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O jornal EXTRA pretende veicular na virada do ano, na edição de réveillon, os 10 
PRINCIPAIS DESEJOPS DAS MULHERES PARA 2014. Sendo assim, convidou o 
Laboratório de Pesquisas da UniCarioca para ouvir as mulheres da cidade do Rio 
de Janeiro sobre o tema. A ideia é que após o resultado da pesquisa especialistas 
possam dar dicas de como as mulheres  podem conseguir o que querem, nas 
diversas dimensões da vida. 

Dezembro 2013 



ENQUETE  
OS 10 PRINCIPAIS DESEJOS DAS 

MULHERES PARA 2014 



TOTAL DE RESPONDENTES: 538 entrevistados. 
 
DATA DE REALIZAÇÃO: 4 e 5 de dezembro, nos horários 
compreendidos entre 10h e 15h nas ruas do centro do 
Rio de Janeiro. 
 
NÚMERO DE ENTREVISTADORES: 5 entrevistadores. 
 
INSTRUMENTO: questionário com 9 questões. 
 
ABORDAGEM: respondentes eram abordados nas ruas do 
dentro da cidade por um dos pesquisadores da 
UniCarioca. 



RESUMO GERENCIAL 



Enquete realizada com mulheres de diferentes idades, regiões, renda..., revela OS 10  
PRINCIPAIS DESEJOS FEMININOS PARA 2014 (números representam o percentual de 
respondentes que assinalaram o item em suas respostas – elas podiam marcar mais de uma 
opção no questionário)  

• Elas querem mais qualidade e equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, Tal 
item foi citado por mais da metade das respondentes, 55% (apesar de reconhecerem a 
dificuldade para alcançar este equilíbrio visto que necessitam dividir o tempo entre a casa, 
o trabalho, a família e à si mesmas). 

• 52% delas desejam adotar uma alimentação saudável. Porém, sabem a dificuldade 
de tal empreitada visto que estão constantemente almoçando fora de casa e, nem sempre, 
conseguem montar um prato equilibrado (sem contar com a tentação das sobremesas e 
dos refrigerantes). 

• Uma boa parte, 47%, sonha em fazer uma viagem inesquecível. Mas entende que 
para realizar este sonho a vida pessoal, profissional, amorosa e financeira precisa estar 
bem resolvida. 

• O cuidado com a saúde e o corpo vem chamando a atenção de  grande parte desse 
público:46% garante que precisa praticar exercícios físicos regularmente. 

• Mas a necessidade de ampliar as competências para melhorar de vida não foi esquecida: 
43% entendem que é necessário estudar mais e, assim aumentar a qualificação e poder 
galgar cargos mais importantes em suas empresas (ou aproveitar oportunidades 
oferecidas pelo mercado). 



• Muitas acreditam que dão muito valor a amigos, parentes, filhos... Mas, em 2014, querem 
dar atenção a si mesmas, 42%. Priorizar algumas de suas necessidade e desejos. 
Investir na realização de seus sonhos, projetos e objetivos. Para isso, certamente, terão 
que cuidar melhor, por exemplo, do dinheiro que ganham. 

• Mudar de emprego faz parte do sonho de 36% das mulheres. Elas  acreditam que com 
mais qualificação poderão buscar novos horizontes profissionais. 

• O envolvimento com a política e o futuro do país também fazem parte da “agenda” dos 
desejos feminios. 35% querem mais justiça e desejam que políticos corruptos 
sejam condenados e presos. 

• Economizar está entre os 10 PRINCIPAIS DESEJOS. 34% das mulheres acham que 
podem comprar menos e, melhor ainda, comprar bem. 

• 32% alegam que precisam perder peso no ano de 2014. Eis aí uma missão para ser 
cumprida. 

Pode-se resumir os dez itens em um só: melhorar a qualidade vida 
(equilibrando a relação entre a vida pessoal e profissional). 
Esse é o grande desejo das mulheres para 2014. 



PERFIL GERAL DOS ENTREVISTADOS 



24% 

14% 

27% 

16% 

18% 

1% 

REGIÃO 

Baixada Fluminense

Centro

Zona Norte

Zona Oeste

 Zona Sul

Região Serrana



25% 

33% 

24% 

10% 
8% 

FAIXA ETÁRIA 

de 16 a 24 anos

de 25 a 33 anos

De 34 a 42 anos

De 43 a 50 anos

Acima de 51 anos



41% 

21% 

9% 

7% 

21% 

1% 

SITUAÇÃO CONJUGAL 

Solteira

Casada

Divorciada

Mora com companheiro

Namorando

Viúva



7% 

42% 
40% 

11% 

FORMAÇÃO 

Até fundamental

Até ensino médio

Até ensino superior

Além da graduação



40% 

44% 

12% 

3% 1% 

RENDA FAMILIAR 

Até R$ 1.000,00

Entre R$ 1.001,00 e R$
3.000,00

Entre R$ 3.001,00 e R$
5.000,00

Entre R$ 5.001,00 e R$
7.000,00

Acima de R$ 7.000,00



RESULTADO DA PESQUISA 



QUAIS OS 10 PRINCIPAIS DESEJOS DAS MULHERES PARA 2014 

55% 52% 
47% 46% 

43% 42% 
36% 35% 34% 33% 
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que os
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roubam o país
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Economizar
mais dinheiro
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Percentual de respondentes que assinalaram 
o item em seu questionário 



11% 

4% 

25% 

12% 

4% 

8% 8% 8% 

3% 
2% 

15% 

Usar roupa
branca ou
dourada

Pular sete
ondas

Ficar com
familiares e

amigos

Ver a
queima de
fogos na

praia

Usar roupa
íntima

apropriada
para a

ocasião

Comer
lentilhas,

uvas...

Fazer uma
viagem

Estar numa
casa na

praia

Fazer
oferendas:

flores e
barquinhos

no mar

Ficar
sozinha

Rezar para
que seja um
ano melhor

O QUE VOCÊ PRETENDE FAZER NA NOITE DA VIRADA? 



20% 

16% 

11% 
10% 9% 

7% 7% 
6% 

4% 4% 
3% 3% 

COMO VOCÊ ESPERA QUE AS PESSOAS SEJAM EM 2014? 


