
“MAS ESSE ANO MEU BEM, TÁ COMBINADO, 

NÓS VAMOS BRINCAR SEPARADOS” 
COMO SE COMPORTAM OS CASAIS CARIOCAS NO CARNAVAL 



ENQUETE 

“MAS ESSE ANO MEU BEM, TÁ COMBINADO, 

NÓS  VAMOS BRINCAR SEPARADOS” 
COMO SE COMPORTAM OS CASAIS CARIOCAS NO CARNAVAL 

O carnaval é uma das datas mais aguardadas pela maioria dos cariocas, que trabalha o ano 
inteiro a espera do dia da folia. Viagens, desfiles, romances, fantasias..., fazem parte da magia 
que envolve o consciente e o inconsciente dessas pessoas e, particularmente, de muitos casais, 
sejam “ficantes”, namorados, casados, juntados. Alguns acreditam que nesta época é permitido 
“brincar separados”, cada um do seu jeito, no seu bloco e livre para “ficar” com quem quiser. 
Outros, que é o momento de ficar mais juntinhos ainda e curtir a folia com a pessoa que ama. 
Um outro grupo prefere buscar a alegria ou o descanso em outras paisagens. Enfim, tem festa 
pra tudo que é lado e várias formas de curtir o festejo de momo. Afinal, como se diverte a 
maioria dos casais cariocas? Curioso, o Laboratório de Pesquisa da UniCarioca, vai às ruas da 
cidade para descobrir o que os casais cariocas pretendem fazer neste carnaval. 

FEVEREIRO 2014 



APRESENTAÇÃO 



O Laboratório de Pesquisa da UniCarioca nasceu em março de 2012, dentro do curso de 
marketing da instituição, com o objetivo de entender e divulgar, por meio de pesquisas, o 
pensamento da população carioca sobre os mais variados temas do cotidiano. 
 
É formado por alunos de todos os períodos e de todos os cursos, que desenvolvem o projeto 
de uma pesquisa, desde sua criação até a apresentação do resultado. Todo o processo é 
acompanhado por estatístico devidamente registrado e por professores qualificados / titulados 
e com vasta experiência de mercado. 
 
Atualmente o laboratório, além de ser uma atividade acadêmica, desempenha, também, o 
papel de atender aos anseios dos principais meios de comunicação do Rio de Janeiro 
produzindo pesquisas e, algumas vezes, sendo pauta de matérias para veículos como EXTRA 
(caderno VIDA GANHA, CADERNO DE ESPORTES, colunas) O GLOBO (cadernos BOA GENTE, 
BOA CHANCE..., colunistas como Ancelmo Gois, Flávia Ferreira...), BAND NEWS, VEJA RIO, 
entre outros. 
 
O laboratório atua, também, no desenvolvimento de outras pesquisas como: de segmentação, 
de satisfação, de demanda, de produtos, de viabilidade de negócios, principalmente, para 
micro e pequenos empreendedores. 

O LABORATÓRIO DE PESQUISA DA UNICARIOCA 



ALGUMAS PESQUISAS PRODUZIDAS 
 

• Pesquisa de Mercado para o lançamento de um suplemento diário para o EXTRA na 
Baixada Fluminense. 

• Pesquisa para a VEJA RIO, matéria de capa, sobre a relação tumultuada entre as 
Babás e Patroas. 

• Pesquisa identificando a opinião do carioca sobre os embargos infringentes 
(Ancelmo Gois, jornal O GLOBO). 

• Pesquisa sobre a satisfação dos moradores com as UPP (jornal EXTRA). 

• Pesquisa sobre o interesse do carioca em relação à RIO+20 (jornal EXTRA). 

• Pesquisa para identificar a opinião do carioca sobre os médicos cubanos (Ancelmo 
Gois, jornal O GLOBO). 

• Pesquisa sobre o valor que o carioca gostaria de gastar no dia das mães (Flávia 
Ferreira, jornal O GLOBO). 

• Pesquisa sobre as melhores ruas para se morar em Jacarepaguá, Barra da Tijuca e 
Recreio (matéria de capa caderno O GLOBO Barra de Tijuca). 

• Pesquisa sobre o programa Lixo Zero (coluna GENTE BOA do jornal O GLOBO). 



ALGUMAS PESQUISAS PRODUZIDAS (continuação) 
 

• Pesquisa sobre a prática do horário flexível de trabalho e do banco de horas nas 
empresas do Rio de Janeiro. Matéria de CAPA e conteúdo da página 3 do caderno 
BOA CHANCE, do jornal O GLOBO 

• Pesquisa sobre o valor da profissão do professor para edição especial de 
comemoração do dia dos professores. Matéria de CAPA no jornal EXTRA do dia 15 
de outubro de 2013. 

• Pesquisa sobre reconhecimento profissional: o que o carioca pensa do tapinha nas 
costas (caderno BOA CHANCE do jornal O GLOBO). 

• Pesquisa sobre como o carioca pretende gastar o décimo terceiro salários (coluna 
NEGÓCIOS E CIA do jornal O GLOBO, caderno VIDA GANHA do EXTRA e BAND 
NEWS – novembro de 2013) 

• Pesquisa para identificar o INTERESSE DOS JOVENS PELO MAGISTÉRIO (matéria de 
CAPA do jornal O GLOBO, no dia 5 de janeiro de 2014). 



FOTOS DA COLETA DE DADOS NAS RUAS DO RIO DE JANEIRO 



“MAS ESSE ANO MEU BEM, TÁ COMBINADO, 

NÓS  VAMOS BRINCAR SEPARADOS” 
COMO SE COMPORTAM OS CASAIS CARIOCAS NO CARNAVAL 



TOTAL DE RESPONDENTES: 848 entrevistados. 
 
DATA DE REALIZAÇÃO: 27, 29 e 30 de janeiro, nos 
horários compreendidos entre 9h e 16h, nas ruas do 
Centro, no Rio de Janeiro. 
 
NÚMERO DE ENTREVISTADORES: 16 entrevistadores. 
 
INSTRUMENTO: questionário com 21 questões. 
 
ABORDAGEM: respondentes eram abordados nas ruas da 
cidade por um dos pesquisadores do Laboratório de 
Pesquisas da UniCarioca. 



RESUMO GERENCIAL 



Pesquisa sobre o comportamento dos casais cariocas no carnaval revela que quase metade dos 
cariocas já traíram no carnaval (45%) e com isso terminaram o relacionamento (44%). Alguns 
tentaram reatar (40%). Mas a confiança nunca voltou plenamente. 
 
98% dos entrevistados já tiveram algum tipo de relacionamento recente e 71% deles 
estão vivendo um relacionamento atualmente. 
 
45% afirmam que já traíram no carnaval e que  os principais motivos da traição foram: para 
dar o troco no parceiro (15%), por impulso (14%), para chamar atenção do outro (13%), por 
carência (12%. Outros fatores como pra variar, pela oportunidade, para se auto afirmar, por 
aventura, curiosidade e porque no carnaval tudo é permitido também foram considerados pelos 
“traidores” (outros 46%).  
 
44% alegam que já terminaram no carnaval e os grande motivos foram, principalmente, 
porque foram traídos ou traíram e foram descobertos ou não suportaram ver e saber da traição 
(55%) ou porque queriam ficar só e se divertirem livremente (28%). Se apaixonar por outra 
pessoa,  e querer terminar o relacionamento completam o resultado (17%). 
 
Mas, depois do carnaval, 40% dos respondente, arrependidos do que fizeram, reataram  o 
relacionamento.  Porém, para 33% alegam que o relacionamento nunca voltou a ser a 
mesma coisa e, para 18% todo carnaval é uma grande preocupação. 
 
Entre os que traíram e continuam separados, 28%, quase um terço, alegam que arrumaram 
outra(o). 



76% dos casais se sentem ameaçados na época do carnaval. 
 
47% para suportarem as ameaças do carnaval, optam por fazer uma marcação serrada no 
parceiro (23%) ou arrumar um outro programa, como por exemplo uma viagem ou um retiro 
para participar (33%). Porém, 27%, não consideram o carnaval uma tentação e 17% se acham 
maduros e acham que “uma olhadinha não tira pedaços” . 
 
O que mais preocupa 61% das pessoas na época do carnaval é o assédio intenso que os 
casais sofrem (32%) e a “fantasia” de que ninguém é de ninguém nesta época (29%). Porém 
40% delas procuram tratar o assunto com naturalidade, pois, acreditam, que exista assédio em 
todas as festas. Mas, 35% partem logo para a briga ou ignorância “ninguém põe a mão no que 
é meu”. 
 
Os cariocas dividem a responsabilidade pela traição no carnaval. Para 61% deles, tanto o 
homem quanto a mulher estão propensos a este comportamento. E eles indicam que 
os maiores culpados são os próprios de traidores (37%), o clima que envolve os festejos de 
momo (12) e o incentivo dos amigos (17%). “Na hora é difícil resistir”. 
 
Porém, para aproximadamente um terço dos cariocas, 31%, o problema não está em resistir 
ou não aos apelos e sim na “safadeza” da pessoa que demonstra ação ou comportamento de 
libertinagem. Outros indicam, ainda, por exemplo, que seja desvio de personalidade de um dos 
cônjuges (27%). 



77% dos cariocas, no entanto, preferem passar os festejos de momo com o parceiro e 
amigos(a) (33%) ou com os amigos (30%). Somente 5% vão ficar sozinhos. 
 
Quando perguntados sobre ter conhecido alguém no carnaval e, a partir daí iniciar um 
relacionamento sério, 62% afirmam que relacionamentos iniciados na época do 
carnaval não são sérios ou não valem à pena. 22% tentaram, mas durou pouco e, para 
16% o final foi feliz: estão namorando e, alguns já estão casados e com filhos. 
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FAIXA ETÁRIA 
 

2% 

17% 

44% 

26% 

8% 3% 

Acima de 61 anos

Até 20 anos

Entre 21 e 30 anos

Entre 31 e 40 anos

Entre 41 e 50 anos

Entre 51 e 60 anos



FORMAÇÃO 
  
 
 

11% 

43% 

40% 

6% 

Até ensino fundamental

Até ensino médio

Até ensino superior

Pós, Mestrado, Doutorado



ATUALMENTE VOCÊ ESTÁ 
 
 

28% 

6% 

9% 28% 

29% 
Casado

Enrolado

Ficando

Namorando

Solteiro



VOCÊ JÁ TRAIU NO CARNAVAL 
 

55% 

19% 

26% 

Nunca

Sim. Uma única ves

Sim. Várias vezes



EM CASO AFIRMATIVO, POR QUE MOTIVO VOCÊ TRAIU? 
 

13% 

15% 

3% 

11% 

11% 
12% 

3% 

14% 

12% 
6% 

Para chamar atenção

Para dar o troco

Para se auto afirmar

Para variar

Por aventura

Por carência

Por curiosidade

Por impulso

Por oportunidade

Por que no carnaval tudo é
permitido



VOCÊ JÁ TERMINOU ALGUM RELACIONAMENTO NO 
CARNAVAL? 

 

56% 

44% 

Não

Sim



POR QUE MOTIVO TERMINOU O RELACIONAMENTO? 
 

25% 

9% 

2% 

6% 
21% 

26% 

11% 

Porque foi traído

Porque não suportou ver e
saber da traição

Porque queria ficar só

Porque se apaixonou por
outro(a)

Porque traiu e foi
descoberto(a)

Queria se divertir livremente

Queria terminar



E DEPOIS DO CARNAVAL, VOCÊ RETOMOU O 
RELACIONAMENTO OU CONTINUOU SEPARADO? 

 
 
 

60% 

40% 

Continuou separado

Retomou o
relacionamento



EM CASO AFIRMATIVO, COMO ANDA ESTE  
RELACIONAMENTO? 

 

17% 

20% 

33% 

5% 

7% 

18% 

Continuamos amigos,mas
separados

Estamos felizes

Nunca foi a mesma coisa

O relacionamento voltou, mas
a confiança acabou

Retornamos, mas não está
valendo à pena

Todo carnaval é uma
preocupação



EM CASO NEGATIVO, PORQUE VOCÊ CONTINUA SEPARADO? 
 
 

7% 

28% 

13% 
8% 

22% 

22% 

A outra pessoa não quer mais

Arrumei outro(a)

Conversamos e preferimos
continuar amigos

Nunca mais quero ver esta
pessoa na minha vida

Nunca mais vi a pessoa

Preferimos ficar sozinhos, dar
um tempo



VOCÊ ACHA QUE OS CASAIS “SE SENTEM AMEAÇADOS” NA 
ÉPOCA DO CARNAVAL? 

 
 

24% 

76% 

Não

Sim



COMO O CASAL FAZ PARA SOBREVIVER AS “AMEAÇAS” DO 
CARNAVAL? 

 

23% 

27% 
17% 

11% 

22% 
Marcação cerrada. Não
desgrudamos um do outro

Não considero o carnaval
como uma "tentação"

Somos maduros:"uma
olhadinha não tira pedaços"

Vamos para retiros religiosos,
ou outros programas

Viajamos para outros lugares



O QUE MAIS PREOCUPA OS CASAIS NA ÉPOCA DO  CARNAVAL? 
 

29% 

9% 

11% 
32% 

19% 

A “libertinagem” 
(ninguém é de ninguém) 

A exploração da
sensualidade

Nada preocupa

O assédio das outras
pessoas

O excesso das bebidas
alcoólicas



NA SUA OPINIÃO QUEM ESTÁ MAIS PROPENSO A COMETER 
TRAIÇÃO NO CARNAVAL? 

 

10% 

29% 

61% 

A mulher

O homem

Os dois



QUEM É MAIS CULPADO PELA TRAIÇÃO NO CARNAVAL? 
 

3% 

6% 

22% 

17% 
4% 

11% 

37% 

A conquista da liberdade pelas
mulheres

A cultura machista: "mas ele é
homem"

O ambiente propício

O incentivo dos amigos

O traído por deixar de
satisfazer ao outro

O traído pela falta de atenção
ao outro

O traidor pelo ato em si



VOCÊ ACREDITA QUE A TRAIÇÃO NO CARNAVAL É MOTIVADA 
PELA... 

 

31% 

12% 

27% 

12% 

18% 

Ato ou comportamento de
libertinagem (safadeza)

Erotismo da época

Falta de personalidade de um
dos pares

Monotonia nas relações

Possibilidade de fazer coisas
que não pode no dia-a-dia



COMO VOCÊ E SEU PARCEIRO LIDAM COM O ASSÉDIO NO 
CARNAVAL? 

 

12% 

17% 

40% 

18% 

13% 

Brigamos muito por conta
disso, pois sentimos muito
ciúmes um do outro
Defendo o que é meu e não
deixo ninguém se aproximar

Lidamos de forma natural, pois
sempre existe isso em festas

Parto para a “ignorância” 

Saio do lugar imediatamente



COM QUEM VOCÊ PREFERE SAIR NOS PROGRAMAS DO CARNAVAL? 
 

14% 

33% 

18% 

30% 

5% 

Acompanhado(a) com
meu parceiro(a)

Com meu parceiro(a) e
com amigos(as)

Família

Na companhia de
amigos(as)

Sozinho



EM ÉPOCA DE CARNAVAL, VOCÊ JÁ CONHECEU ALGUÉM E 
MANTEVE UM RELACIONAMENTO SÉRIO? 

 

37% 

18% 7% 

6% 

10% 

22% 

Não, acho que vale à pena

Não, pois acho que as pessoas
que estão no carnaval não
querem relacionamento sério
Não, pois, pessoas que estão no
carnaval, não servem para ter
um relacionamento sério
Sim, e inclusive estou casado(a)
com essa pessoa

Sim, estou namorando firme

Sim, mas durou pouco



PRINCIPAIS COMENTÁRIOS DOS ENTREVISTADOS: 

• “Melhor estar solteiro nessa época do ano”. 

• “Se o casal for solido e tiver confiança um no outro nada irá afetar a relação”. 

• “Se tiver confiança na relação, não vai ser uma data como essa que irá acabar com 
tudo ou trazer algum conflito”. 

• “Quando tem confiança, não há com o que se preocupar”. 

• “Não tem como lidar, melhor estar solteiro”. 

• “Quando namorava fazia programas caseiros ou viajava para lugares isolados, para 
não sofrerem nenhum tipo de assédio”. 

• “Tem muito tempo que eu não sei o que é uma festa de carnaval”. 

• “Vou para retiros com minha família e com meu namorado”. 

• “Quando namorava saia separado, cada um com seus amigos, para não ver o outro 
ser  assediado”. 

• “Já namorei por um longo tempo uma pessoa que conheci em um bloco de 
carnaval, por um período de 2 anos”.  

• “Sim, durou bastante , tivemos uma filha”. 

 

 

 

 

 

 

 

 


