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48 negócios da copa

Fora do jogo
Pesquisa feita pelo Qualibest aponta que o interesse das 
crianças e dos adolescentes pelo Mundial é pequeno

Por Bruna Molina bmolina@grupomm.com.br

ara quem acha que crianças 
e adolescentes não enten-
dem nada de Copa do Mun-

do, eles mostram que, além de conhe-
cer o assunto, têm visão crítica sobre o 
evento da Fifa. Em pesquisa realizada 
pelo Instituto Qualibest, a maioria dos 
entrevistados (51%) demonstrou pou-
co ou nenhum interesse pelo Mundial. 
Em todo o País, foram ouvidos 608 jo-
vens, com idades entre seis e 17 anos.

Os mais velhos, de 13 a 17 anos, fo-
ram os que mais se revelaram avessos à 
Copa: 67% dos participantes disseram 
que o evento não é prioridade para os 
brasileiros, 35% afirmaram que o País 
não tem infraestrutura para conduzir 
um mundial e 26% relataram que ele é 
um desperdício, um gasto desnecessá-
rio no orçamento do Brasil. A maioria 
desses índices está relacionada às me-
ninas, de acordo com Lusia Nicolino, di-
retora de marketing e inovação do Ins-
tituto Qualibest. “Esses são dados pa-
ra prestarmos atenção, pois a moçada 
está crescendo bem crítica”, comenta.

Já os entrevistados mais novos, de 
até 12 anos, gostam da ideia da Copa no 
País.  Para Lusia, as crianças podem es-
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tar na torcida de ver a seleção levantar a 
taça. “Se pensarmos que eles ainda não 
viram o Brasil ser campeão, isso pode 
gerar uma expectativa, uma ansiedade. 
Já a turma mais velha, dos adolescen-
tes, teve algumas frustrações”, detalha.

Em relação a promoções, apenas 10% 
dos entrevistados participam de alguma. 
Grande parte desse grupo é de meninos, 
somando 60%. Além de promoções que 
sorteiam ingressos, a das minigarrafi-
nhas da Coca-Cola teve maior adesão, 
com 34%, seguida de “Sonho de craque”, 
do McDonald’s, com 10%. Em questão de 
produtos, licenciados ou não, 66% não 
compraram nem têm intenção de com-
prar, 23% ainda vão adquirir um item e 
12% já fizeram suas  aquisições. Segundo 
Lusia, quando se fala de produtos com 
o tema da Copa, eles pensam majorita-
riamente em camisetas.

De acordo com a pesquisa do Qualibest, 
a Copa do Mundo prende mais a atenção 
dos meninos, totalizando 43%, mas os de 
até 12 anos são os mais apaixonados. Por 
sua vez, as garotas mais velhas, acima dos 
13 anos, são as mais politizadas e estão nu-
ma fase em que pensam no bem do País 
e não se interessam por futebol.

As crianças e a Copa

De quais promoções está participando

Interesse pelo evento
Não me interesso nada pelo assunto

Eu me interesso pouco pelo assunto

Sou indiferente a esse assunto

Eu me interesso pelo assunto

Eu me interesso muito pelo assunto

Local  onde assistirão aos jogos
Em casa

Não me interesso/ não vou assistir

Na casa de parentes/ amigos

Ainda não sei

No estádio

Estarei viajando

Índice de Multiplicidade: 1,2 
Base: 608 (total da amostra)

17
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Promoção*
Coca Cola – “Minigarrafi nhas 
de todo o mundo”

34

Sorteio de ingressos s/e*** 15

McDonald’s – “Sonho de craque” 10

Sorteio de camisas s/e*** 8

Juntando selos mais dinheiro e 
trocamos por brindes da Copa s/e***

5

Nescau – “Rei da torcida” 3

Troca de tampas por produtos 
relacionado a copa s/e***

2

LG – “Sua arena” 2

Editora Abril – “Assine Veja e ganhe 
uma camisa personalizada”

2

Outros (dez promoções) 24

Índice de Multiplicidade 1,1

Empresa**

Coca-Cola 49

McDonald’s 14

Sony 8

Visa 7

Johnson & Johnson 7

Editora Abril 5

Itaú 5

Nescau 3

Centauro 3

Outros 22

Índice de Multiplicidade 1,3

Base: 59 (Somente os respondentes que estão participando de promoções)
* Qual tipo de promoção você está participando? 
** E de qual(is) empresa(s) é/são essa(s) promoções?
*** Sem especificar marca

Intenção de compra de produtos relacionados ao evento

Não comprou nem vai comprar

Vai comprar

Já comprou

Índice de Multiplicidade: 1,0 
Base: 608 (total da amostra)

66
23

12

Já tenho*
Camiseta/camisa 37

A bola ofi cial/Brazuca 15

Garrafi nhas da Coca-Cola 13

Refrigerante Coca-Cola 11

Bandeira do Brasil 9

Copos/canecas 8

Chapéu/boné 7

Buzina/corneta/vuvuzela/apitos 7

Acessórios/produtos ofi ciais da Copa 
do Mundo

5

O mascote/Fuleco 5

Índice de Multiplicidade 1,7

Vou comprar**
Camiseta/camisa 60

A bola ofi cial/Brazuca 14

Bandeira do Brasil 13

O mascote/o Fuleco 9

Buzina/corneta/vuvuzela/apitos 7

Chapéu/boné 7

Garrafi nhas da Coca-Cola 5

Pulseira/brincos/bijuteria/peruca/ 
acessórios para o cabelo

4

Acessórios/produtos ofi ciais da Copa 
do Mundo

4

Adesivos 3

Índice de Multiplicidade 1,7
Base: 75 (somente quem afirmou já ter comprado 
algum produto com o tema da Copa)

* Quais produtos com o tema Copa do Mundo você já comprou? 
** Quais produtos com o tema Copa do Mundo você vai comprar? 

Base: 138 (Somente quem afirmou que vai 
comprar algum produto com o tema da Copa)
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