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Resumo 
 
Esse trabalho tem o objetivo de identificar e traçar o perfil da mulher consumidora do futebol 
no Brasil. Sabe-se que cada dia o número de mulheres que gostam de futebol aumenta. No 
entanto, mesmo sabendo do crescimento desse público específico, os clubes ainda não se 
deram conta do potencial das mulheres no que diz respeito a consumo e fidelização. Em sua 
grande maioria, não entendem o que elas buscam e desejam, e tampouco concentram esforços 
para atendê-las de forma específica. A partir desse cenário, o objetivo é desenhar um perfil 
desse publico e sugerir mudança no modo como os clubes se comunicam com as mulheres de 
forma mais efetiva e assertiva, para fidelizá-las, envolvê-las e principalmente, fazer com que 
se envolvam cada vez mais com o seu time.  
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Introdução 

 

O estudo em questão busca explorar os estudos realizados que traçam o perfil do 

consumidor feminino brasileiro no tocante ao futebol e tenta identificar o que as mulheres que 

gostam de futebol buscam e esperam de seus clubes, através de realização de pesquisa 

qualitativa e quantitativa.  

O número de mulheres adeptas do futebol vem crescendo ao longo dos últimos anos 

(Sophia Mind, 2010). Nunca a mulher teve tanta liberdade de escolha e de criar identidade 

como nos dias atuais. A expressão “futebol é coisa de homem” a cada dia perde força e tende 

a ficar obsoleta em um futuro não muito distante. 
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Pereira, (2000) destaca: 

"O futebol, assim como outras modalidades esportivas, proporcionou à mulher uma 
das raras oportunidades de exposição e inserção nos espaços públicos da cidade. Os 
esportes chegam à cidade trazendo consigo novos modos, hábitos e comportamentos 
que por serem considerados modernos foram adotados, principalmente, pela elite. 
Mesmo que inicialmente a prática esportiva não lhe fosse recomendada, assistir às 
disputas de remo, às corridas de cavalo e aos jogos de futebol representava para a 
mulher, estar mais próxima de um modelo moderno de feminilidade. Mas a relação 
entre a mulher e o futebol foi uma via de mão dupla. A presença de senhoritas da 
alta sociedade contribuiu muito para dar uma atmosfera fidalga ao esporte bretão 
associando-o à elegância, tranquilidade e beleza, tornando-o, portanto, um esporte 
apropriado para as famílias mais abastadas. As jovens moças eram, portanto, parte 
ativa da consolidação do jogo por entre esses círculos elegantes, contribuindo 
decisivamente para sua transformação em evento social da moda".  
 

Durante um longo período o futebol incorporou e disseminou uma série de valores 

andriarcais (Dunning & Maguire, 1997) e sabe-se que ao longo dos anos, a torcida com seus 

gestuais, seu vocabulário e seus rituais, se configurou como espaço simbólico e concreto de 

exaltação dos atributos masculinos de potencial e virilidade (Toledo, 1996).  

O futebol, em relação aos demais esportes, foi o que apresentou maior resistência da 

sociedade em relação à inserção da mulher, por representar um esporte de contato ligado 

totalmente ao ideal masculino, arrogante e fisicamente forte (Mourão & Mourel, 2005). 

Ainda enfrentando alguma desconfiança, as mulheres hoje estão cada vez mais 

presentes não só nos estádios de futebol, mas também nas mídias sociais, como 

telespectadoras de programas esportivos e principalmente, como consumidoras de produtos e 

serviços esportivos do seu time de coração. Esse crescimento de mulheres interessadas no 

futebol gera também um aumento de demanda por produtos e serviços. No entanto, a questão 

é saber se o mercado esportivo está atento a essas mudanças e se conhece o seu novo e 

potencial público.  

É evidente que hoje temos uma grande variedade de produtos destinados a mulheres. 

Nos últimos anos houve uma proliferação de produtos com modelagem diferenciada, jóias, 

cores mais "femininas" e até o surgimento de roupas intimas. (Madalozzo, 2007). Mas mesmo 

que exista, esse segmento ainda é explorado de forma muito amadora e poucas ações são 

efetivas na busca por conquistar esse novo público com um grau de exigência mais apurado.  

Em 2008, a Umbro (Viana, 2007) lançou um tênis de futsal desenvolvido para 

mulheres. O calçado era rosa e prata e tinha detalhes de brilho, com tecnologia diferenciada 

no solado. A Umbro estimava que cerca de 20% dos praticantes de futsal no Brasil, entre oito 

e 10 anos era composto por mulheres.  

No mesmo ano, a Reebook lançou uma linha de produtos para as mulheres associada 

ao São Paulo Futebol Clube, Sport Club Internacional e Club de Regas Vasco da Gama. 
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Foram camisas com modelagem feminina, agasalhos femininos, camisas polos, regatas, tops e 

blusas de alça. (Viana, 2007). Para o ano de 2008 a Reebook esperava um crescimento de 

20% na venda de produtos esportivos para mulheres.  

Historicamente, o homem foi o criador do futebol. Alguns historiadores apontam o 

início do esporte na América Central e Amazonas, onde tribos indígenas praticavam o jogo 

com o uso da bola cerca de 1.500 a.C. (Galeano, 1995). No entanto, a China detém o mais 

convincente argumento para a criação do jogo. Durante o período neolítico, manufaturavam 

bolas de pedras para serem chutadas em jogos na província de Shan Xi (Walvin, 1994).  

Para o homem, sempre foi uma obrigação entender de futebol. Eles nascem e quase 

sempre seu primeiro presente, é uma bola de futebol. Eles crescem jogando com os amigos, 

competindo e especializando-se no assunto futebol. É quase que inerente do sexo masculino 

entender de futebol. Enquanto isso, a mulher tem a sua imagem dissociada do esporte. 

Portanto, não é incorreto afirmar que ela tem que se desdobrar muito mais para provar não só 

que gosta do esporte, mas que tem discernimento e capacidade de entendê-lo.  (Costa, 2006) 

As mulheres não são alheias ao futebol, o esporte mais praticado no país. Ao contrário. 

São elas que escolhem seus times, consomem produtos dos seus clubes de coração, assistem 

aos jogos, conhecem os jogadores e sabem as regras do jogo. A relação com o clube, no 

entanto, é menos intensa do que seus namorados ou maridos. Mas, um fator muito relevante 

que deve ser considerado, é que a derrota não influencia no humor ou comportamento delas 

em relação a paixão que sentem pelo clube. (Metric, 2012) 

E mais que isso, essas mulheres consomem produtos e serviços esportivos, 

especificamente ligados ao futebol. Uma pesquisa realizada pela Sophia Mind (2010) mostrou 

que as mulheres sentem falta de produtos desenvolvidos especialmente para elas e programas 

e sites que tenham informações destinadas ao público feminino e nesse quesito, os clubes 

brasileiros ainda não evoluíram, e os que evoluíram, ainda estão próximos de serem 

considerados amadores. 

Outra pesquisa realizada pelo IBOPE (Melo, 2008) mostra que 44% das mulheres em 

suas horas livres saem para fazer compra. Isso significa que as mulheres estão muito mais 

susceptíveis a consumir e atrair esse público para o consumo de produtos e serviços 

esportivos e o grande desafio do mercado e dos profissionais da área.  

É correto afirmar que homens e mulheres têm especificidades diferentes e é necessário 

que existam ações diferenciadas para cada tipo de público. (James & Ridinger, 2002). 

Muitos trabalhos têm focado em identificar as razões e motivações dos fãs de esporte 

(James & Ridinger, 2002) e as diferenças entre homens e mulheres. Segundo James et al 
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(2002) o desenvolvimento de um estudo realizado pela sua equipe considerou duas hipóteses 

para tentar identificar o perfil de cada um deles. A primeira hipótese considerou que homens e 

mulheres têm a mesma propensão a se tornarem fãs de uma equipe, no entanto, os motivos 

que influenciam são diferentes (Dietz-Uhler, Harrick, End, and Jacquemotte, 2000). A 

segunda hipótese (Trail & James, 2001) sugere que as mulheres estão mais interessadas em 

sentir-se socialmente inseridas e aproveitar o momento esportivo junto a família e são atraídas 

pela estética dos jogadores. Enquanto isso, os homens são motivados a serem fãs de um 

esporte para sentirem-se realizados; terem empatia com a equipe; por conhecerem as regras do 

jogo; pela dramaticidade do esporte; pela habilidade física maior; pela disputa e interesse em 

ganhar e principalmente para utilizar o esporte como uma identidade para o sexo masculino. 

Esse estudo objetiva ajudar o mercado esportivo a entender e desenvolver estratégias 

promocionais para atender e fidelizar as mulheres que gostam de futebol, entender suas razões 

e anseios para que sejam consumidoras fieis e analisar as estratégias que os clubes estão 

desenvolvendo para atingir esse nicho de mercado. 

 

Método 

 

O artigo será dividido em duas etapas. Na primeira etapa, será realizada revisão 

bibliográfica, analisando todos os assuntos relacionados através de estudos publicados em 

revistas científicas; testes de mestrado e doutorado; livros; artigos publicados em mídia online 

e off-line; revisões; congressos; abstracts; periódicos; manuais, entre outros.  

A segunda etapa desse trabalho será realizada através de pesquisa quantitativa e 

qualitativa, onde será apurado o que as mulheres que tem alguma interação com o futebol 

esperam e desejam e sua percepção sobre o clube de coração e as ações que elas gostariam 

que eles realizassem.  

 

Resultado 

 

Segundo o IBGE, 30% da audiência de futebol é composta pelo público feminino. 

(Valor Econômico, 2006). Uma pesquisa divulgada pela rede Globo de televisão (Rede 

Globo, 2006), as mulheres correspondem a 47% da audiência dos jogos de quarta-feira à 

noite, e 43% aos domingos.  
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Outro dado do IBGE (Valor Econômico, 2006) diz que nas classes C e D dificilmente 

tem mais de um aparelho de TV, o que sugere que a mulher da casa, mesmo não gostando 

muito de futebol, tende a assistir ao jogo juntamente com os familiares.  

Para pensar a relação mulher e consumo, abordamos o início da história da sociedade 

de consumo no Brasil com Volpi (2007), contrapondo com Slater (2002) e Campbell (2006) 

quando falam sobre a cultura de consumo.  

O consumo é sempre e em todo lugar um processo cultural, mas a “cultura do 

consumo” é singular e específica: é o modo dominante de reprodução cultural desenvolvida 

no Ocidente durante a modernidade (Slater, 2002).  

Embora o que se discuta hoje como “cultura do consumo” tenha surgido no Ocidente, 

a partir do século XVIII, não se trata de uma questão exclusivamente ocidental. Tal ponto de 

vista, ser uma característica ocidental, reside na diferenciação das práticas comerciais e 

consumo nesta parte do mundo nas demais regiões do planeta. O que se delineia aqui, no 

Ocidente, faz parte de um contexto de cultura moderna, progressiva, livre e racional, havendo 

na ideia da cultura do consumo um pressuposto de dominação e infâmia, a partir do que o 

Ocidente se via como civilizado e rico por direito, possuidor de valores de caráter universal 

(Slater, 2002). 

O consumo faz parte do processo de reprodução social: cultura e consumo são 

aspectos fundamentalmente sociais, sendo todo ato de consumo essencialmente cultural. 

(Slater, 2002). McCracken (2003) define como consumo “o processo pelo qual os bens e 

serviços de consumo são criados, comprados e usados”, criando vínculos entre indivíduos e 

sociedade.  

A sociedade capitalista é marcada por uma necessidade intensa de consumo. No 

consumo moderno, mediado pelas relações de mercado, assumindo a forma de consumo de 

mercadorias: o que equivale a dizer que, em geral, consumimos mercadorias, serviços e 

experiência que foram produzidas exclusivamente para serem vendidos no mercado a 

consumidores (Slater, 2002). 

Campbell (2006) diz que os indivíduos se auto definem em termos de gostos e desejos, 

ou seja, quando queremos expressar e afirmar nossa individualidade, e às nossas preferências 

e aspirações que recorremos, mais que às grandes classificações e descrições gerais nas quais 

nos enquadramos. 

No início do século XIX, a mulher era a protagonista do lar, súdita do homem, que era 

a quem deveria dirigir toda sua atenção e atividades. No meio do século XIX, surge um novo 

discurso sobre a mulher, que passa a ser considerada como mão de obra barata e mais tarde 
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como compradora. Em 1950 as mulheres começam a libertar-se do domínio masculino e passa 

a escolha no tocante a beleza e moda. A modernidade trouxe aos poucos uma mulher mais 

independente socialmente e moral, exibindo novos estilos de roupas, uso livre dos cabelos. 

Uma revolução comportamental. (Carolina & Passos, 2010) 

A revolução continuou nos anos 60, com a primeira revolução sexual, a criação da 

pílula anticoncepcional, a exigência de direitos iguais e a conquista de espaços antes somente 

destinados a homens; nos anos 70, a sociedade dificultou a aceitação da mulher no mercado 

de trabalho. As revoluções tomaram forma e ganharam força e um ponto chave dessa 

revolução foi a conquista do direito de votar, participando ativamente do sistema democrático 

brasileiro, segundo Carolina at. al. (2010). 

Diversos fatores impulsionaram o processo de inserção feminina neste mercado, 

destaca-se o desejo de desenvolver uma carreira, a necessidade econômica, seja em 

decorrência da deterioração econômica dos rendimentos reais do trabalho, seja para fazer 

frente aos novos anseios de consumo – alteração no padrão de consumo com a presença de 

novos produtos, expandido o leque de consumo familiar, impeliu as mulheres a trabalharem 

fora de casa para aumentar a receita doméstica e principalmente as elevadas taxas de 

desenvolvimento econômico (Galeazzi, 2002). 

Paralelo a esse período, o nível de fecundidade das mulheres diminui, impulsionado 

pelo aumento da escolaridade e acesso a métodos contraceptivos. (Coelho, 2006). 

No entanto, mesmo diante de tanta mudança, o mercado, em diversos segmentos, 

aparentemente não se deu conta desse novo cenário e desse novo perfil feminino. As 

campanhas publicitarias muitas vezes não sabem conversar com o público feminino. É o que 

afirma Barletta (2003) dizendo que as mulheres não estão satisfeitas com as campanhas 

atuais. 

Segundo Bartella, (2003): 

“A mulher de hoje administra de bom grado o caos, [...] De modo geral, trabalha o 
dia inteiro, é responsável pela administração da casa e tem muitas outras atividades 
religiosas, comunitárias e na escola, para distraí-la o seu tempo livre. A parte que 
muitos publicitários não captaram ainda é que as mulheres não se contorcem mais 
em culpa por não serem supermães [...] 82% das mulheres gostariam que os 
publicitários reconhecessem que elas não querem parecer que têm eternamente 18 
anos [...]” 
 

Hoje em dia, percebe-se que há uma falta de contato das empresas de comunicação 

com a mulher do mundo real (Araújo, 2005). 

Quando pensamos no mercado esportivo, essa dificuldade de interação entre 

comunicação e o perfil da consumidora real é ainda mais gritante. Em sua grande maioria, a 
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publicidade é feita para consumidores homens e abusam de estereótipos femininos, com 

corpos e formas excessivas. A mulher é apresentada como mulher-objeto e na grande maioria 

das vezes é magra e jovem, o que não retrata a realidade dos seus consumidores. Araújo 

(2005) propõe que mesmo que as mulheres hoje em dia tenham mais educação e tome a maior 

parte das decisões de compra, as campanhas publicitárias insistem em estereotipá-las de 

mulher-objeto.  

As mulheres ainda não recebem a devida atenção no desenho das estratégias de 

marketing de alguns setores, entre eles o esportivo. A tendência é de mudança nos próximos 

anos, e alguns setores já se mobilizam para mudar as peças publicitárias.  

Para Paulo Barreto (Notícias Financeiras, 2009) a força e o poder de compra das 

mulheres tende a aumentar. Estima-se que as mulheres têm 80% do poder de decisão de 

compra no mercado, seja para a casa ou consumo próprio. As mulheres são consumidoras 

fiéis, mas atingi-las é muito mais difícil. O público feminino compra e aumenta a gama de 

produtos disponíveis no mercado. (Medeiros, 2009). Além disso, exige mais do mercado, quer 

ser bem atendida, quer saber detalhes do produto ou serviço e demora mais para tomar a 

decisão de compra.  

Algumas marcas não sabem se relacionar corretamente com mulheres. Falta pesquisa 

de mercado. É preciso que o esse mercado, principalmente o esportivo, entenda que é 

importante vender, mas mais importante que isso é construir uma relação entre a consumidora 

e sua marca.  

Quando se fala do mercado esportivo, o cenário é ainda mais preocupante. A busca por 

novas informações sobre essas consumidoras ainda é tímida.  

Em entrevista encomendada pela Rede Globo de televisão, a empresa Sophia Mind 

(Mind, 2010) ouviu 2.084 mulheres com idade entre 18 e 60 anos e objetivava identificar a 

interação das mulheres com o futebol e suas mudanças de comportamento durante a Copa do 

Mundo. Para chegar a esse resultado, foram inseridas questões gerais sobre o futebol e sobre a 

Copa do Mundo. Das entrevistadas, 80% torcem por algum time de futebol. Dessas, 30% 

acompanham os campeonatos de futebol. 42% delas escolheram o time sozinhas. 25% foram 

influenciadas pelo pai e somente 6% foram influenciadas por marido ou namorado. 74% das 

ouvidas acompanham os jogos do seu time pela TV. Programas de TV e internet são os meios 

mais utilizados para buscar informação sobre o seu time. A violência aparece como principal 

motivo por poucas idas ao estádio de futebol. No geral, elas são menos influenciadas pela 

derrota do time. 52% dessas mulheres assistem ao futebol junto com seu parceiro, 

independente se é seu time ou não que está jogando. Surpreendentemente, 90% delas não se 
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incomodam com o tempo que o parceiro passa assistindo futebol. 92% não mudariam de time 

a pedido do parceiro. Esses resultados apresentar um cenário muito promissor para o mercado 

esportivo e aos clubes de futebol. Um nicho de mercado que cresce e que até o momento não 

foi valorizado como deveria.  

Uma pesquisa mais recente, realizada pela Pluri Sport Metric (2012) ouviu 1.122 

mulheres nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba e 

Salvador. O objetivo da pesquisa era saber qual o interesse das mulheres pelo futebol.  

Os resultados foram apresentados e trouxeram informações relevantes: nos últimos 24 

meses, somente 6% das mulheres foram a um jogo de futebol no estádio. O principal motivo 

que afasta as mulheres dos estádios são as condições dos banheiros, seguida pela falta de 

segurança. Caso os problemas levantados sejam resolvidos, 41% das entrevistadas tem 

intenção de freqüentarem mais vezes ao ano o estádio de futebol. A Pluri Consultoria 

levantou os cinco principais motivos para atrair mulheres para o estádio de futebol: maior 

propensão ao consumo, dentro e fora do estádio; inibição da violência; dar ao evento um novo 

perfil de mais festa e menos guerra; despertar maior interesse de mídia e patrocinadores; 

favorecer a formação de novos torcedores, considerando as crianças que passam a freqüentar 

os estádios. (Metric, 2012). 

 

Discussão 

 

Considerando que a população feminina do país tem projeção de atingir os 112 

milhões em 2020 e que em 2010 as mulheres representavam 45% da população 

economicamente ativa, está mais do que na hora do mercado esportivo se adequar a esse novo 

público e criar estratégias focadas em fidelizar essas mulheres que passaram a gostar e 

consumir o futebol. (Stefano, Santana, & Onaga, 2014) 

Os profissionais de marketing, ao verem uma arquibancada lotada, devem enxergar 

não milhões de torcedores, mas sim milhões de consumidores, apaixonados e, acima de tudo, 

fiéis a uma única marca: o clube. (Malagrino, 2011).  

Os clubes brasileiros já perceberam que a estratégia de marketing vão muito além da 

venda de camisas e produtos licenciados continua Malagrino (2011), no entanto, ainda não 

perceberam que nessa mesma arquibancada lotada existem públicos diferentes, com anseios e 

necessidades de consumo diferentes. Existem mulheres ávidas por consumir produtos 

destinados e feitos exclusivamente para elas.  
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O Sport Club Corinthians Paulista cresceu de R$ 50 mi em 2008 para R$ 160 mi em 

2010. Em 2013, depois de uma queda significativa, o clube faturou R$ 197 mi. (Globo 

Esporte, 2013). 

A utilização de lojas conceito, desenvolvimento de novos produtos como camisas, 

chuteiras personalizadas, novos agasalhos e linha de roupas casual é uma boa estratégia a ser 

considerada pelos clubes, no entanto, será que atende as necessidades e anseios das mulheres 

que querem consumir o futebol? Será que se a opinião das torcedoras fosse considera e ações 

de marketing e estratégia de comunicação tivessem sido pensadas nesse novo público, o 

faturamento não poderia ter sido ainda maior? 

Não basta existir um produto diferenciado, se a comunicação com esse público não é 

feita de forma efetiva; apesar de saberem que as mulheres estão cada dia mais envolvidas com 

o futebol, dentro e fora do estádio. Esse público apreciador e consumidor do futebol vêm 

criando demanda e significados que devem ser observados pela indústria do futebol, em 

especial aos clubes de futebol.  

É preciso que haja um esforço para que a mulher seja integrada no mercado 

consumidor, que seus anseios e desejos sejam atendidos de forma diferenciada e que os 

gestores de futebol brasileiro tenham consciência desse público crescente com alto tem o 

poder de decisão de compra e que acima de tudo, ama o futebol.   
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