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Jornada é uma das maiores do país 
 
Não bastasse trabalhar mais que a média nacional, o carioca valoriza sua vida profissional e 
sente muito prazer com o trabalho. Esta é mais uma das conclusões do estudo da FGV 
Opinião, contrariando, assim, um dos maiores mitos que cercam o carioca: de que ele não 
gosta de trabalhar. O Rio é uma das cidades em que se trabalha uma jornada superior a 45 
horas semanais no país. Enquanto fora do Rio, a média nacional é de 31%; aqui, o percentual 
é de 36%. 
 
Além de valorizar sua vida profissional, o carioca sente muito prazer em trabalhar (79%), 
enquanto só 16% responderam que sentem pouco prazer no trabalho e outros 5% não 
sentem nenhum prazer. E mais: 67% dos cariocas entrevistados dizem que a "satisfação 
profissional" é mais importante que o salário. 
 
Esses resultados contrariam o senso comum. O mais impressionante é que, apesar da 
violência ser um ponto frágil da cidade, a maioria dos entrevistados disse que só se mudaria 
do Rio por uma proposta profissional muito sedutora — comentou Elizete Ignacio, uma das 
coordenadores do estudo da FGV Opinião. 
 
Ser identificado como "gente boa" é a principal preocupação do carioca, que é "curioso, 
desconfiado e passionalmente interessado por vários assuntos", segundo o estudo. Outra 
característica é que 55% dos entrevistados responderam que têm interesse em assuntos de 
ecologia e meio ambiente. 
 
Apesar de a praia ser um dos tipos de lazer mais procurados na cidade (62%) — perde para 
passear ao ar livre, 81% — o carioca bebe menos que o paulista água mineral, isotônico e 
suco industrializado. As bebidas mais consumidas são suco concentrado, cerveja e energético.  
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 3 nov. 2008, Primeiro Caderno, p. 18. 


