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O futebol faz parte da vida do belo-horizontino. 
 
Essa conclusão pôde ser tirada após pesquisa realizada pelo Instituto Valor Pesquisa e 
Marketing feita na capital mineira. O estudo mostrou que 86% da população que mora em Belo 
Horizonte torcem por algum time, o que significa, 1,5 milhão de pessoas. A pesquisa 
quantitativa, realizada nos meses de fevereiro e março, com moradores na cidade acima de 15 
anos, de ambos os sexos e de diferentes classes sociais, tem como objetivo desenhar o perfil 
do torcedor da capital mineira.  
 
De acordo com a sócia-diretora do Instituto Valor Pesquisa e Marketing, Adriana Piedade, o 
resultado mostra que o futebol supre a necessidade do belo-horizontino em relação ao seu 
entretenimento. Adriana salienta que os entrevistados vêem o esporte como um meio de 
socialização. "Uma oportunidade para encontrar família e amigos", diz uma das responsáveis 
pela pesquisa, que ouviu 418 pessoas.  
 
O estudo desmistificou que o futebol seria um esporte das classes mais baixas, pois conforme 
se constatou, nas classes A, B e C, 89% das pessoas torcem para algum time e nas classes D 
e E, esse número cai para 81%. "Isso mostra que o futebol é um esporte democrático", 
garante Adriana. Outro ponto ressaltado é em relação às mulheres. Segundo a pesquisa, 82% 
delas torcem por algum time, no sexo masculino são 89%. "Isso acaba com a máxima de que 
futebol é um esporte para homens", afirma.  
 
Além de conhecer um perfil sócio-demográfico dos torcedores belo-horizontino, a pesquisa 
também analisou as duas principais torcidas mineiras: Atlético e Cruzeiro - patrocinados pela 
construtora MRV e Xerox, respectivamente. O estudo mostrou que 58% dos torcedores de BH 
torcem para o Atlético e 42% para o Cruzeiro. Já entre as mulheres-torcedoras, 64% são 
cruzeirenses e 36% atleticanas. Em relação às classes sociais, 63% dos entrevistados da 
classe C disseram torcer para o Cruzeiro e 37% para o Atlético. Já 55% das classes D e E são 
atleticanos e 45% são cruzeirense. Nas classes A e B, 50% para cada time.  
 
Para Adriana, por envolver muita paixão, a pesquisa pode variar de acordo com o andamento 
do time nos gramados. "Não que um atleticano fale que é cruzeirense, ou vice-versa, isso é 
impossível. Mas o torcedor fala sobre o seu grau de satisfação com o clube", diz. Tanto que, 
segundo ela, os torcedores do Cruzeiro exaltam a infra-estrutura do clube. Já o torcedor do 
Atlético - há seis anos sem títulos e no ano passado jogou a Série B do Campeonato Brasileiro 
- é mais fanático. "Mesmo disputando a segunda divisão, 76% dos torcedores atleticanos 
ficaram satisfeitos com a campanha do time em 2006". diz Adriana.  
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