESUMO GERENCIAL 



Pesquisa revela que os taxistas do Rio precisam desenvolver conhecimentos sobre história da 
cidade e seus pontos turísticos, para melhor atender seus passageiros. Pelo resultado do 
estudo, apenas 11% dos taxistas conhecem profundamente a história do Rio de 
Janeiro. 57% deles conhecem parcialmente, 4% desconhecem totalmente e 9% não 
tem interesse e 19% desconhecem a maioria dos fatos. 
 
Quando perguntados sobre a frequência com que procuram informações sobre a 
cidade, apenas 11% afirmaram fazer isso frequentemente. 57% às vezes e 32% 
nunca pesquisaram a história do Rio de janeiro. 
 
45% não costuma visitar nenhum dos museus da cidade.  
 
A praia é o passeio preferido para 55% dos entrevistados. 
 
17% nunca passam pelos locais históricos da cidade. 
 
Eles afirmam que 76% dos moradores também são indiferentes a história da cidade, 
alguns deles não demonstrando nenhum interesse pelo tema (24%). 
 
No entanto eles afirmam que 61% dos turistas demonstram  ter muita curiosidade 
sobre a história da Rio. Este resultado propõe uma reflexão: como atender a expectativa de 
mais da metade dos turistas se apenas 11% conhecem profundamente a história da cidade?   



Eles dizem que os turistas, 61%, perguntam, principalmente, sobre os pontos turísticos 
da cidade. Mas, olha o absurdo, 32% deles, taxistas, nunca pesquisaram informações 
sobre a cidade. 
 
E o cenário fica mais crítico quando eles respondem que os passeios que mais 
recomendam aos passageiros são os pontos turísticos, 61%. Provavelmente, devem 
indicar os lugares mais comuns. Com isso, vários pontos turísticos do Rio de janeiro ficam 
esquecidos e a beleza da cidade deixa de ser apreciada em sua totalidade. 
 
53% deles sabem, no mínimo, que Estácio de Sá foi o fundador da cidade. Assim como 
sabem, 53%, que o Rio completará 450 anos em 2015. 
 
70% deles dizem que teriam interesse em obter mais informações sobre a cidade. 
Alegam que isso ajudaria na interação com os passageiros e poderia render, inclusive, mais 
corridas. 
 
Perguntados sobre como gostariam de ter essas informações, 69% sugerem que através de 
um curso semipresencial (43% optaram pelo curso online e 26% optaram pelo curso 
presencial).  
 
Vale notar, também, que somente 35% dos taxistas possuem carro próprio. Os outros 65% 
alugam, trabalham em carro de cooperativas ou de terceiros. 
 
 
 



PERFIL GERAL DOS ENTREVISTADOS 















RESULTADO DA PESQUISA 
AS OPÇÕES ASSINALADAS NA COR VERDE INDICAM AS RESPOSTAS CERTAS 

































COMENTÁRIOS PARTICIPANTES 



Espaço para comentários, opiniões, dúvidas, curiosidades... 
  

– Gostaria de promoções direcionadas para que os taxistas 
conhecessem mais e melhor os pontos turísticos. 

– Recomendo a todos os passageiros que visitem o máximo de 
lugares possíveis no Rio de Janeiro, pois é uma cultura 
fascinante, com obras maravilhosas. E, inclusive, pesquisem 
sobre a história do Rio de Janeiro, pois, vão admirar mais ainda 
essa Cidade Maravilhosa! 

– O Rio é a cidade mais bonita que existe, Lugares fantástico! 

– O Entrevistado disse que ele fundou o Rio (risos) 

– Não vê vantagem em ter curso para aprender a história do RJ. Ela 
diz que é preferível ter um dia cultural. 

– Sou muito tímida para fazer curso. 


