




Enquete 

Um estudo feito por matemáticos da Universidade de Vermont, nos Estados Unidos, mostrou 
que o dia preferido pelas pessoas é o domingo. Os pesquisadores analisaram 2,4 milhões de 
mensagens pela Internet para descobrir qual era o dia da semana que as pessoas mais 
gostam, contando a quantidade de palavras positivas e negativas usadas nas mensagens. O 
Laboratório de Pesquisas da UniCarioca, curioso em relação ao pensamento do carioca a este 
respeito, foi às ruas da cidade para conferir qual o dia preferido do carioca, quais as 
características que tornam este dia preferido e, ainda, descobrir algumas características, 
exclusivas, percebidas especialmente pelos cariocas em relação a este dia. 
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RESUMO GERENCIAL 



TOTAL DE RESPONDENTES: 698 entrevistados. 
 
DATA DE REALIZAÇÃO: 30 de maio e 01 de junho, nas 
ruas do centro do Rio de Janeiro. 
 
NÚMERO DE ENTREVISTADORES: 8 entrevistadores. 
 
INSTRUMENTO: questionário com 11 questões. 
 
ABORDAGEM: respondentes eram abordados nas ruas do 
dentro da cidade por um dos pesquisadores do 
Laboratório de Pesquisas da UniCarioca. 



Enquete  realizada pelo Laboratório de Pesquisas da UniCarioca revela que o dia preferido dos cariocas 
é o sábado (39%). O segundo dia preferido é a  sexta-feira (38%). Ou seja, 77% dos cariocas 
preferem o final de semana. Percebem-se mais felizes nestas ocasiões. Por outro lado, o dia que faz 
menos sucesso é a segunda-feira (63%).  
 

O resultado do carioca é um pouco diferente da pesquisa realizada pela Universidade de Vermont, nos EUA. Para eles 
o dia da semana preferido é o domingo, enquanto a quarta-feira não faz muito sucesso.  

 

Foi solicitado aos respondentes que traduzissem, em uma palavra ou frase curta, a principal razão do 
sentimento de felicidade ou infelicidade em relação a estes dias. Após análise do conteúdo foi possível 
identificar que 53%, mais da metade, relacionaram o sentimento de felicidade com o amor dedicado 
a família, principalmente, aos pais, filhos, netos... (28%), às coisas da vida e pessoas (13%) e a 
possibilidade de descansar, inclui-se nesses casos, folgas, férias... (12%).  
 
Por outro lado, os respondentes relacionaram o sentimento de infelicidade (26%) ao momento em 
que percebem que precisam abandonar o final de semana e voltar a rotina, recomeçar tudo novamente 
(14%) e à falta de dinheiro (12%). Dizem eles: “o finalzinho do domingo, mais precisamente na abertura 
do Fantástico, é normal lembrar que acabou o final de semana e que vai começar tudo de novo. É como 
um gatilho que nos traz de volta à realidade”.  
 
A pesquisa revela também que 71% dos cariocas ficam mais animados quando o final de semana se 
inicia. Por outro lado, ficam mais desanimados quando o final de semana termina e está próximo 
de começar uma nova semana (79%). 



Foram entrevistadas 698 pessoas: 
 

– 49% homens e 51% mulheres. 
– Principalmente, entre 26 e 45 anos (56%).  
– Moradores dos diferentes bairros do Rio de janeiro: 18% da Baixada, 26% da Zona Norte, 

22% da Zona Sul, 22% Zona Oeste, 10% do Centro e 2% outros.  
– 85% com ensino médio e superior completo.  
– 81% trabalhadores. 
– 49% com salário entre R$ 1.000 e R$ 3.000,00. 

 
A pesquisa também levou em conta o que o carioca gosta de fazer nos dias da semana:  
 
A segunda, a sexta e o sábado são dias importantes para os cariocas. Os respondentes 
concentram decisões e têm hábitos e costumes relacionados a estes dias. Por exemplo:  
 
59% alegam que a segunda-feira é o melhor dia para se fazer um investimento e, para  45% 
dos respondentes, um bom dia também para arrumar um novo emprego. Eles entendem que a 
semana está começando, estão descansados, cheios de disposição e que as melhores oportunidades 
de negócio aparecem logo no início, tanto para investimentos quanto para empregos.  
 
Porém, a segunda-feira não é, na opinião dos cariocas, um bom dia para beber (12%) ou para 
sair à noite (10%). Afinal, “a semana nem começou e já ficamos com aquele gosto de cabo de 
guarda chuva molhado na boca”, afirmam. Assim como não gostam de beber na quinta (7%) 
para não “atrapalhar o desempenho”, na sexta e no sábado. 



A segunda é, também, o dia em que o carioca prefere pedir um aumento (32%). Ele acha que 
o “chefe” está mais feliz e sensível em razão das metas que precisam ser atingidas. 
 
Muitos, também, preferem ser demitidos na segunda (32%). Acreditam que terão a semana 
inteira para “correr atrás do prejuízo”, ou mesmo, para “se acostumarem com a ideia e não passar 
o final de semana amargurado com a situação”. Assim como, utilizam a segunda para acessar o 
face e atualizar o blog (29%). É parte desta rotina fazer resumo, postar fotos e ficar 
“resenhando” sobre tudo o que aconteceu. Gostam, também, de entrar no faze na sexta 
(24%) para ver e fazer a programação do final de semana que vai entrar.  
 
Ir a um enterro na segunda é, também, um programa interessante: “dá para aproveitar e 
emendar mais um dia no final de semana”, dizem alguns (33%). Para outros, no entanto, o 
sábado (23%) e domingo (24%) são bons dias para ir a um enterro, pois não atrapalha o 
dia de trabalho. Quase ninguém, por exemplo, quer ir a um enterro na quinta ou sexta (2% e 7%, 
respectivamente). “Deixa o clima ruim no final de semana”, concluem. 
 
Agora, quando o assunto é diversão e prazer, o carioca não pensa duas vezes, a preferência é pelo 
final de semana que, para a maioria, já começa na sexta à noite. Entre os que querem fazer sexo 
(27%), beber (29%) e iniciar um novo relacionamento (26%), a sexta-feira é o dia 
ideal. Assim como, para sair à noite para a balada (28%) ou realizar atividades culturais 
como ir a um cinema, teatro... (30%), o sábado é o dia preferido dos cariocas. Tudo porque 
podem aproveitar a noite e não precisam acordar cedo no outro dia. 



Mas, eles garantem, o pior dia para fazer sexo é a terça-feira (7%) e para sair à 
noite, o domingo (5%) que é, inclusive, o dia preferido de uma boa parcela dos 
respondentes, para descansar (21%). 
 
Para fazer compras, os cariocas preferem o sábado (22%). E, para fazer uma prova de 
concurso (24%), o domingo.  
 
Quando o tema é chuva, os cariocas preferem que chova na segunda (27%) e na terça 
(21%). Nunca no final de semana, para não estragar a festa. 
 
E o que os cariocas preferem fazer, então, no final de semana tão esperado? 
 
Para 61% deles, passear com a família e amigos é um excelente programa. Assim 
como, almoçar fora (60%), ou fazer um churrasco (60%), além, logicamente, de tirar 
uma boa soneca na tarde do domingo (59%). Está aí, uma agenda simples e comum 
para à maioria dos cariocas. 
 
Agora, o que ele não gosta mesmo de fazer no final de semana é: ficar sozinho 
(49%), realizar atividades domésticas (43%) ou acordar cedo (39%). 



E na pesquisa de Vermont, nos EUA? Comparando alguns resultados é possível ver que... 
 

• Pra eles, a segunda-feira é considerada um dia bom para fazer investimentos (igual a 
pesquisa do carioca). 

• A terça-feira foi vista como um bom dia para atualizar blogs, mas um dia ruim para o 
sexo (assim com o carioca)  

• Para pedir aumento o americano prefere a quarta-feira  e o carioca a segunda. Alguns 
chefes de empresas americanas dizem que um pedido desses na segunda-feira  é muito 
ruim pois estão ocupados ,se preparando para a semana, e na quinta e sexta-feira estão 
pensando no fim de semana. O carioca, no entanto, acha que a segunda é o dia perfeito 
pois vem junto com as metas e dos desafios da empresa.. 

• Diferentemente da pesquisa carioca, o americano, prefere ser demitido na sexta-feira. A 
consultora Judi James afirma que na segunda-feira a pessoa demitida costuma ver 
apenas o lado ruim da coisa, enquanto na sexta-feira ela pode se sentir menos magoada 
e contente pela nova procura de emprego. Mas, como o carioca quer aproveitar o final 
de semana sem preocupação, ele acredita que a demissão na segunda dá mais tempo 
para ele arrumar outro emprego ou a se organizar melhor. 

• Sábado é um dia ruim para beber para o americano. Para o carioca , no entanto, está 
entre os melhores dias. 

 



PERFIL GERAL DOS ENTREVISTADOS 















RESULTADO DA PESQUISA 







AS PRINCIPAIS RAZÕES DA FELICIDADE DO CARIOCA 



AS PRINCIPAIS RAZÕES DA INFELICIDADE DO CARIOCA 







DIA DA SEMANA PREFERIDO PELO CARIOCA PARA  
FAZER UM INVESTIMENTO FINANCEIRO 



DIA DA SEMANA PREFERIDO PELO CARIOCA PARA  
IR A UM ENTERRRO 



DIA DA SEMANA PREFERIDO PELO CARIOCA PARA  
ENTRAR NO FACE, ATUALIZAR BLOGS... 



DIA DA SEMANA PREFERIDO PELO CARIOCA PARA  
FAZER SEXO 



DIA DA SEMANA PREFERIDO PELO CARIOCA PARA  
PEDIR AUMENTO DE SALÁRIO 



DIA DA SEMANA PREFERIDO PELO CARIOCA PARA  
DIRIGIR A TRABALHO OU PASSEIO 



DIA DA SEMANA PREFERIDO PELO CARIOCA PARA  
CHOVER 



DIA DA SEMANA PREFERIDO PELO CARIOCA PARA  
SER DEMITIDO 



DIA DA SEMANA PREFERIDO PELO CARIOCA PARA  
BEBER 



DIA DA SEMANA PREFERIDO PELO CARIOCA PARA  
INICIAR UM RELACIONAMENTO 



DIA DA SEMANA PREFERIDO PELO CARIOCA PARA  
DESCANSAR 



DIA DA SEMANA PREFERIDO PELO CARIOCA PARA  
ARRUMAR UM NOVO EMPREGO 



DIA DA SEMANA PREFERIDO PELO CARIOCA PARA  
PARTICIPAR DE UMA PROVA DE CONCURSO 



DIA DA SEMANA PREFERIDO PELO CARIOCA PARA  
SAIR À NOITE PARA A BALADA 



DIA DA SEMANA PREFERIDO PELO CARIOCA PARA  
ATIVIDADES RELACIONADAS AO LAZER (TEATRO, CINEMA, PRAIA...) 



DIA DA SEMANA PREFERIDO PELO CARIOCA PARA  
FAZER COMPRAS 



MELHOR COISA PARA FAZER NO FIM DE SEMANA 



PIOR COISA PARA FAZER NO FIM DE SEMANA 



COMENTÁRIOS OUVIDOS 



Comentários, críticas sugestões... 
 

• “Fazer amor não tem dia certo.” 

• “Existem itens que não são melhores ou piores. Podem ser bom ou ruim em mais de um dia 
na semana.”  

• “Senti um pouco de dificuldade porquanto não tenho como certo pautar decisões em função 
dos dias da semana, ao menos de forma tão exata.”  

• “Nunca parei pra pensar nisso e me surpreendi com minhas respostas (kkkkk).” 

• “Não tem melhor dia para morrer.” 

• “A questão do enterro é desnecessária, pois, qualquer dia é péssimo pra um enterro.” 

• “Eu tive dificuldade para responder sobre a INFELICIDADE nas perguntas 7 e 8, pois não me 
sinto assim em nenhum dia.” 

• “Os homens não gostam de fazer sexo no final de semana. Eles preferem beber.” 

• “Eu prefiro fazer sexo na quarta. A novela termina cedo e como não gosto de ver futebol, 
aproveito para fazer outras coisas (rsrsrsr)”,  

• “Quem fez a pesquisa não sabe que sexo é bom todos os dias?” 

• “O que me deixa mais feliz é ter uma amante. O que me deixa infeliz é que ela gasta muito.” 


