
Copa 2010: por 
onde a bola rolou 
Boletim da DM9DDB aponta os impactos da Copa do Mundo na mídia. Cobertura online 
destacou-se, mas televisão continua sendo a preferida para os jogos do Brasil. 

mbora os portais de 
Internet tenham se 
esforçado para dar a 
cobertura completa da 
Copa do Mundo de 

Futebol 2010, realizada na África 
do Sul, durante os jogos do Brasil o 
brasileiro estava mesmo ligado na 
televisão. A constatação foi possível 
a partir de dados compilados em 
um estudo da DM9DDB sobre os 
impactos da Copa na mídia. 0 
boletim da agência, elaborado por 
Alessandra Gambuzzi e Patrícia 
Muratori, mostra que os portais 
apresentaram no período da 
competição, de 11 de junho a 11 de 
julho, aumento no tráfego de 200% 
(fonte: Akamai). Durante os jogos do 
Brasil, porém, esse acesso caiu 
70%, indicando uma clara migração 
para a televisão. 

Apesar da clara preferência pela 
televisão para assistir aos jogos da 
seleção brasileira, um dos dados mais 
interessantes do boletim mostra que 
na comparação das audiências das 
duas Copas anteriores, realizadas em 
2002 e 2006, na Coreia/Japão e na 
Alemanha, respectivamente, com a 
competição da África do Sul, a 
audiência média caiu na maior parte 
das análises (vale ressaltar que todos 
os dados de audiência televisiva desse 
estudo são do Ibope Mídia 
Workstation, considerando audiência 
domiciliar, base São Paulo capital). 

Na média de todos os jogos da 
primeira fase, a Globo obteve na 
Copa da Coreia, em 2002, 18,3 
pontos de audiência. Em 2006, na 

Copa da Alemanha, foram 24,5 pontos. 
Este ano, foram 18,0 pontos para a Globo, 
sendo que este ano os direitos foram 
compartilhados com a Band, que registrou 
audiência média de 4,8 pontos (ver tabela 
"Audiência domiciliar das Copas de 2002, 
2006 e 2010"). 

Mesmo se computados apenas os jogos 
do Brasil da primeira fase, as Copas 
anteriores também foram vencedoras: em 
2002, a Globo registrou 61,9 pontos de 
audiência; em 2004, foram 62,1 pontos; e, 
em 2010, foram 43,1 pontos. A Band 
registrou nos jogos do Brasil audiência 
média de 10,9 pontos este ano. 

A final, entre Holanda e Espanha, e 
a disputa pelo terceiro lugar entre 
Uruguai e Alemanha, tiveram audiência 
média de 22,2 pontos na Globo e 7,6 na 
Band. Na Copa da Coreia, a final teve 
audiência média de 44,7 pontos e na da 
Alemanha esse número foi de 35,3 
pontos, lembrando que, em 2002, o 
Brasil estava na final. 0 jogo da 

conquista do pentacampeonato 
garantiu 64,1 pontos de audiência à 
Globo naquele ano. 

Campeões da TV 
Na TV, o jogo com maior audiência 

nos dois canais abertos que 
transmitiram o Mundial foi entre 
Brasil e Chile, no qual o Brasil venceu 
por 3 a 0, pelas oitavas de final. A 
partida registrou 46 pontos de 
audiência na Globo, chegando a 
44.980.512 telespectadores (projeção 
net), e 12,7 pontos na Band. 

O jogo que eliminou o Brasil da 
Copa, com placar de 2 a 1, contra a 
Holanda, teve audiência similar à da 
estreia do País na competição, 
segundo os dados do Ibope 
fornecidos no estudo. Na manhã de 
sexta, dia 2 de julho, a audiência foi 
de 45 pontos na Globo. Na Band, 
foram 11,2 pontos de audiência. 

Se considerados apenas os jogos 



da seleção, na Band, a audiência 
mais que dobrou durante os jogos 
do Brasil, variando entre 10 e 12,7 
pontos. Na Globo, a audiência 
média no horário passou de 14,1 
para 43,8 pontos. 

Sem considerar os jogos do Brasil, 
a maior audiência da Copa nos canais 
abertos foi no jogo da final da Copa, 
entre Holanda e Espanha, que 
terminou com a vitória da Espanha 
por 1 a 0. Na Globo, o jogo da final 
registrou 27,7 pontos de audiência, 
enquanto na Band foram 10,2 pontos. 

Na média, os jogos da 
competição tiveram audiência de 
19,6 pontos na Globo, atingindo, 
portanto, cerca de 15 milhões de 
pessoas em todo o Brasil (projeção 
net). Esses números representaram 
para a emissora um aumento de 
70% na audiência em relação a maio 
de 2010. 

As cinco maiores audiências da 
Globo foram de jogos que contaram 
com a participação do Brasil: depois 
de Brasil e Chile, aparecem Brasil e 
Coreia do Norte (45,2 pontos), 
Holanda e Brasil (45 pontos), Portugal 
e Brasil (43,4 pontos) e Brasil e Costa 
do Marfim (40,7 pontos). Na Band, a 
final entre Holanda e Espanha teve 
melhor desempenho que os jogos da 

seleção brasileira contra a Coreia do Norte 
e a Costa do Marfim. As cinco maiores 
audiências da Copa na Band foram: Brasil 
e Chile (12,7 pontos), Portugal e Brasil 
(12,6 pontos), Holanda e Brasil (11,2 
pontos), Holanda e Espanha (10,2 pontos) 
e Brasil e Coreia do Norte (10,1 pontos) 
(ver tabela "20 maiores audiências"). 

Outro dado interessante do estudo é 
que a Copa praticamente equiparou a 
participação de homens e mulheres no 

perfil dos telespectadores das 
emissoras que exibiram a competição. 
Na Globo, a participação, que em maio 
de 2010 era de 40% de homens e 60% 
de mulheres, passou a ser de 51% de 
homens e 49% de mulheres. Na Band, 
os homens, que eram 64% da 
audiência, passaram a ser 53%, com 
47% de participação feminina no perfil 
dos telespectadores da emissora. 

Competição virtual 
Os portais também tiveram 

destaque com a cobertura da Copa e, 
no caso do Globo.com, a exibição de 
jogos ao vivo. Durante a abertura da 
Copa, o tráfego dos portais teve 
aumento de 200%, batendo recorde 
mundial de acessos com 12 milhões 
de usuários simultâneos (fonte: 
Akamai). O Globoesporte.com, por 
exemplo, divulgou que no período do 
Mundial foram 58,8 milhões de 
requisições entre vídeos ao vivo e sob 
demanda. Vale lembrar que o site 
exibiu com exclusividade todos os 
jogos da Copa por streaming. 
Segundo o Globoesporte.com, o site 
recebeu 222 milhões de visitas no 
período dos jogos, uma média diária 
de 7 milhões de acessos. 

Mesmo com números gigantescos 
para mostrar, nos jogos do Brasil a 
audiência dos portais caiu em média 
70% (Fonte:CEPRTRO.br | IDGNow!). 
Essa informação mostra que, apesar 
de acompanhar a cobertura e as 
transmissões via Internet da Copa, e 
da queda na audiência da TV em 
relação a Copas anteriores, o 
brasileiro ainda prefere assistir aos 
jogos do Brasil pela televisão. 

Na Internet, foi possível captar 
algumas tendências apontadas pelas 
redes sociais. No primeiro ano de 
realização de uma Copa com a 
presença do Twitter, o microblog 
chegou a registrar 3 mil tweets 
(mensagens) por segundo, somente 
com termos relacionados à Copa do 
Mundo. Entre os temas que 
estiveram em alta no período, estão 
"Vuvuzela", "Jabulani", "Cala boca 
Galvão", "Cala boca Tadeu Schimidt" 
e "Larissa Riquelme". 

http://Globo.com
http://Globoesporte.com
http://Globoesporte.com
Text Box
Fonte: Tela Viva, São Paulo, ano 19, n. 207, p. 73-74, ago. 2010.




