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Homens trocam de carro, mudam de emprego e até de mulher mas não se tem notícia de 
homem que tenha trocado o time de futebol. A conclusão para o público feminino é uma só: 
melhor não concorrer com a bola e já que não se pode com ela, o melhor é juntar-se a eles.  
 
Um estudo no mercado europeu da Initiative, do grupo Interpublic, mostra que é isso o que 
elas estão fazendo. Segundo o levantamento, a Copa do Mundo deste ano promete ter 
audiência maior do público feminino - 41% do total dos que vão assistir aos jogos.  
 
As mulheres, diz a Initiative, cada vez mais estão ligando a TV para assistir os esportes 
favoritos do público masculino e o futebol é um esporte particularmente atraente para elas. 
Uma tendência à qual os publicitários devem prestar atenção porque elas podem reverter, ou 
minimizar, a tendência de fragmentação e queda de audiência, especialmente da televisão, por 
conta das novas mídias.  
 
Expressada com um percentual de volume total de espectadores, as mulheres estão 
alcançando a paridade com os homens, quando se fala em futebol de elite.  
 
O estudo tomou por base a última edição da Eurocopa de 2004, quando 40% da audiência foi 
formada pelo público feminino. Na edição anterior do torneio, em 2002, as mulheres 
representaram 38% dos espectadores. A média vale para Alemanha, Reino Unido e Itália. Em 
Portugal, que sediou a competição, o número de mulheres assistindo aos jogos foi ainda maior, 
46,5%. Sul-africanas e búlgaras vêm em segundo e terceiro lugares, com audiência de 45,3% 
e 44,5%, respectivamente. No Brasil, a audiência feminina na Copa de 2002 foi de 39%, 
segundo levantamento do Ibope.  
 
O trabalho da agência indica algumas razões para o maior interesse das mulheres pelo futebol. 
A primeira delas é a transformação dos jogadores em celebridades e sua constante aparição 
em jornais e revistas - e não necessariamente nas editorias de esportes.  
 
David Beckham, o centroavante mais badalado da atualidade, personifica o novo papel 
desempenhado pelos craques. As revistas brasileiras de celebridades dedicaram mais espaço 
ao casamento de Ronaldo com a modelo Daniela Cicarelli do que os cadernos de esportes dos 
jornais brasileiros. O mesmo vale para a separação do casal, 80 dias depois. Júlio César, 
goleiro reserva da Seleção Brasileira é mais conhecido por ser casado com a ex-atriz Suzana 
Werner.  
 
Outro fator que atrai as mulheres é que o futebol passou a agregar - entre jovens é comum 
formar grupos de amigos para assistir as partidas em barzinhos. Nos jogos do São Paulo 
Futebol Clube pela Libertadores da América no ano passado, bares e restaurantes da moda 
reforçaram a estratégia de marketing para atrair moças e rapazes para ver as partidas em 
suas mesas. O resultado foi casas lotadas e filas nas portas.  
 
Um e-mail dirigido a mulheres que circulou nesta semana pela internet, elenca outros motivos 
para elas acompanharem a Copa do Mundo. É uma seleção com os mais belos do Mundial. O 
trabalho da Initiative não estuda esse "fenômeno" mas ele deve ter lá o seu impacto para 
aumentar a audiência. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 12 jun. 2006, Tendências & Consumo, p. B4. 


