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Esqueça o alucinado torcedor de fute-
bol com um rádio no ouvido, o olho 

no jogo e o copo de cerveja na mão. Po-
de até ser que essa espécie ainda sobre-
viva em algum rincão, mas hoje o afi-
cionado por esportes, de maneira ge-
ral, e futebol, particularmente, é cada 
dia mais complexo, multifacetado e exi-
gente. E, por isso mesmo, torna-se um 
desafio para os veículos especializados, 
sobretudo os da TV por assinatura. É o 
que revela o estudo Porta Retrato 2013, 
elaborado pela equipe de inteligência e 
mercado e de marketing e comunicação 
da SporTV, a partir do Target Group In-
dex, do Ibope, do Top of Mind, do Da-
tafolha, e de uma pesquisa sobre os te-
lespectadores feita pela Quantas para o 
canal esportivo da Globosat.

De acordo com o estudo, existem hoje 
quatro tipos básicos de ação e envolvi-
mento com esportes no Brasil. Em pri-
meiro lugar, com 26% dos consumido-
res, o perfil seletivo, seguido do torce-

TV PAGA

Muito além do Motorádio
Perfil do torcedor e telespectador de futebol no Brasil se torna mais complexo, 
exigente, multimídia e representa um desafio para emissoras de TV
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dor (21%), ligado em futebol (20%) e in-
terativo (16%). Segundo o estudo, 17% 
dos entrevistados foram classificados 

como distanciados do tema (veja dados 
da pesquisa no quadro abaixo). 

Para a SporTV, o estudo tem o obje-

Quem é quem na poltrona, na internet ou no estádio
Seletivo Torcedor Ligado em futebol Interativo

Representatividade  26%  21%  20%  16%

Idade média 35 anos 32 anos 39 anos 28 anos

Sexo 63% homens 70% homens 70% homens 65% homens

Perfil 
socioeconômico

65% classe AB 78% classe AB 74% classe AB 87% classe AB

Clubes

26% 13% 13% 10% 8% 32% 11% 8% 7% 5% 22% 17% 13% 7% 25% 14% 14% 10% 9%

Tecnologia

Possuem celular (87%), computador desktop 
(69%), acesso à web (64%) e notebook ou 
tablet (21%)

Possuem celular (90%), acesso à internet 
(88,%), computador desktop (73%) e notebook 
ou tablet (37%)

Possuem celular (86%), computador desktop 
(79%), acesso à internet (68%) e notebook ou 
tablet (31%)

Possuem celular (95%), acesso à internet 
(89%), computador desktop (77%) e notebook 
ou tablet (48%)

Comportamento

A principal informação vem da TV (78%) e 
valorizam as marcas que patrocinam seus 
clubes (50%)

Gostam de usar a camisa do seu time 
quando ele vence (74%), valorizam as marcas 
patrocinadoras de seus clubes (51%), fazem 
caminhada, corrida ou cooper (17%)

São indiferentes à marca que patrocina seu 
time (75%), não praticam esportes (58%), é o 
grupo que menos consome TV e internet ao 
mesmo tempo (29%)

Informam-se sobre futebol em todas as mídias 
e meios possíveis (TV, jornal, rádio, internet 
e amigos) (68%). Jogam videogame (44%) e 
deixam de assistir a TV para jogar (37%)

Hábitos de assistir 
a esportes

Não se sentem estimulados para assistir 
a esportes que não conhecem bem (77%) 
e assistem a outras modalidades além do 
futebol apenas quando o Brasil disputa (62%)

Gostam de se reunir com amigos para assistir 
juntos às transmissões esportivas (75%) e 
assistem a modalidades mesmo que não as 
conheçam bem (49%)

Gostam mais de assistir do que praticar 
esportes (82%) e preferem jogos e 
competições ao vivo (90%), seguida de 
noticiário esportivo (71%) e se agendam para 
assistir aos programas de televisão (55%)

Declaram acompanhar mais esportes pela 
internet do que pela televisão (32%) e têm o 
hábito de trocar mensagens com os amigos 
por SMS durante os jogos (51%). Assistem a 
vários programas ao mesmo tempo (57%)

Relação com 
televisão

Os canais abertos preferidos ou muito bons 
são Globo (37%) e Record (31%). Na TV paga, 
os preferidos são SporTV (14%), SporTV2 (9%), 
Fox Sports (7%), ESPN Brasil (3%) e ESPN (2%)

Os canais abertos preferidos ou muito bons 
são Globo (35%) e Record (14%). Na TV paga, 
os preferidos são SporTV (30%), SporTV2 
(27%), Fox Sports (17%),  ESPN (12%) e ESPN 
Brasil (10%) 

Os canais abertos preferidos ou muito bons 
são Globo (30%) e Record (18%). Na TV paga, 
os preferidos são SporTV (19%), SporTV2 
(18%), Fox Sports (8%),  ESPN (7%) e ESPN 
Brasil (6%) 

Os canais abertos preferidos ou muito bons 
são Globo (33%) e Record (17%). Na TV paga, 
os preferidos são SporTV (28%), SporTV2 
(25%), Fox Sports (21%),  ESPN (9%) e ESPN 
Brasil (8%) 

Relação com 
futebol

Só se interessam por futebol na TV quando 
seu time está jogando (62%) ou quando o 
Brasil está jogando (58%)

Quase metade diz que nem sempre gosta 
de ver os jogos pela TV e prefere assistir no 
estádio (46%). Gostam também de assistir em 
bares (52%)

É o público que mais assiste a futebol pela TV 
(86%). Não assistem a jogos em bares (74%) 
e não gostam que mulheres vejam os jogos 
com eles (30%)

Fazem parte de torcidas organizadas (25%), 
é o grupo com maior interesse em futebol 
internacional (62%)

tivo de nortear as ações nos próximos 
anos — particularmente movimentados 
com a Copa das Confederações, em ju-
nho, o Mundial, em 2014 e a Olimpía-
da em 2016, todos realizados no Brasil. 
“Cada vez mais precisamos entender o 
consumidor para além do futebol”, afir-
ma Pedro Garcia, diretor de conteúdo 
esportivo da Globosat. Para o executi-
vo, esse é “um trabalho constante, não 
tem fim”, principalmente após a ascen-
são da nova classe C à base de assinan-
tes de TV paga. O grupo trabalha com 
a estimativa de que o total de domicí-
lios ligados à TV por assinatura chegue 
a 30 milhões nos próximos anos. Em fe-
vereiro, o número de residências com 
assinatura de televisão chegou a 16,7 
milhões, segundo a Agência Nacional 
de Telecomunicações (Anatel). “A gen-
te precisa envolver cada vez mais e me-
lhor esse novo telespectador”, diz Raul 
Costa Jr., diretor executivo do SporTV. 

Essa aproximação inclui conhecer 
com mais profundidade os novos as-
sinantes, egressos da TV aberta. E o 
desafio é equilibrar um conteúdo que 
satisfaça o antigo espectador com os 
 recém-chegados, afirma Garcia. “É pre-
ciso ter consciência e estimular uma 
equipe muito jovem a entender que eles 
fazem conteúdo para um telespectador 
que não são eles”, diz. E, além disso, res-
salta Garcia, o nível de exigência do tor-
cedor está cada vez mais alto. “O sarra-
fo está lá em cima”, afirma. “Depois da 
Olimpíada de Londres, nós viemos de 
um patamar muito elevado”.

Fonte: Porta Retrato 2013, a partir de dados do Target Group Index, do Ibope, do Top of Mind, do Datafolha e de uma pesquisa feita pela Quantas para a Globosat. Universo: homens e mulheres,  
de 12 a 64 anos, assinantes de TV por assinatura nas praças de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis e Distrito Federal. 

Torcida corintiana é maioria em dois dos perfis pesquisados: os ligados em futebol e interativos
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1554, p. 32, 8 abr. 2013.




