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67,4% dizem 
interessar-se muito 

pelo futebol

73,3% assistem 
aos jogos do time de 
uma a duas vezes por 
semana, seja pela 
mídia, seja no estádio 

Local escolhido para assistir 
a maioria das partidas:
A própria casa 83,8% 
Casa dos amigos 7,1%
Bar/restaurante 5,2%
Estádio 3,9%

Meios utilizados para 
acompanhar as noticias:

63,6% TV aberta

61,9% Sites

42,7% Redes Sociais

TORCIDA E ENVOLVIMENTO COM O TIME

MERCADO DE CONSUMO

75,6% assitem aos jogos na 
companhia de outras pessoas: 

38,8% 
Familiares

14,9% 
Namorado (a)/

esposo (a)

21,9%
Amigos

PRODUTOS 
MAIS 
ADQUIRIDOS:

Aperitivos
28,0%

Bebidas
33,8%

Camisetas
31,9%

Ingressos
29,5%

Aperitivos e bebidas mais consumidos 
quando assistem às partidas de futebol são:

Refrigerante 50,4%

Cerveja 49,6%

Churrasquinho 36,3%

 Salgadinho 35,3%

Gasto médio total com 
compras relacionadas ao 
futebol no último mês:

Ingressos, saídas a bares/restaurantes, 
compra de produtos, assinaturas de TV 
e revistas, pay per view, mensalidade 
sócio torcedor/torcida organizada

R$ 255,72

29,9% 
Pagam Pay Per View 
para assistir aos jogos
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COMPRAS E USO DE PRODUTOS DO TIME 

Por compras de produtos/ 
serviços relacionados ao futebol:

43,6% Admitem que já deixaram 
de guardar dinheiro

21,8% Já ficaram com nome sujo

21,3% admitem já ter ficado com o 
orçamento descontrolado

10,1% Já deixaram de pagar 
contas como:

Motivos para adquirir produtos 
relacionados ao time:

Ver na loja uma coisa interessante 64,5%
Propaganda na internet 15,5%
Comerciais de TV 9,7%

Itens de consumo diretamente 
relacionados ao time:

Camisas 39,9%
Canecas ou copos 23,3%
Chaveiros 19,9%
Roupas para crianças 11,4%

22,4% 
dão sempre 

preferência ao 
consumo de 

produtos das marcas 
patrocinadoras 

do time

Em média, 
os torcedores 

compram 
4,4 produtos 

por ano

Locais prediletos para a compra:

16,8% 
Internet/

lojas virtuais

21,4% 
Lojas físicas 

especializadas 
em esporte 

em geral

21,2% 
Loja física 
própria do 

time

CONTROLE FINANCEIRO 
DOS GASTOS COM FUTEBOL

Fatura do cartão 
de crédito 34,7%

Telefone 25,8%

Cartão de loja 22,8%

Conta de luz 19,3%
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INTRODUÇÃO

Gastos relacionados ao futebol já deixaram 21% dos torcedores 
com o orçamento desequilibrado

O palco escolhido pra apreciar o espetáculo, na maioria das vezes, é a própria casa; em volta, homens e 
mulheres, amigos e familiares que compartilhem a paixão pelo esporte e, de preferência, pelo mesmo time; 
refrigerante, cerveja e aperitivos ajudam a tornar a atmosfera ainda mais agradável. Este é o cenário preferido 
pelo torcedor para manifestar seu apreço ao futebol, o esporte que mais atrai o interesse dos brasileiros, 
dentre os pesquisados na recente pesquisa conduzida pelo SPC Brasil e Confederação Nacional de Dirigentes 
Lojistas (CNDL). 

O estudo faz um amplo levantamento sobre a modalidade, buscando compreender o grau de interesse e 
envolvimento do consumidor pelo futebol, bem como os impactos no consumo de produtos e serviços e a 
movimentação financeira em torno deste mercado. Ao mesmo tempo, é feito o mapeamento dos torcedores, 
a partir da análise dos hábitos de compra produtos do time e pacotes Pay Per View, dentre outros itens.

O comportamento do torcedor é visto em detalhes, considerando aspectos como o conhecimento que as 
pessoas têm a respeito dos jogos, os sentimentos e práticas relacionados ao time, a frequência com que 
acompanham as notícias e as partidas, os hábitos daqueles que vão ao estádio e dos que viajam para 
acompanhar os jogos do time do coração. 

Com base nesses dados o estudo estabelece um indicador inédito, capaz de medir a intensidade da fidelidade 
dos torcedores pelo futebol e pelo seu time, levando em conta um conjunto de atitudes e comportamentos, 
resultando em três perfis distintos: simpatizantes, fãs e aficionados. 

Finalmente, verifica-se o controle financeiro dos torcedores em relação aos gastos com o futebol, mostrando 
como a paixão e a impulsividade podem, ocasionalmente, vir a afetar o orçamento do torcedor. 
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INTERESSE POR ESPORTES 

Futebol segue soberano entre os brasileiros: praticamente sete 
em cada dez se interessam pelo esporte

As derrotas em anos recentes em torneios importantes, incluindo a inédita desclassificação frente à Alemanha 
durante a Copa do Mundo de 2014, podem ter arranhado a imagem da seleção brasileira – mas não parecem 
ter afetado de forma significante a supremacia do futebol entre os torcedores: 67,4% dos entrevistados dizem 
interessar-se muito pelo esporte, sobretudo os homens (80,0%) e classe A/B (77,7%). 20,5% disseram ter 
pouco interesse. Somente 12,1% disseram não ter nenhum interesse pelo esporte, com maior frequência 
entre as mulheres (21,9%).

Na sequência, dentre as modalidades esportivas pesquisadas que mais despertam o interesse do brasileiro, 
estão o vôlei (50,4%,aumentando para 67,4% na Classe A/B), a bicicleta (46,5%, aumentando para 55,1% entre 
os mais jovens), a natação (44,0%, aumentando para 55,8%% na Classe A/B), o MMA (31,8%, aumentando 
para 40,3% entre os mais jovens),) e a corrida de rua (30,3%, aumentando para 38,1% entre os mais jovens e 
39,9% na Classe A/B%).

INTERESSE DOS BRASILEIROS POR ESPORTES – MODALIDADES PESQUISADAS

RU (por item) Geral
Sexo Idade Classe

Homem Mulher 18 a 34 35 a 54 55 ou mais A/B C/D/E

Futebol 67,4% 80,0% 49,7% 67,1% 66,7% 69,1% 77,7% 64,5%

Vôlei 50,4% 48,3% 53,3% 51,4% 48,5% 51,6% 67,4% 45,5%

Bibicleta 46,5% 45,3% 48,1% 55,1% 45,3% 33,3% 53,2% 44,5%

Natação 44,0% 40,9% 48,3% 46,5% 44,7% 38,6% 55,8% 40,6%

MMA (esporte do UFC) 31,8% 35,2% 26,9% 40,3% 31,2% 17,6% 38,7% 29,8%

Corrida de rua 30,3% 29,5% 31,6% 38,1% 27,8% 21,1% 39,9% 27,6%
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INTERESSE E PRÁTICA DO FUTEBOL

Maioria dos torcedores se define como aficionados

Ninguém duvida de que o Brasil ainda seja o “país do futebol”, imagem exaustivamente propagada dentro 
e fora do território nacional. A ideia que se faz do torcedor típico costuma ser a de pessoas que têm “amor 
à camisa” e “paixão incondicional” pelo time. Mas, para além do senso comum e de velhos clichês, de que 
modo se comportam, na prática, aqueles que se interessam pelo esporte? 

A pesquisa procurou identificar o real perfil do torcedor brasileiro, mediante a apresentação de seis afirmações 
que expressavam as diversas possibilidades de envolvimento do entrevistado, que mais se aproximasse de 
suas atitude em relação ao futebol e o seu time. Desse modo, cada pessoa ouvida escolhia com qual mais se 
identificasse. Em seguida, as respostas foram agrupadas num conjunto de três categorias, conforme a tabela 
abaixo. 

O PERFIL DO TORCEDOR

50,3%
AFICIONADO

36,6%
FÃ

13,1%
SIMPATIZANTE

Sou apaixonado por futebol, assisto todos os jogos do meu time, vou com 
frequência ao estádio e acompanho sempre as notícias sobre futebol e do meu 
time de coração.

Eu amo futebol, assisto os jogos do meu time, mas vou pouco ou quase nunca ao 
estádio. Acompanho de perto as notícias sobre futebol e do meu time de coração.

Eu tenho um time, mas começo a acompanhar pra valer quando começam os 
jogos mais importantes, nas finais de campeonato.

Eu tenho um time, mas quase não assisto os jogos e nem acompanho na mídia. 
Só fico sabendo alguma coisa sobre meu time quando ele ganha algo importante.

Eu gosto de futebol, assisto os jogos do meu time, vou ao estádio, mas sem uma 
frequência certa. Acompanho de perto as notícias apenas do meu time de coração.

Eu gosto de futebol e do meu time, tento ver a maioria dos jogos e quando tenho 
um tempo dou uma olhada nas notícias.
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Considerando os resultados desta auto-identificação, que para fins deste estudo é chamado de autodeclaração, 
metade da amostra (50,3%) corresponde aos autodeclarados aficionados, ou seja: são apaixonados por 
futebol, acompanham sempre as notícias sobre futebol e do time e assistem a todos os jogos do time de 
coração, independente da frequência de idas ao estádio, principalmente os homens (55,1%) e os pertencentes 
à Classe A/B (64,1%). 17,7% do total, vão sempre ao estádio (aumentando para 21,5% entre os homens), ao 
passo em que 32,7% raramente o fazem (aumentando para 40,9% na Classe A/B), mesmo amando futebol e 
acompanhando de perto o time. 

O segundo perfil mais comum entre as pessoas ouvidas é o dos fãs (36,6%), que podem ser divididos em dois 
tipos: aqueles que gostam de futebol e assistem aos jogos do time e vão ao estádio, mas sem frequência 
certa, acompanhando de perto as notícias apenas do time de coração (14,4% do total, aumentando para 
18,8% entre as mulheres) e os que garantem gostar de futebol e do time, tentando ver a maioria dos jogos; 
quando há tempo, dão uma olhada nas notícias (22,2% do total). 

Finalmente, 13,1% dos torcedores entrevistados podem ser vistos apenas como simpatizantes (aumentando 
para 20,0% entre as mulheres): seja por que têm um time, mas acompanham pra valer somente quando 
começam os jogos mais importantes, nas finais de campeonato (6,8% do total, aumentando para 9,9% entre 
as mulheres), seja por que têm um time, mas quase não assistem aos jogos e nem acompanham a mídia; 
só ficam sabendo alguma coisa sobre o time do coração quando ele ganha algo importante (6,3% do total, 
aumentando para 10,1% entre as mulheres). 
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INDICADOR DE FIDELIDADE AO FUTEBOL E AO TIME

Embora 50,3% dos torcedores se definam como aficionados, 
indicador mostra que perfil mais comum entre os torcedores 
brasileiros é o dos fãs intensos (48,1%)

Em modalidades esportivas de massa, como o futebol, é comum encontrar pessoas verdadeiramente 
passionais, dispostas às maiores demonstrações de apreço pela equipe para a qual torcem. Mas até onde vai 
o apoio do torcedor ao time e como esse sentimento se manifesta, na prática? 

Com o objetivo de medir a intensidade da fidelidade dos torcedores pelo futebol e pelo time do coração, a 
pesquisa estabelece um indicador inédito que classifica os entrevistados em três categorias, agora a partir da 
análise das atitudes e comportamentos praticados por eles: os fanáticos, os fãs e os simpatizantes. 

A escala do indicador de fidelidade varia de 0% a 100%, sendo que quanto maior o índice, maior o nível de 
fidelidade dos torcedores ao futebol e ao seu time. Para tanto, foi aplicada uma série de perguntas relativas 
aos hábitos, atitudes e comportamentos que, por sua vez, fazem parte da rotina dos brasileiros que possuem 
interesse pelo futebol.

Categorias do indicador de fidelidade:

S

Tem seu time, mas não 
acompanha de perto. Assiste 

aos jogos e se informa 
eventualmente, consumindo 

poucos serviços/produtos 
do time; apresenta baixo 

envolvimento com a equipe. 

A

Acompanha de perto as notícias do 
futebol e do seu time; em geral, assiste 

aos jogos, vai aos estádios, viaja, faz 
parte de torcidas, é sócio-torcedor e 

assina Pay Per View. Tem sentimentos 
negativos quando o time perde e gasta 

comprando seus produtos. 

Fã

Gosta de futebol e 
acompanha o time, mas não 
com a mesma intensidade; 

consome informação, 
produtos e serviços de forma 
moderada e menos intensa.

AFICIONADO

FÃ

SIMPATIZANTE
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A partir do cálculo do indicador foi possível classificar os torcedores de acordo com a intensidade da paixão 
que sustentam pelo futebol e, especialmente, pelo seu time:

Baseado nas respostas encontradas na pesquisa, o indicador de fidelidade mostra que somente 8,4% da 
amostra correspondem aos torcedores aficionados, embora 50,3% definam-se como tal. Ao mesmo tempo, 
observa-se que o perfil mais predominante é o do fã (48,1%, contra 36,6% que se definem deste modo). E 
finalmente, o indicador aponta que 43,5% da amostra são simpatizantes do futebol, ainda que apenas 13,1% 
vejam a si mesmos desta forma. 

Independente das diferenças de atitude e da maneira como os entrevistados encaram sua paixão, o fato é que 
a maioria dos brasileiros consome muita informação relacionada ao esporte: 68,1% sempre acompanham os 
jogos e as notícias de futebol, principalmente homens (73,9%) e torcedores que se encaixam na categoria 
aficionados por autodeclaração (91,5%).

Ao responderem sobre o quanto gostam de futebol, praticamente oito em cada dez pessoas (77,9%) dão nota 
oito, nove ou dez, com média de 8,58, aumentando para 8,94 entre os homens, 8,82 na Classe A/B e 9,54 
entre os torcedores considerados aficionados por autodeclaração. 

AFICIONADOS FÃS SIMPATIZANTES

INDICADOR DE FIDELIDADE:

Indicador: 8,4%

Auto-declaração: 50,3% Auto-declaração: 36,6% Auto-declaração: 13,1%

Indicador: 48,1% Indicador: 43,5%

70%

100%

35%

0%

acima de 70%

entre 35% e 70%

abaixo de 35%

Torcedor 
aficionado

Fã
intenso

Torcedor 
simpatizante
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Assistir aos jogos com a família é fator determinante para 
despertar interesse pelo futebol. Gasto mensal médio dos 
praticantes com quadra e campo é de R$106

A pesquisa sugere que a socialização e o reforço dos laços sociais são componentes importantes quando 
se analisa o futebol: trata-se de um esporte vivenciado e apreciado de forma coletiva. Assim, 38,8% se 
interessaram pelo esporte ao assistir os jogos com a família ou amigos (aumentando para 49,1% entre 
as mulheres), enquanto 30,8% mencionam jogar partidas com amigos (aumentando para 38,8% entre os 
homens e 40,8% na Classe A/B) e 12,6% falam nas idas ao estádio com a família ou amigos (aumentando para 
19,7% na Classe A/B). 

Ao responderem sobre o que mais agrada no futebol, a maior parte dos entrevistados garante que se trata 
de ver o time jogar (31,4%, aumentando para 40,5% entre os torcedores considerados aficionados por 
autodeclaração, ao passo em que 18,1% citam a socialização com a família e/ou amigos (aumentando para 
25,3% entre as mulheres) e 14,7% falam em sentir a adrenalina de um jogo de futebol (aumentando para 
22,1% entre os mais jovens). 

O estudo revela que um em cada quatro torcedores brasileiros (27,1%) pratica o futebol semanalmente 
(aumentando para 35,1% entre os homens e 41,6% entre os torcedores que se declaram aficionados), 
enquanto 13,9% o fazem ao menos uma vez por mês. Em contrapartida, 34,1% não jogam futebol como lazer 
ou exercício, sobretudo as mulheres (47,9%). 

Em média, aqueles que praticam o esporte e tem algum gasto com isso, gastam R$ 106,53 por mês. Além 
disso, um em cada cinco entrevistados (19,4%) afirma ter despesas de até R$ 50,00 mensais, enquanto 52,6% 
da amostra garantem não ter nenhum gasto com aluguel e quadras/campos. 
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TORCIDA E ENVOLVIMENTO COM O TIME 

Equipe para o qual os familiares torcem influencia diretamente 
na escolha do time do entrevistado. Quase 100% garantem que 
não importa o que aconteça são sempre fiéis ao time

Confirmando os resultados de diversas pesquisas anteriores, o estudo conduzido pelo SPC Brasil e 
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas revela que, entre os torcedores, as três maiores torcidas de 
equipes nacionais são as do Flamengo (21,1%), Corinthians (13,3%) e São Paulo (6,6%). Dentre os times/
seleções internacionais, o Barcelona lidera o ranking (38,8%, aumentando para 50,6% na Classe A/B), seguido 
por Real Madri (13,0%) e Portugal (2,5%, aumentando para 7,3% entre as mulheres). Por outro lado, uma em 
cada cinco pessoas ouvidas (22,8%) garante não torcer para nenhuma equipe estrangeira. 

E de que forma tem início a paixão por um determinado time? Mais uma vez, a pesquisa destaca a importância 
dos laços sociais na formação dos futuros torcedores e amantes do futebol: 28,4% garantem que o principal 
motivo que os levou a torcer é o fato de ser a mesma equipe que a família apoia (irmão, primos e tios), 
sobretudo entre as mulheres (34,4%), enquanto 23,6% justificam dizendo que o pai/mãe torce. 

Ao lado disso, 16,4% afirmam ter ido ao estádio e se apaixonado pelo time (aumentando para 23,3% entre 
os torcedores considerados aficionados por autodeclaração). O futebol, portanto, parece estar conectado à 
sensação de pertencimento e o compartilhamento de emoções. Dividir e expressar o amor pela mesma equipe 
equivale, em certa medida, a reafirmar traços familiares e de pessoas do mesmo círculo de convivência. 
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Quanto ao consumo de informação relativa ao esporte, a pesquisa mostra que se trata de um hábito bastante 
comum entre os torcedores: 53,1% garantem acompanhar o noticiário de futebol diariamente, sobretudo 
os homens (60,6%), os que pertencem à Classe A/B (71,0%) e os torcedores que se declaram aficionados 
(75,7%). Além desses, 12,8% dão atenção às notícias somente nos finais de semana, enquanto 11,5% dizem 
não ter frequência definida. 

Seja pela mídia ou no estádio, a frequência com que os entrevistados assistem aos jogos do time pela mídia 
ou no estádio é expressiva: de uma a duas vezes por semana, para 73,3% da amostra. Em contrapartida, 
10,4% raramente veem os jogos (aumentando para 20,0% entre as mulheres). 

A quantidade de partidas assistidas nos últimos 30 dias é de três a quatro jogos para 35,9% da amostra, com 
média de 5,14 jogos (aumentando para 5,50 entre os homens e 5,64 entre os torcedores que se declaram 
aficionados). Corroborando esse resultado, 70,5% das pessoas ouvidas afirmam saber o placar das últimas três 
partidas do time, principalmente os homens (76,1%), os que pertencem à Classe A/B (79,8%) e os torcedores 
considerados aficionados por autodeclaração (85,4%). Por outro lado, 29,5% dizem não saber.

93,2% garantem que não 
importa o que aconteça, 
mesmo que a equipe não 

esteja num bom momento, 
são sempre fiéis ao time

Para 63,8% 
o time faz parte de suas vidas 

e eles se realizam com as 
conquistas da equipe

De forma geral, a intensidade da ligação do torcedor com 
seu time se torna evidente quando são considerados certos 
aspectos deste relacionamento: 93,2%, por exemplo, garantem 
que não importa o que aconteça, mesmo que a equipe 
não esteja num bom momento, são sempre fiéis ao time 
(95,5% entre os homens). Ao mesmo tempo, 80,3% afirmam 
viver bons momentos ao lado do time, principalmente os 
homens (83,1%), os pertencentes à Classe A/B (86,7%) e os 
torcedores autodeclarados aficionados (92,8%). Para 63,8% 
dos entrevistados, o time faz parte de suas vidas e eles se 
realizam com as conquistas da equipe (71,8% na Classe A/B 
e os torcedores que se declaram aficionados (81,3%). 

de uma 
a duas vezes 
por semana, para 
73,3% da amostra

Seja pela mídia ou no estádio, 
a frequência com que os 
entrevistados assistem aos 
jogos do time é expressiva:

Também vale notar que 62,3% se incomodam quando falam mal do time, principalmente as mulheres (73,4%), 
os pertencentes à Classe A/B (73,2%) e os e os torcedores que se declaram aficionados (74,6%). Em dia de 
jogo, 53,5% afirmam ter um compromisso com o time do coração, com percentuais maiores encontrados 
entre a Classe A/B (63,9%) e os torcedores que se declaram aficionados (76,7%). 

70,5% 
afirmam saber 

o placar das últimas 
três partidas 

do time

Torcedor 
assiste em média 

5,14 
partidas por mês 
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Tudo se passa, então, numa projeção psicológica como se o time de futebol fosse alguém a quem os torcedores 
prezam imensamente, a ponto de dedicarem tempo e investimento emocional praticamente irrestrito. 
Quando a equipe obtém algum êxito, os entrevistados parecem se sentir corresponsáveis, transferindo a 
sensação de vitória para suas próprias vidas, mesmo que momentaneamente.

Em contrapartida, o que acontece nos momentos de derrota? A esse respeito, o estudo mostra que a maior 
parte da amostra lida bem com a frustração de alguns resultados, apesar do ocasional desgosto: 43,9% 
acham ruim quando o time perde uma partida, mas seguem a vida normal (aumentando para 53,0% entre 
os fãs). Outros 20,2% dizem que tanto faz e isso não muda nada a vida (aumentando para 46,7% entre 
os simpatizantes, 24,2% entre os homens e 30,4% entre os mais velhos), enquanto 18,6% ficam tristes 
(aumentando para 24,2% entre as mulheres). 

Já nos momentos bons, predominam sensações positivas: quando o time ganha uma partida, 28,7% afirmam 
se sentir felizes, ao passo em que 21,5% dizem achar bom, ainda que sigam a vida normalmente (aumentando 
para 32,2% entre os fãs), e 15,3% garantem gritar e comemorar – principalmente as mulheres (22,9%) e os 
torcedores que se declaram aficionados (20,8%). 

76% veem os jogos com amigos ou familiares; maioria das 
partidas é assistida em casa. TV aberta é o principal meio para 
acompanhar as notícias sobre o esporte 

O futebol pode ocasionar até mesmo a perda de compromissos importantes, como reuniões, consultas 
médicas, datas comemorativas ou um encontro, embora 30,2% dos entrevistados afirmarem que esse é um 
fato raro (30,2%). Outros 6,3% admitem que tal situação ocorre com frequência (aumentando para 10,8% 
entre os mais jovens), enquanto 61,8% garantem não passar por esse problema. 
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MÍDIAS EM QUE ACOMPANHAM AS 
NOTÍCIAS DO FUTEBOL NACIONAL

Um em cada quatro entrevistados (25,4%) já 
cometeu alguma loucura em nome do time do 
coração, sendo que a mais comum é viajar muito 
longe para ver o time jogar (12,9%, aumentando para 
23,2% na Classe A/B e 20,7% entre os torcedores 
considerados aficionados por autodeclaração), 
seguida por terminar um relacionamento amoroso 
(5,4%) e vender um bem para assistir a uma partida 
na própria cidade (3,5%, aumentando para 6,1% 
entre os torcedores que se declaram aficionados). 

A maioria dos jogos é assistida na companhia de 
outras pessoas (75,6%), sejam os familiares (38,8%, 
aumentando para 48,8% entre as mulheres), os 
amigos (21,9%, aumentando para 25,0% entre 
os homens e 29,3% entre os mais jovens) ou o 
namorado (a)/esposo (a) (14,9%, aumentando para 
26,7% entre as mulheres). 

RU GERAL

TV aberta 63,6%

Sites 61,9%

Redes sociais 42,7%

Jornal 42,7%

TV por assinatura 41,1%

Rádio 30,1%

Grupos no WhatsApp 17,9%

Aplicativos de celular 15,8%

Revista 7,6%

Fórum online 0,0%

O local escolhido para assistir à maioria das partidas 
é a própria casa, de acordo com 83,8% da amostra 
(aumentando para 92,8% entre os mais velhos). Outros 
7,1% preferem a casa dos amigos, enquanto 5,2% 
mencionam o bar/restaurante e somente 3,9% citam o 
estádio (aumentando para 7,0% entre os torcedores que 
se declaram aficionados). 

A TV aberta é o meio mais utilizado para acompanhar 
as notícias sobre o esporte (63,6%), seguida de sites 
na internet (61,9%) e das redes sociais (42,7%). Em se 
tratando de eventos/ligas de futebol, o campeonato 
brasileiro é o destaque dentre os mais vistos, tendo 
sido mencionado por 81,3% dos torcedores ouvido na 
pesquisa (aumentando para 88,8% entre os homens). 
Na sequência aparecem a Copa do Brasil (70,7%) e a 
Libertadores da América (58,8%). 

E finalmente, considerando as mídias pelas quais os 
torcedores acompanham os times internacionais, a 
TV por assinatura vem em primeiro lugar (52,0%), 
sobretudo na Classe A/B (68,8%) e entre os torcedores 
que se declaram aficionados (61,6%). Logo depois são 
mencionadas a TV aberta (50,4%, aumentando para 
54,1% na Classe C/D/E) e a internet (37,2%).
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ESTÁDIO DE FUTEBOL

12,6% frequentam estádios todos os meses, principalmente para 
poderem vibrar junto com a torcida. Gasto médio de quem vai 
ao estádio é de R$145

Vivenciar uma partida de futebol no estádio é um hábito que não faz parte da rotina de boa parte dos 
torcedores entrevistados: 37,9% garantem que não assistem aos jogos no estádio, sobretudo as mulheres 
(45,4%), os mais velhos (51,5%) e os pertencentes à Classe C/D/E (41,3%). Outros 17,5% dizem ir ao campo 
sem frequência definida e apenas 12,6% o fazem todos os meses (aumentando para 22,0% na Classe A/B, 
19,3% entre os mais jovens e 22,1% entre os torcedores que se declaram aficionados).

Dentre os torcedores que vão aos estádios, diversos aspectos sobressaem na hora de explicar os motivos que 
os levam a viver essa experiência: 38,1% mencionam a possiblidade de poder vibrar junto com toda torcida 
(passando para 49,7% na Classe A/B), enquanto 29,3% argumentam que gostam de ver o jogo de perto e 
9,9% justificam dizendo que no estádio podem extravasar as emoções. 

O próprio carro é o meio de transporte mais utilizado por quem vai ao estádio (36,4%, aumentando para 
53,5% na Classe A/B), mas também são citados o ônibus (33,3%, aumentando para 38,9% na Classe C/D/E), 
o metrô (9,4%) e a carona com amigos (9,0%). Dentre os que tem algum gasto, a média com a ida ao estádio, 
incluindo transporte, comida, bebida e ingressos, chega a R$ 144,82. 

Considerando os motivos para não ir ao estádio, os principais são o medo de brigas/confusões (46,1%), o 
conforto de casa/bar (34,4%, aumentando para 45,7% entre os homens) e o fato de não ter dinheiro para 
pagar os ingressos (11,3%, aumentando para 13,2% na Classe C/D/E). 
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VIAGENS PARA ACOMPANHAR O TIME 

Paixão pelo time é principal motivação para viajar. Três em cada 
quatro torcedores (75,5%) escolhem amigos e familiares como 
acompanhantes

Somente 5,5% dos torcedores ouvidos garantem que costumam viajar para acompanhar jogos do time, 
enquanto que 24,7% o fazem quando se trata de um jogo importante ou uma final de campeonato (aumentando 
para 35,1% entre os torcedores que se declaram aficionados). Ao mesmo tempo, 69,8% afirmam não viajar – 
sobretudo os simpatizantes (96,8%). 

Dentre os que costumam viajar, a paixão pelo time é a principal motivação (44,3%), seguida do passeio como 
um todo, com a possiblidade de ver os jogos e conhecer a cidade (26,6%) e da alegria de estar com os amigos 
e a torcida (26,4%). Em contrapartida, a falta de dinheiro é o principal impedimento mencionado (31,7%, 
aumentando para 42,2% entre as mulheres e 36,8% na Classe C/D/E). Também há aqueles que acreditam que 
não vale a pena gastar com isso (27,3%) e os que alegam não poder se ausentar do trabalho (17,0%). 

Na hora de viajar para assistir às partidas de futebol, 75,5% desses entrevistados escolhem amigos e familiares 
como companhia, principalmente as mulheres (94,7%), sendo que 14,8% optam pelas excursões e 9,7% vão 
sozinhos (aumentando para 13,2% entre os homens). E essas viagens para acompanhar os jogos do time já 
resultaram em perda de compromissos importantes/faltas no trabalho para um terço (33,7%). 

53,9% admitem já ter 
feito dívidas para poder 
viajar e assistir aos jogos 

do time. Dentre esses:

 7,6% Ficaram com 
contas atrasadas

4,6% Ficaram com 
o nome sujo

Dentro os que gastam com viagens, a média com a última 
viagem foi de R$674,14 (levando em conta o transporte, a 
comida, a hospedagem e os ingressos). E finalmente, mais 
da metade desses torcedores (53,9%) admite já ter feito 
dívidas para poder viajar e assistir aos jogos do time. Dentre 
esses, 41,6% conseguiram pagar tudo e o orçamento está em 
dia. Porém, 7,6% estão com as contas atrasadas/orçamento 
descontrolado, enquanto 4,6% estão com o nome sujo.
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MERCADO DE CONSUMO

Bebidas (33,8%), camisetas (31,9%) e ingressos (29,5%) são itens 
mais consumidos

O estudo revela que o gasto médio total com compras relacionadas ao futebol no mês anterior à pesquisa 
dentre os que gastaram algum valor foi de R$ 255,72, o que inclui despesas com ingressos para assistir 
aos jogos, saídas a bares/restaurantes, compra de produtos, assinaturas de TV e revistas, Pay Per View, 
mensalidade sócio torcedor/torcida organizada etc. 

Os produtos mais adquiridos pelos torcedores entrevistados foram bebidas (33,8%, aumentando para 45,5% 
na Classe A/B e 45,5% entre os torcedores que se declaram aficionados), camisetas (31,9%, aumentando 
para 42,6% entre os mais jovens), ingressos (29,5%, aumentando para 44,2% na Classe A/B e 36,4% entre os 
torcedores considerados aficionados por autodeclaração) e aperitivos (28,0%, aumentando para 33,9% entre 
os torcedores que se declaram aficionados).

RANKING DE PRODUTOS E SERVIÇOS RELACIONADOS 
AO FUTEBOL ADQUIRIDOS NO ÚLTIMO MÊS

Bebidas em geral  33,8%

Camiseta  31,9%

Ingressos  29,5%

Aperitivos  28,0%

Bares/restaurantes  26,3%

TV por assinatura  25,6%

Pay per view  15,9%

Mensalidade sócio torcedor  14,2%

Jogo de futebol no vídeo game  9,2%

Compra de revistas/jornais  8,5%

Jogo de futebol no computador  6,3%

Mensalidade torcida organizada  4,2%

Brinquedos de futebol (botão, totó/ pebolim, etc)  3,9%
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GASTOS COM BEBIDAS E ALIMENTOS 

Em média, torcedor gastou R$ 71 com bebidas e aperitivos no 
último mês

Os aperitivos e bebidas mais consumidos pelos torcedores quando assistem às partidas de futebol são o 
refrigerante (50,4%, aumentando para 60,7% entre as mulheres), a cerveja (49,6%, aumentando para 
61,8% entre os torcedores que se declaram aficionados), o churrasquinho (36,3%) e o salgadinho (35,3%, 
aumentando para 42,9% entre as mulheres). O valor médio gasto com aperitivos e bebidas em casa ou na 
casa de amigos, no mês anterior a pesquisa, foi de R$ 71,25, sendo que 25,4% da amostra gastaram até R$ 
50,00, 26,2% afirmam não ter gasto nada e 28,3% não se lembram. 

Dentre aqueles que assistem aos jogos em bares e restaurantes, praticamente um terço (32,5%) gastou até 
R$ 50,00 em aperitivos e bebidas, sendo que 22,7% não lembram da quantia. Para os torcedores que não 
consomem alimentos e bebidas durante as partidas, a principal justificativa é o fato de não gostarem de 
assistir ao futebol comendo (76,0%), enquanto 8,6% para economizar dinheiro e 8,1% acham muito caro.
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Camisa  39,9%

Caneca/copo  23,3%

Chaveiro  19,9%

Roupas para crianças  11,4%

Chinelo  11,4%

Faixas/bandeiras  8,9%

Itens de decoração  8,9%

Outras peças de vestuário: 
bermuda, cueca/calcinha, jaqueta, meias, etc.  6,8%

Roupas de cama/mesa/banho  6,1%

Squeeze  3,0%

Bonequinhos/pelúcia  2,6%

Outros  0,6%

Não comprou  35,2%

COMPRA DE PRODUTOS RELACIONADOS AO TIME EM 2016

COMPRAS E USO DE PRODUTOS DO TIME 

Camisa do time é item 
mais adquirido pelo torcedor

Considerando os itens de consumo diretamente relacionados 
ao time do coração, o estudo mostra que os mais adquiridos 
pelos torcedores são as camisas (39,9%, aumentando para 
43,9% entre os homens e 55,8% entre os torcedores que 
se declaram aficionados), as canecas ou copos (23,3%, 
aumentando para 32,3% entre as mulheres e 31,8% entre os 
torcedores autodeclarados aficionados), os chaveiros (19,9%) e 
as roupas para crianças (11,4%, aumentando para 15,8% entre 
os torcedores que se declaram aficionados). Em contrapartida, 
35,2% da amostra não compraram nenhum produto neste ano.
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Média de 

3 camisas 
é a quantidade 
entre os torcedores 
que possuem 
camisas do time

O principal motivo para adquirir produtos relacionados ao time 
é ver na loja uma coisa interessante (64,5%, aumentando para 
67,2% na Classe C/D/E) – o que sugere que a compra não leva em 
conta a necessidade, e sim o desejo despertado quando a pessoa 
se vê diante de itens que expressam sua paixão pelo futebol. 

Também foram citados a propaganda na internet (15,5%) e os 
comerciais de TV (9,7%). Quatro em cada dez torcedores ouvidos 
(40,6%) admitem que as compras são feitas de forma impulsiva: 
quando gostam, compram. Por outro lado, a maioria (51,9%) 
garante que as aquisições são planejadas, com pesquisa de preços 
e produtos. 

Um em cada quatro torcedores ouvidos (27,3%) garante usar os 
produtos relacionados ao time diariamente, principalmente no 
caso das mulheres (39,5%), enquanto 42,1% o fazem ao menos 
uma vez por semana, principalmente os torcedores que se 
declaram aficionados (49,1%). 

No momento de presentar alguém, a lista de produtos preferidos 
pelos torcedores coincide com os itens mais comprados para si 
mesmos: camisas (46,2%), canecas/copos (27,9%), chaveiros 
(17,1%) e roupas de crianças (11,8%) ocupam as primeiras 
posições. Ao mesmo tempo, 25,5% nunca presentearam com 
itens relacionados a times de futebol. 

Motivos para adquirir produtos 
relacionados ao time:

Ver na loja uma coisa interessante 64,5%

Propaganda na internet 15,5%

Comerciais de TV 9,7%

22,4% 
dão sempre 

preferência ao 
consumo de 

produtos das marcas 
patrocinadoras 

do time

32,2% 
preferem aquele 
que patrocina o 

time, quando dois 
produtos têm 
qualidade e 
preço iguais

Em média, 
os torcedores 

compram 
4 produtos 

por ano
45,4% 

garantem não 
levar esse fato em 
consideração na 
hora de comprar

20



Quando consideramos os torcedores que possuem camisas do time, ele tem, em média, 3 camisas, com 
resultado mais expressivo observado entre os homens (3,6), os pertencentes à Classe A/B (3,8) e os torcedores 
que se declaram aficionados (4,0). Somente 14,5% da amostra dizem não ter nenhuma camisa do time, com 
percentual maior encontrado entre os simpatizantes (37,6%). 

Ainda em se tratando dos torcedores que possuem camisa do time, quando é lançado um novo modelo de 
camisa, a maior parte (27,3%) prefere esperar um tempo para ver se o preço diminui, enquanto praticamente 
a mesma proporção decide adquirir se tiver o dinheiro, senão espera juntar para depois comprar (25,8%) e 
outros 15,8% garantem não comprar. 

Quando se fala na preferência ao consumo de produtos das marcas patrocinadoras do time, um em cada 
cinco torcedores (22,4%) afirma sempre privilegiar a compra, principalmente os mais jovens (29,0%) e os 
torcedores que se declaram aficionados (30,9%), enquanto 32,2% dizem que quando dois produtos têm 
qualidade e preço iguais, preferem aquele que patrocina o time (aumentando para 40,8% na Classe A/B). A 
maior parte, entretanto, garante não levar esse fato em consideração na hora de comprar (45,4%). 

Em média, os 
torcedores que 

compram produtos 
adquirem 4,4 

produtos por ano

Em média, os torcedores que compram produtos adquirem 4,4 
produtos por ano, com resultado mais expressivo entre os torcedores 
que se declaram aficionados (4,8). As lojas físicas especializadas em 
esporte em geral são os locais prediletos para a compra (21,4%), 
seguidos da loja física própria do time (21,2%, aumentando para 28,8% 
entre os torcedores autodeclarados aficionados) e da internet/lojas 
virtuais (16,8%, aumentando para 24,7% na Classe A/B). 
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6.3. PAY PER VIEW

Três em cada dez torcedores possuem Pay Per View

A pesquisa mostra que 29,9% dos torcedores entrevistados pagam Pay Per View para ver os jogos, sobretudo 
os homens (33,8%), pertencentes à Classe A/B (39,1%) e torcedores que se declaram aficionados (43,5%). 
12,2% dividem o gasto com amigos e familiares, enquanto 11,0% bancam, sozinhos, as despesas. A maioria, 
entretanto, não paga pelo serviço (62,7%, aumentando para 77,2% entre os mais velhos, 65,8% na Classe 
C/D/E e 89,4% entre os torcedores simpatizantes, provavelmente devido ao baixo grau de envolvimento com 
o esporte ou a restrições financeiras.

PAGA PAY PER VIEW PARA ASSISTIR AOS JOGOS

Aqueles que pagam o Pay Per View 
mencionam, como principal vantagem, 
poder acompanhar os jogos do time 
(65,2%), os jogos internacionais (35,8%) 
e as partidas de outras equipes (34,5%). 
Finalmente, mais da metade dos 
usuários garante usar quase tudo que 
o serviço oferece (55,1%), ao passo em 
que 20,3% usufruem pouco.

RU GERAL

SEXO IDADE CLASSE TORCEDOR

Homem Mulher 18 a 34 35 a 54 55 ou 
mais A/B C/D/E  ficionado  Fã Intenso Simpatizante 

Sim (total) 29,9% 33,8% 23,1% 36,8% 29,3% 18,8% 39,1% 27,2% 43,5% 19,1% 7,7%

Sim, divido 
com familiares 12,2% 11,3% 13,7% 13,0% 12,5% 10,2% 16,8% 10,8% 18,1% 6,4% 5,6%

Sim, pago 
sozinho 11,0% 14,2% 5,6% 14,1% 10,6% 6,3% 16,4% 9,5% 18,2% 4,9% 0,3%

Sim, divido 
com amigos 6,7% 8,4% 3,9% 9,7% 6,2% 2,3% 5,9% 6,9% 7,3% 7,7% 1,8%

Não pago, mas 
alguém da 
minha casa paga 
e eu acompanho

7,4% 6,5% 9,0% 10,2% 6,5% 4,0% 9,1% 7,0% 8,1% 8,1% 3,0%

Não pago 62,7% 59,6% 67,9% 52,9% 64,2% 77,2% 51,8% 65,8% 48,3% 72,9% 89,4%
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Dentre as contas que não foram 
pagas, as mais citadas são:

34,7% Fatura do cartão de crédito

25,8% Telefone

22,8% Cartão de loja

19,3% Conta de luz

CONTROLE FINANCEIRO DOS GASTOS COM FUTEBOL 

Maioria dos torcedores não anota despesas relacionadas ao 
futebol; compras já deixaram 21,8% com o nome sujo

Os torcedores entrevistados não apresentam bom controle dos gastos relacionados ao futebol, de forma 
geral. Apenas 20,1% afirmam anotar as despesas para controle do orçamento, enquanto 21,1% o fazem 
ocasionalmente e 58,9% admitem não anotar nada. 30,5% já fizeram dívidas comprando produtos em 
prestações/parcelados, mas sem parcelas pendentes atualmente, sobretudo os torcedores que se declaram 
aficionados (43,3%). Por outro lado, a maioria (63,5%) garante nunca ter feito dívidas relacionadas ao futebol. 

Não apresentam bom controle dos gastos relacionados ao futebol:

58,9% Admitem não anotar nada

43,6% Admitem que já deixaram de guardar dinheiro 
por causa de compras relacionadas ao futebol

36,5% Já fizeram dívidas, ou seja, compraram 
produtos em prestações/parcelados

21,3% Admitem já ter ficado com o orçamento descontrolado

10,1% Já deixaram de pagar alguma conta devido à aquisição 
de algum produto/serviço relacionado ao futebol
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Considerando apenas os que já se endividaram, os principais motivos são as compras de produtos com o 
cartão de crédito/crediário (71,4%), as viagens (17,1%) e a TV por assinatura (16,0%). As aquisições de itens 
relacionados ao futebol já deixaram 21,8% dos torcedores com o nome sujo, sendo que 9,5% ainda estão 
nesta situação. 

Também vale destacar que 18,7% já deixaram de comprar algo de quer precisavam por causa das compras de 
produtos/serviços relacionados ao futebol, especialmente os torcedores mais jovens (25,9%). Neste caso, os 
itens mais mencionados são os serviços de lazer (37,4%), as roupas, acessórios e calçados (36,8%) e as saídas 
para bares e restaurantes (25,2%). 

Além disso, um em cada dez torcedores ouvidos (10,1%) já deixou de pagar alguma conta devido à aquisição 
de algum produto/serviço relacionado ao futebol, sobretudo os torcedores que se declaram aficionados 
(14,2%). Dentre as contas que não foram pagas, as mais citadas são a fatura do cartão de crédito (34,7%), o 
telefone (25,8%), o cartão de loja (22,8%) e a conta de luz (19,3%). 

Quatro em cada dez torcedores (43,6%) admitem que já deixaram de guardar dinheiro por causa de compras 
relacionadas ao futebol, principalmente no caso dos torcedores que se declaram aficionados (54,1%). 
Essas aquisições também já fizeram com que 10,5% das pessoas ouvidas tivessem de vender algum bem, 
especialmente os mais jovens (17,7%) e os torcedores considerados aficionados pela autodeclaração (17,1%). 
E finalmente, 21,3% admitem já ter ficado com o orçamento descontrolado, com percentuais maiores entre 
os mais jovens (29,7%), pessoas da Classe C/D/E (23,1%) e os torcedores que se declaram aficionados (26,4%). 
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Torcedor: paixão, realização e impulsividade 

Levando em conta os principais resultados que descrevem o envolvimento do torcedor com seu time, o estudo 
sugere que esta é uma relação que sofre pouca influência dos efeitos do tempo ou de outras circunstâncias. 
Dito de outro modo, os torcedores amam seus times incondicionalmente, sem exigir muitas contrapartidas. 

O futebol, para o torcedor brasileiro, é um valor a ser compartilhado com familiares e amigos: as pessoas 
procuram assistir juntas às partidas, dentro de seus lares, reforçando o caráter de socialização, que está 
inegavelmente ligado a este esporte. Deve-se reconhecer que a qualidade das transmissões televisivas 
melhorou consideravelmente nas duas últimas décadas, com um número cada vez maior de pessoas tendo 
acesso a TVs com boa imagem e som. As partidas são mostradas em detalhes, de forma que o torcedor possa 
vivenciar todos os momentos importantes do espetáculo. Assistir aos jogos em casa, portanto, não implica 
necessariamente em perder parte da experiência ou desfrutá-la com menor intensidade. 

Ao mesmo tempo, o convívio e as experiências compartilhadas denotam o caráter do futebol como 
elemento cultural do país, independente de gênero, idade ou classe social, já que, mesmo que se manifeste 
em diferentes graus entre alguns extratos, ele está presente de alguma forma no cotidiano de todos eles. 
O componente emocional, por sua vez, opera como um mecanismo catártico que aproxima as pessoas e 
reafirma os laços entre os torcedores, seja nas vitórias, seja nas derrotas do time, trazendo sentimentos de 
conquistas e satisfação a cada nova partida. 

Quanto ao consumo, não se pode deixar de notar que o futebol está profundamente inserido no cotidiano dos 
torcedores, disseminado por mídias diversas. Assim, a cultura do consumo é alimentada por uma infinidade 
de produtos e serviços que constituem representações simbólicas dos times e do universo futebolístico 
tornando-se intensamente desejados pelos fãs. 

Para o educador financeiro do Portal Meu Bolso Feliz, José Vignoli, o futebol desperta o lado mais impulsivo 
dos consumidores, o que exige certos cuidados: “O time ocupa um lugar importante na vida do torcedor, 
e isso se reflete nos hábitos de consumo. O problema é quando os gastos geram desequilíbrios, seja pelas 
compras não planejadas, seja pelo endividamento. O mais indicado é que a pessoa reserve uma parte do 
orçamento para esses gastos e respeite os limites traçados, sempre de acordo com sua realidade financeira”. 

“O time ocupa um lugar importante na 
vida do torcedor, e isso se reflete nos 
hábitos de consumo. O problema é 

quando os gastos geram desequilíbrios, 
seja pelas compras não planejadas, 

seja pelo endividamento. O mais 
indicado é que a pessoa reserve uma 

parte do orçamento para esses gastos e 
respeite os limites traçados, sempre de 
acordo com sua realidade financeira”
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»» 67,4% dizem interessar-se muito pelo futebol, sobretudo os homens (80,0%). Na sequência, dentre as 
modalidades que mais despertam o interesse do brasileiro, estão o vôlei (50,4%), bicicleta (46,5%), a 
natação (44,0%), o MMA (31,8%) e a corrida de rua (30,3%).

»»  12,1% garantem não ter nenhum interesse por futebol. 

INTERESSE E PRÁTICA DO FUTEBOL

»» 50,3% da amostra foram classificados como aficionados a partir de sua autodeclaração: apaixonados por 
futebol, acompanham sempre as notícias e assistem a todos os jogos do time de coração, sendo que 17,7% 
vão sempre ao estádio e 32,7% raramente o fazem. 

»» 36,6% declararam ser fãs intensos, que podem sem divididos em dois tipos: aqueles que gostam de futebol, 
assistem aos jogos do time e vão ao estádio, mas sem frequência certa, acompanhando de perto as notícias 
apenas do time de coração (14,4%) e os que garantem gostar de futebol e do time, tentando ver a maioria 
dos jogos; quando há tempo, dão uma olhada nas notícias (22,2%). 

»» 13,1% declararam ser simpatizantes: seja por que têm um time, mas acompanham pra valer somente 
quando começam os jogos mais importantes, nas finais de campeonato (6,8%), seja por que têm um time, 
mas quase não assistem aos jogos e nem acompanham a mídia; só ficam sabendo alguma coisa sobre o 
time do coração quando ele ganha algo importante (6,3%). 

CONCLUSÕES 
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INDICADOR DE FIDELIDADE AO FUTEBOL E AO TIME

»» O indicador de fidelidade estabelecido na pesquisa mede a intensidade da fidelidade dos torcedores pelo 
futebol e pelo seu time, a partir de um conjunto de atitudes e comportamentos, classificando-os em 3 
categorias: os torcedores fanáticos, os fãs intensos e os simpatizantes. A escala varia de 0% a 100%, sendo 
que quanto maior o índice, maior o nível de fidelidade ao futebol e ao time.

»» Com base no indicador, somente 8,4% da amostra correspondem aos torcedores aficionados, embora 
50,3% definam-se como tal. 

»» O perfil mais predominante é o do fã intenso (48,1%, contra 36,6% que se definem deste modo). 

»» 43,5% da amostra são simpatizantes, ainda que apenas 13,1% tenham se autodeclarado desta forma.

»» 68,1% estão sempre acompanhando os jogos e as notícias de futebol.

»» Ao responderem sobre o quanto gostam de futebol, 77,9% dão nota oito, nove ou dez, com média de 8,58. 

»» 38,8% se interessaram pelo esporte ao assistir os jogos com a família ou amigos; 30,8% mencionam jogar 
futebol com amigos e 12,6% falam nas idas ao estádio com a família ou amigos). 

»» O que mais agrada no futebol: para 31,4%, trata-se de ver o time jogar; 18,1% citam a socialização com a 
família e/ou amigos e 14,7% falam em sentir a adrenalina de um jogo de futebol. 

»»  27,1% praticam o futebol por lazer ou exercício semanalmente, enquanto 13,9% o fazem ao menos uma 
vez por mês. 34,1% não jogam futebol. 

»» Em média, aqueles que praticam o esporte e tem gastos com isso gastam R$ 106,53 por mês. 52,6% 
garantem não ter nenhum gasto com aluguel e quadras/campos. 
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TORCIDA E ENVOLVIMENTO COM O TIME 

»» As três maiores torcidas de equipes nacionais são as de Flamengo (21,1%), Corinthians (13,3%) e São Paulo 
(6,6%).

»» Dentre os times/seleções internacionais, o Barcelona lidera o ranking (38,8%), seguido por Real Madri 
(13,0%) e Portugal (2,5%). 22,8% não apoiam nenhuma equipe estrangeira. 

»» 28,4% garantem que o principal motivo que os levou a torcer é o fato de ser a mesma equipe que a família 
apoia (irmão, primos e tios); 23,6% dizem que o pai/irmão torce. 16,4% afirmam ter ido ao estádio e se 
apaixonado pelo time. 

»» Consumo de informação: 53,1% acompanham o noticiário de futebol diariamente; 12,8% dão atenção nos 
finais de semana às notícias, enquanto 11,5% dizem não ter frequência definida. 

»» Quantidade de partidas assistidas nos últimos 30 dias: média de 5,14 jogos.

»» 70,5% afirmam saber o placar das últimas três partidas do time; 29,5% dizem não saber.

»» 73,3% assistem aos jogos do time de uma a duas vezes por semana, seja pela mídia, seja no estádio: 10,4% 
raramente veem os jogos. 

»» 93,2% garantem que não importa o que aconteça, mesmo que a equipe não esteja num bom momento, 
são sempre fiéis ao time. 80,3% afirmam viver bons momentos ao lado do time. Para 63,8%, o time faz 
parte de suas vidas e eles se realizam com as conquistas da equipe. 

»» 62,3% se incomodam quando falam mal do time. Em dia de jogo, 53,5% afirmam ter um compromisso com 
o time do coração.

»» 43,9% acham ruim quando o time perde uma partida, mas seguem a vida normal; outros 20,2% dizem que 
tanto faz e isso não muda nada a vida, enquanto 18,6% ficam tristes. 

»» Quando o time ganha uma partida, 28,7% afirmam se sentir felizes; 21,5% dizem achar bom, ainda que 
sigam a vida normalmente, e 15,3% garantem gritar e comemorar. 
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»» 25,4% já cometeram alguma loucura em nome do time do coração; a mais comum é viajar muito longe 
para ver o time jogar (12,9%), seguida por terminar um relacionamento amoroso (5,4%) e vender um bem 
para assistir a uma partida na própria cidade (3,5%). 

»» A maioria dos jogos é assistida na companhia de outras pessoas (75,6%), sejam os familiares (38,8%), os 
amigos (21,9%) ou o namorado (a)/esposo (a) (14,9%). 

»» O local escolhido para assistir à maioria das partidas é a própria casa, de acordo com 83,8% da amostra. 
Outros 7,1% preferem a casa dos amigos, enquanto 5,2% mencionam o bar/restaurante e somente 3,9% 
citam o estádio. 

»» A TV aberta é o meio mais utilizado para acompanhar as notícias sobre o esporte (63,6%), seguida de sites 
na internet (61,9%) e das redes sociais (42,7%). 

»» Eventos/ligas de futebol: o campeonato brasileiro é o mais visto (81,3%); na sequência aparecem a Copa 
do Brasil (70,7%) e a Libertadores da América (58,8%).

ESTÁDIO DE FUTEBOL

»» 37,9% não assistem aos jogos no estádio; 17,5% dizem ir ao campo sem frequência definida e apenas 
12,6% o fazem todos os meses.

»» Dentre os que vão aos estádios, 38,1% mencionam a possiblidade de poder vibrar junto com toda torcida; 
29,3% argumentam que gostam de ver o jogo de perto e 9,9% dizem que no estádio podem extravasar as 
emoções. 

»» O próprio carro é o meio de transporte mais utilizado por quem vai ao estádio (36,4%), mas também são 
citados o ônibus (33,3%), o metrô (9,4%) e a carona com amigos (9,0%).

»» O gasto médio dos que gastam com a ida ao estádio, incluindo transporte, comida, bebida e ingressos, 
chega a R$ 144,82. 

»» Considerando os motivos para não ir ao estádio, os principais são o medo de brigas/confusões (46,1%), o 
conforto de casa/bar (34,4%) e o fato de não ter dinheiro para pagar os ingressos (11,3%). 
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VIAGENS PARA ACOMPANHAR O TIME 

»» 5,5% garantem viajar para acompanhar jogos do time; 24,7% o fazem quando se trata de um jogo importante 
ou uma final de campeonato; 69,8% afirmam não viajar. 

»» Dentre os que costumam viajar, a paixão pelo time é a principal motivação (44,3%), seguida do passeio 
como um todo, com a possiblidade de ver os jogos e conhecer a cidade (26,6%) e da alegria de estar com 
os amigos e a torcida (26,4%). 

»» A falta de dinheiro é o principal impedimento dos que não viajam (31,7%). Também há aqueles que 
acreditam que não vale à pena gastar com isso (27,3%) e os que alegam não poder se ausentar do trabalho 
(17,0%). 

»» Na hora de viajar para assistir às partidas de futebol, 75,5% dos entrevistados escolhem amigos e familiares 
como companhia; 14,8% optam pelas excursões e 9,7% vão sozinhos.

»» O gasto médio dos que tiveram despesa com a última viagem foi de R$674,14 (levando em conta o 
transporte, a comida, a hospedagem e os ingressos).

»» 53,9% admitem já ter feito dívidas para poder viajar e assistir aos jogos do time. Entre os que viajam para 
este fim, 41,6% conseguiram pagar tudo e o orçamento está em dia. 7,6% estão com as contas atrasadas/
orçamento descontrolado, enquanto 4,6% estão com o nome sujo. 
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MERCADO DE CONSUMO

»» O gasto médio total dos que tem despesas com compras relacionadas ao futebol no último mês foi de R$ 
255,72, o que inclui despesas com ingressos para assistir aos jogos, saídas a bares/restaurantes, compra de 
produtos, assinaturas de TV e revistas, Pay Per View, mensalidade sócio torcedor/torcida organizada etc. 

»» Os produtos mais adquiridos foram bebidas (33,8%), camisetas (31,9%), ingressos (29,5%) e aperitivos 
(28,0%).

GASTOS COM BEBIDAS E ALIMENTOS 

»» Os aperitivos e bebidas mais consumidos quando assistem às partidas de futebol são o refrigerante (50,4%), 
a cerveja (49,6%), o churrasquinho (36,3%) e o salgadinho (35,3%). 

»» O valor médio dos que tiveram despesas gasto no mês anterior à pesquisa foi de R$ 71,25; 26,2% afirmam 
não ter gasto nada e 28,3% não se lembram. 

»» Dentre aqueles que assistem aos jogos em bares e restaurantes, 32,5% gastaram até R$ 50,00 em aperitivos 
e bebidas; 22,7% não lembram da quantia.

»» Dentre os torcedores que não consomem alimentos e bebidas durante as partidas, 76,0% dizem não 
gostarem de assistir ao futebol comendo; 8,6% para economizar dinheiro e 8,1% acham muito caro.
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COMPRAS E USO DE PRODUTOS DO TIME 

»» Itens de consumo diretamente relacionados ao time: os mais adquiridos são as camisas (39,9%), as canecas 
ou copos (23,3%), os chaveiros (19,9%) e as roupas para crianças (11,4%). 35% não compraram nenhum 
produto neste ano.

»» O principal motivo para adquirir produtos relacionados ao time é ver na loja uma coisa interessante (64,5%); 
também foram citados a propaganda na internet (15,5%) e os comerciais de TV (9,7%). 

»» 40,6% dos que fizeram compras admitem que são feitas de forma impulsiva: quando gostam, compram; 
51,9% garantem que as aquisições são planejadas, com pesquisa de preços e produtos. 

»» 27,3% garantem usar os produtos relacionados ao time diariamente; 42,1% o fazem ao menos uma vez por 
semana. 

»» No momento de presentar alguém, os produtos preferidos são: camisas (46,2%), canecas/copos (27,9%) e 
chaveiros (17,1%); 25,5% nunca presentearam com itens relacionados a times de futebol. 

»» Em média, os torcedores compram 4,4 produtos por ano.

»»  As lojas físicas especializadas em esporte em geral são os locais prediletos para a compra (21,4%), seguidos 
da loja física própria do time (21,2%) e da internet/lojas virtuais (16,8%). 

»» O torcedor que tem camisas possui, em média, 3 camisas do time; 14,5% da amostra dizem não ter 
nenhuma camisa do time.

»» Quando é lançado um novo modelo de camisa, 27,3% preferem esperar um tempo para ver se o preço 
diminui; 25,8% adquirem se tiverem o dinheiro, senão esperam juntar para depois comprar 15,8% garantem 
não comprar. 

»» 22,4% dão sempre preferência ao consumo de produtos das marcas patrocinadoras do time; 32,2% dizem 
que quando dois produtos têm preço e qualidade iguais, preferem aquele que patrocina o time; 45,4% não 
levam esse fato em consideração na hora de comprar. 
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PAY PER VIEW 

»» 29,9% pagam Pay Per View; sendo que 12,2% dividem o gasto com amigos e familiares, enquanto 11,0% 
bancam, sozinhos, as despesas; 62,7% não pagam o serviço. 

»» Principal vantagem do Pay Per View: poder acompanhar os jogos do time (65,2%), os jogos internacionais 
(35,8%) e as partidas de outras equipes (34,5%). 

»» 55,1% usam quase tudo que o serviço oferece; 20,3% usufruem pouco. 

CONTROLE FINANCEIRO DOS GASTOS COM FUTEBOL 

»» 20,1% afirmam anotar as despesas no orçamento; 21,1% o fazem ocasionalmente e 58,9% admitem não 
anotar nada.

»»  30,5% já fizeram dívidas comprando produtos em prestações/parcelados, mas sem parcelas pendentes 
atualmente; 63,5% garantem nunca ter feito dívidas relacionadas ao futebol. 

»» Considerando apenas os que já se endividaram, os principais motivos são as compras de produtos com o 
cartão de crédito/crediário (71,4%), as viagens (17,1%) e a TV por assinatura (16,0%).

»» As aquisições de itens relacionados ao futebol já deixaram 21,8% dos torcedores com o nome sujo, sendo 
que 9,5% ainda estão nesta situação. 

»» 18,7% já deixaram de comprar algo de que precisavam por causa das compras de produtos/serviços 
relacionados ao futebol. Os itens mais mencionados são os serviços de lazer (37,4%), as roupas, acessórios 
e calçados (36,8%) e as saídas para bares e restaurantes (25,2%). 

»» 10,1% já deixaram de pagar alguma conta devido à aquisição de algum produto/serviço relacionado ao 
futebol. Dentre as contas que não foram pagas, as mais citadas são a fatura do cartão de crédito (34,7%), 
o telefone (25,8%), o cartão de loja (22,8%) e a conta de luz (19,3%). 

»» 43,6% admitem que já deixaram de guardar dinheiro por causa de compras relacionadas ao futebol; 10,5% 
das venderam algum bem e 21,3% admitem já ter ficado com o orçamento descontrolado.
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METODOLOGIA

Público-alvo: população residente em todas 27 capitais brasileiras, com idade igual ou superior a 18 
anos, ambos os sexos e todas as classes sociais, que possuem algum tipo de interesse pelo futebol.

Método de coleta: pesquisa realizada via web e pós-ponderada por idade, estado, renda e escolaridade.

Tamanho amostral da pesquisa: 712 casos, gerando margem de erro no geral de 3,9 p.p. para um 
intervalo de confiança de 95%.

Data de coleta dos dados: 08 a 15 de julho de 2016.
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