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Você geralmente 
faz sexo
no primeiro 
encontro?

Acha que durante o Carnaval 
tem mais chances de fazer 

sexo no primeiro encontro?



Com quantas pessoas você costuma 
se relacionar ao mesmo tempo?

Estados mais liberais:

º

1º PARANÁ                        2º BAHIA                 3º RIO DE JANEIRO     4º SÃO PAULO                5º ESPÍRITO SANTO 

Essa quantidade aumenta
durante o Carnaval?

61,3% 58,2% 55,4% 51,6% 50,8%



Acha que é possível dar certo um 
"amor de Carnaval"?

Estados menos 
românticos:

32% DOS CARIOCAS JÁ 

NAMORARAM ALGUM

“CRUSH” DE CARNAVAL

Já teve algum
relacionamento sério
com alguém que 
conheceu no Carnaval?

35,5%

34,0%

31,4%

27,7%

18,9%



Você procura alguém para relacionamento
sério no Carnaval?

Você faria sexo sem camisinha
no Carnaval?

14% DOS PAULISTAS 

TOPARIAM FAZER SEXO

SEM CAMISINHA

Bahia e São Paulo são os lugares onde as pessoas estão mais abertas para 

isso, ambos com 31% das respostas. O estado que mais acha que o 

carnaval não é o momento certo para um relacionamento sério é o 

Espírito Santo, com 76% das respostas.



Se você é hétero, experimentaria �car com
alguém do mesmo sexo como 
uma "aventura de Carnaval"?

68% DAS MULHERES BAIANAS ESTÃO

DISPOSTAS A UMA EXPERIÊNCIA COM

OUTRA MULHER NESSE CARNAVAL

Estados mais “friendly”

No Carnaval, você sai só pra beijar
ou vai até “os �nalmentes”?

AXÉ!

EMBORA MAIS CONSERVADORES EM SUAS 

RESPOSTAS, 95% DOS PARANAENSES

QUEREM ALGO MAIS NESSE CARNAVAL

33,9% 32,2% 31,4% 29,3% 27,1%



Histórias de Carnaval
“Conheci uma mulher em uma micareta seguindo 

um carro elétrico e �zemos sexo em um banheiro 

químico, em umas das paradas do trio.”

“Uma vez transei com 10 caras fantasiados de 

índios, foi um dos melhores sexos da minha vida! 

“Conheci minha esposa em uma festa de carnaval. Fui com uma namorada, lá

dentro as duas se pegaram e eu acabei me apaixonando pela outra. Um mês depois 

larguei minha namorada para �car com a mulher que hoje é minha esposa.”

“Sou casada há 12 anos e todo carnaval brincamos de ‘sermos solteiros’. Voltamos na

quarta-feira de cinzas como se nada tivesse acontecido... Faz muito bem para minha

relação e tanto eu quanto meu esposo nos divertimos com consentimento.”

Qual a melhor opção para curtir um 
Carnaval com mais paquera?

Precisa de personagens, mais dados ou
quer fazer uma pesquisa exclusiva?
kinho@agenciabowie.com.br - (11)98738.8128
ranny@agenciabowie.com.br - (11)95437.7807




