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Apesar das chuvas dos últimos dias é possível ver, pelas imagens da televisão, os reservatórios de 
água vazios, efeitos de uma das maiores crises hídricas na história brasileira. É real a 
possibilidade de um racionamento de água e energia e, por que não dizer, necessário. Será 
preciso muita chuva para que isso não ocorra. No entanto, não dá para ficar parado, esbanjando 
recursos enquanto se espera a chuva. É preciso que cada cidadão assuma sua parcela de 
responsabilidade e contribua, com um gesto efetivo, na redução do consumo. Neste contexto, o 
Laboratório de Pesquisa da UniCarioca foi até às ruas do cidade para saber se o carioca está 
consciente da gravidade do momento e o que ele anda fazendo para contornar a situação, 
principalmente, no que se refere a mudança de hábitos em relação ao consumo de água e da 
energia elétrica. 
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O Laboratório de Pesquisa da UniCarioca foi criado em março de 2012, dentro 
do curso de marketing da instituição, para 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 profissionais de diferentes áreas, entre eles, 
estatístico, professores qualificados / titulados e com vasta experiência de mercado. 
 
Atualmente, o laboratório de Práticas de Pesquisa da UniCarioca, além de 
desempenhar uma atividade acadêmica, atua, também, atendendo as necessidades 
de empresas e organizações, de diferentes segmentos e porte, na produção de 
pesquisa de demanda, satisfação, opinião, viabilidade de negócios, entre outras, e 
dos principais meios de comunicação do Rio de Janeiro produzindo pesquisas e, 
algumas vezes, pauta para veículos como EXTRA (caderno VIDA GANHA, CADERNO 
DE ESPORTES, colunas) O GLOBO (cadernos BOA GENTE, BOA CHANCE, 
SOCIEDADE..., contribuir com colunistas como Ancelmo Gois, Flávia Ferreira...), 
BAND NEWS, revista VEJA RIO, TV RECORD, SBT, RÁDIO TUPI entre outros. 

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 UPPs (jornal EXTRA). 

• Pesquisa sobre o INTERESSE DO CARIOCA EM RELAÇÃO À RIO+20 (jornal EXTRA). 

• Pesquisa para identificar a OPINIÃO DO CARIOCA SOBRE A CHEGADA DOS 
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). 



• 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, no 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 
SALÁRIO (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 e mais 5 páginas no primeiro caderno, no dia 5 de janeiro 
de 2014 e matéria do CANAL FUTURA). 

• Pesquisa “OS 10 PRINCIPAIS DESEJOS DAS MULHERES PARA 2014, PUBLICADA NO 
Jornal EXTRA (janeiro 2014). 

• Pesquisa para identificar quais os 5 motivos que “MAIS ESTRESSAM  O CARIOCA” 
(matéria publicada no O GLOBO e veiculada nas rádios CBN, NATIVA, TUPI e na TV 
RECORD, em rede nacional, nos programas DOMINGO ESPETACULAR, BALANÇO 
GERAL e FALA BRASIL (março 2014). 



• Pesquisa sobre as “PREFERENCIAS DO CARIOCA NO CARNAVAL” foi capa do Jornal 
EXTRA e matéria publicada no caderno ESPECIAL CARNAVAL (março 2014). 

• Pesquisa “O QUE OS CARIOCAS ACHAM DAS SILICONADAS”. Foi capa do JORNAL 
EXTRA e publicada no primeiro caderno (março 2014). 

• Pesquisa e teste sobre “O CONHECIMENTO DO CARIOCA SOBRE A CIDADE”. 
Resultado foi publicado no JORNAL EXTRA e na REVISTA VEJA RIO, além de 
menção em nas rádios TUPI e CBN (março 2014). 

• Pesquisa “O LÍDER POR SUAS EQUIPES”, publicada no CADERNO BOA CHANCE, no 
Jornal O GLOBO, incluindo um teste sobre as principais características de liderança 
(março 2014). 

• Pesquisa “TRABALHAR APÓS A APOSENTADORIA” publicada no caderno BOA 
CHANCE, no jornal O GLOBO (maio de 2014). 

• Pesquisa “OPINIÃO DOS CARIOCAS SOBRE A CONVOCAÇÃO DA SELEÇÂO 
BRASILEIRA”, publicada no EXTRA, junho de 2014 

• Pesquisa “TERMÔMETRO DA COPA”, realizada após cada jogo do Brasil, publicada 
no EXTRA, imediatamente após os jogos, junho e julho 2014. 

• Pesquisa “O DIA PREFERIDO DO CARIOCA” publicada no jornal O GLOBLO na 
EDITORIA RIO, no mês de julho de 2014. 



• Pesquisa sobre “LIMPEZA URBANA”, publicada no jornal O GLOBLO na EDITORIA 
RIO, no mês de agosto de 2014. 

• Pesquisa sobre O QUE O CARIOCA PENSA SOBRE OS CONCURSOS PÚBLICOS, 
publicada no caderno BOA CHANCE do jornal O GLOBO em outubro de 2014 

• Pesquisa O QUE O CARIOCA FARÁ COM O DÉCIMO TERCEIRO, publicada no jornal 
O DIA em novembro de 2014 

• Pesquisa sobre COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR DE ANIME, realizada para 
uma ONG e para empresa que organiza tais eventos, em dezembro de 2014  

• Pesquisa sobre DESEMPENHO DOS EGRESSOS DA UNICARIOCA, saber sobre o 
sucesso profissional deste público, realizada em dezembro 2014 

• Pesquisa “COMO SE COMPORTAM OS CASAIS CARIOCAS NO CARNAVAL, matéria de 
CAPA do jornal O DIA em fevereiro 2015. 

• Pesquisa “OS CARIOCAS COSTUMAM SE PROTEGER CONTRA AS DSTs  NO 
CARNAVAL?”, publicada na editoria SOCIEDADE, no jornal O GLOBO, em fevereiro 
de 2015. 
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RESUMO GERENCIAL 



TOTAL DE RESPONDENTES: 681 respondentes  
 
DATA DE REALIZAÇÃO: 4 de março de 2015  
 
NÚMERO DE ENTREVISTADORES: 21 entrevistadores   
 
INSTRUMENTO: Formulário com questões sobre o 
consumo de água e energia    
 
ABORDAGEM: Alunos do Laboratório de Práticas de 
Pesquisa da UniCarioca abordaram os respondentes no 
Centro da Cidade do Rio de Janeiro 



Estudo realizado pelo Laboratório de Práticas de Pesquisa da UniCarioca revela que o 
carioca anda assustado com a possibilidade de um racionamento de água e energia. 
Para 84% dos respondentes isto pode acontecer já no ano que vem. 
 
Para 58% dos cariocas o consumo de água é maior no banho (40%) e na limpeza das 
calçadas (18%).  
 
Quanto ao consumo de energia , 42% garantem que o ar condicionado é o maior 
vilão, principalmente nos dias atuais e, para 18%, a permanência de lâmpadas acesas nos 
cômodos vazios das casas e das empresas. Isso merece uma reflexão: quem realmente anda 
apagando as lâmpadas dos quartos e dos escritórios quando não tem ninguém por lá? 
 
Mas a crise hídrica tem assustado o carioca. Tanto que 31% deles admitem que 
começaram a economizar água e energia em razão da crise. Porém, 65%, tenta 
economizar mas não conseguem manter uma rotina. Entre esses, alguns começam e 
param (24%), outros não conseguem manter o comportamento aprendido (24%) e, ainda tem 
um grupo que continua a gastar água e energia sem se preocupar com o dia de amanhã 
(17%). 
 
E olha que as estratégias que os cariocas mais utilizam para economizar água não são 
complexas. Exigem, apenas, disciplina.  Para 52% deles, fechar as torneiras  ou registros 
enquanto ensaboam o corpo, as mãos ou as louças (26%) e ficar menos tempo no banho 
(26%). São as preferidas.  



Porém ainda tem um percentual de 26% dos cariocas que não querem  colaborar com a 
redução do consumo de água. Acham que isso é irresponsabilidade das autoridades.  
 
Em relação ao consumo de energia, ocorre quase a  mesma coisa. 52% dos 
entrevistados “apostam suas fichas” no comportamento e na disciplina de apagar as 
lâmpadas  dos espaços vazios (34%) e reduzir o tempo no chuveiro (18%), como principais 
estratégias de redução de energia. E, outros 27%, não querem ajudar em nada. Acham 
que “estão pagando” e, assim, querem aproveitar ao máximo. 
 
Para 89% dos respondentes as  campanhas promovidas não são suficientes para 
mobilizar a população para uma mudança de comportamento. Mas esse total inclui 
ajuda extra. Para 33%  deles, o governo vai ter que ajudar. Mas, eis aí uma boa surpresa, 
56% acham que só vai funcionar se o povo colaborar. 
 
75% dos entrevistados acham que os cariocas estão mais preocupados e  
conscientes quanto ao consumo de água e energia. Mas estar consciente não garante 
uma mudança de hábitos no consumo dos recursos. Para 58% dos respondentes o carioca 
continua agindo da mesma forma que antes. Não mudaram em nada. Enquanto isso, outros 
41%, quase metade,  afirmam que o carioca reduziu o consumo de água e energia.  
 
O Carioca também acha que uma punição, tipo multa ou taxa extra, para quem 
consumir muito, ajudaria na mobilização da população. Para 70% “fazer doer no 
bolso” iria acelerar a mudança de comportamento, conclui a pesquisa. 



Enfim, é possível ver no resultado da pesquisa que o carioca assume sua responsabilidade 
quanto ao desperdício de água e energia. Acredita que pode contribuir com alguma coisa e 
tenta implementar de forma simples e eficaz, nem sempre com muito sucesso e disciplina, 
novos comportamentos como: reduzir o tempo de banho, fechar torneiras e registros, desligar 
os equipamentos das tomadas de energia... Mas, ao mesmo tempo, o carioca acredita que 
não é o único responsável por isso.  Na pesquisa, ele aponta para alguns problemas que, 
como sabemos, prejudicam o desempenho e futuro de nosso país de forma global, entre 
eles... 
 

• 34% dos respondentes indicam que a corrupção (desvio de verbas, suborno, “vista 
grossa”, falta de ética...)  é o principal  motivo para a crise do abastecimento de água e 
energia e, ainda, dos “problemas sociais, econômicos e políticos do país”. 
 

• 32% indicam que a falta de educação dos cidadãos, que “são egoístas” e não têm consciência 
(17%) e, assim, usam de forma irresponsável os recursos naturais (15%) influenciam, de 
forma negativa, os hábitos de consumo da população. 
 

• 24% indicam que a falta de investimento  na melhoria da captação e distribuição de água e 
energia (14%) e, com isso, aumenta-se o desperdício dos recursos (10%), contribuem para a 
escassez da água e da energia elétrica. 
 

• 10% indicam que  o pouco debate sobre o assunto no sistema de ensino, é o grande vilão da 
história, pois, “nossas crianças não criam massa crítica sobre o tema”. 



PERFIL DO RESPONDENTE 



46% 

54% 

GÊNERO 

Feminino

Masculino



19% 

14% 

17% 

26% 

24% 

MORADIA 

Baixada

Centro

Zona Sul

Zona Norte

Zona Oeste



8% 

56% 

36% 

FORMAÇÃO  

Até ensino
fundamental

Até ensino médio

Até ensino superior



9% 

39% 

26% 

11% 

15% 

FAIXA ETÁRIA 

+ de 51 anos

21 a 30 anos

31 a 40 anos

41 a 50 anos

Até 20 anos



4% 

38% 

38% 

18% 

2% 

RENDA 

Acima de R$ 7.000,01

Até R$ 1.000,00

Entre R$ 1.000,01 e R$
3.000,00

Entre R$ 3.000,01 e R$
5.000,00

Entre R$ 5.000,01 e R$
7.000,00



40% 

60% 

TIPO DE MORADIA 

Apartamento

Casa



RESULTADO PESQUISA 



10% 

18% 

8% 

2% 

8% 
3% 7% 

4% 

40% 

EM QUE LOCAL OU ATIVIDADE O CARIOCA GASTA MAIS 
ÁGUA? 

Ao se lavar roupa (tanque ou
máquina)
Lavando calçadas

Lavando carros

Outros

Nas descargas dos banheiros

Nas lavagem de louça (máquina)

Nas torneiras da cozinha  (pia)

Nas torneiras dos banheiros

No banho



18% 

42% 

8% 

14% 

13% 

4% 1% 

EM QUE LOCAL OU ATIVIDADE O CARIOCA GASTA MAIS 
ENERGIA ELÉTRICA? 

Com lâmpadas acesas
desnecessariamente

Com o ar condicionado e ventiladores

Com o chuveiro elétrico

Com os eletrodomésticos ligados na
tomada: geladeira, micro-ondas

No uso de computadores e
carregadores de celular

No uso de televisores e rádios

Outros



31% 

24% 

17% 

4% 

24% 

EM RELAÇÃO AO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA, APÓS 
SABER DA CRISE HÍDRICA, O CARIOCA... 

Começou a economizar após a crise

Começou a economizar, mas não
consegue manter o hábito

Continua gastando sem se
preocupar em economizar

Continua, como sempre,
economizando

Só economiza de vez em quando



2% 3% 

26% 

3% 

7% 

26% 

4% 

3% 

26% 

O QUE O CARIOCA TEM FEITO PARA AJUDAR A REDUZIR O 
CONSUMO DE ÁGUA? 

Aciona a descarga por menos tempo e
menos vezes

Deixa acumular um número maior de roupas
para utilizar a máquina

Está fechando as torneiras enquanto escova
os dentes, ensaboa as mãos, louças e o corpo

Lava as calçadas, apenas, com água
reutilizada (não usa mangueira)

Medidas de reaproveitamento de água (ex:
chuva)

Não tem feito nada

Reduziu a quantidade de vezes em que lava
roupa por semana

Reduziu a quantidade de vezes que lavo o
carro por mês

Reduziu o tempo de banho



34% 

2% 

27% 

5% 

18% 

13% 
1% 

O QUE O CARIOCA TEM FEITO PARA REDUZIR O 
CONSUMO DE ENERGIA? 

Apaga todas as lâmpadas dos
ambientes vazios (sem a
presença de pessoas)
Deixa acumular um número
maior de roupas ou louças antes
de utilizar a máquina
Não tem feito nada

Reduziu a quantidade de vezes
em que usa a máquina de lavar
louças ou roupas na semana
Reduziu o tempo de chuveiro
ligado enquanto ensaboa o
corpo
Só mantem ligadas as tomadas e
os aparelhos eletrônicos em uso

Outros



33% 

1% 

10% 

56% 

O CARIOCA CONSIDERA QUE AS SUGESTÕES DE 
REDUÇÃO DE CONSUMO, APRESENTADAS PELA MÍDIAS 

SÃO EFETIVAS? 

Não, não são suficientes o
governo precisa fazer sua
parte

Outros

Sim vão ajudar muito

Sim, mas não são suficientes
o povo precisa ajudar



25% 

75% 

VOCÊ ACHA QUE APÓS A CAMPANHA AUMENTOU A 
PREOCUPAÇÃO DO CARIOCA EM RELAÇÃO AO CONSUMO 

CONSCIENTE DE ÁGUA E ENERGIA? 

Não

Sim



16% 

84% 

EM SUA OPINIÃO, AO LONGO DOS PRÓXIMOS ANOS, O 
RACIONAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA SERÁ NECESSÁRIO? 

Não

Sim



1% 

41% 

58% 

APÓS A CAMPANHA VOCÊ PERCEBEU QUE? 

O consumo aumentou

O consumo reduziu

O consumo se manteve



28% 

70% 

2% 

VOCÊ ACHA QUE UMA PUNIÇÃO, TIPO A MULTA NA CONTA 
DE ÁGUA OU ENERGIA ELÉTRICA OU TAXAS EXTRAS, PARA 

QUEM ULTRAPASSAR O LIMITE DE CONSUMO... 

Não fará diferença

Vai ajudar a reduzir o
consumo de energia

Vai aumentar o consumo



14% 

15% 

17% 

10% 

34% 

10% 

QUEM O CARIOCA RESPONSABILIZA PELA CRISE NA ÁGUA E 
NA ENERGIA ELÉTRICA? 

A falta de investimento  na melhoria
da captação e distribuição de água e
energia

O consumo irresponsável em relação
aos recursos naturais

A falta de educação das pessoas

Desperdício nos sistemas de
captação

Corrupção (desvio de verbas, 
suborno, “vista grossa”, falta de 
ética...)  

Falta de debates sobre o assunto no
sistema de ensino



FIM 


