
Relatório de conversas digitais 

sobre a Copa do Mundo Feminina



Em tempos de discussões sobre igualdade de gênero e respeito às 

diferenças, a Copa do Mundo de Futebol Feminino 2019 foi a de maior 

audiência da história no Brasil. Quem estava por trás das conversas 

digitais? Sobre o que se falou? Houve machismo e preconceito?

A Edelman Business Intelligence foi investigar. 

Conheça os achados.  



Para mapear a repercussão no Brasil da Copa do Mundo de 

Futebol Feminino, a área de Business Intelligence da Edelman 

Brasil:

- monitorou as conversas públicas do Twitter por meio da 

ferramenta Edelman Command Center 

- avaliou as buscas no Google Trends

As análises ocorreram no período de 07 a 24 de junho de 2019, 

ou seja, desde a abertura da Copa até o dia seguinte à 

eliminação da seleção brasileira. 

Palavras-chave:

copa do mundo feminina, futebol feminino, copa feminina, 

seleção feminina, FIFAWWC, WomensWorldCup2019, 

GuerreirasDoBrasil, TorcemosPorElas.
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Base: 2 milhões de menções

#ElasPorElas gêneros e idades

Mulheres e usuários de 18 a 34 anos foram os que mais comentaram sobre o evento de forma 
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menções por região
em % dos perfis com 
localização identificada

Base: 1 milhão de menções

#ElasPorElas localização

São Paulo e Rio de Janeiro foram os estados mais engajados



A busca pelo termo “seleção brasileira de futebol feminino” registrou picos nos dias de jogos

Seleção brasileira Seleção brasileira de futebol feminino

Brasil x Austrália
Brasil x Itália

Brasil x França

Brasil x Jamaica

#VaiBrasil buscas

Variação do interesse de busca

Fonte: Google Trends

09 de junho 13 de junho 18 de junho 23 de junho



#VaiBrasil conversas 

552

254

Os jogos de domingo foram os que geraram mais conversas entre os usuários 

228

530

em milhares de menções no Twitter

09 jun 13 jun 23 jun18 jun

Brasil x Jamaica Brasil x Austrália Brasil x FrançaBrasil x Itália



Nas buscas dos usuários sobre mulher e futebol, entraram em jogo questões de gênero, curiosidades 

e história

Top 5 das principais questões sobre o futebol 

feminino nos últimos 12 meses:

1. Por que o futebol masculino é mais 

valorizado que o feminino?

2. Quem é a melhor jogadora de futebol do 

mundo?

3. Por que o futebol feminino foi proibido?

4. Quem assinou a lei que proibia mulher jogar 

futebol?

5. Existe algum motivo que possa impedir a 

mulher de praticar futebol? 

Os estados do Norte e Nordeste foram os mais interessados na 

busca pela seleção.
Top 10 estados com maior interesse de busca no Google

Fonte: Google Trends

#VaiBrasil pesquisas
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#GuerreirasDoBrasil jogadoras

Marta

Cristiane

Bárbara Formiga

231 mil

111 mil

47 mil 35 mil

Marta e Cristiane foram as estrelas mais mencionadas no Twitter



#TorcemosPorElas conteúdos de marcas

em volume absoluto de posts no Twitter

178

106
99 94

68

Marcas que mais produziram conteúdos sobre o evento



#TorcemosPorElas menções às marcas

Marcas que entraram nas conversas geraram engajamento

Marcas com maior número de menções
em volume absoluto

2.376

1.500

1.449

1.298

1.163

Interações dos usuários com o perfil Lu

Interações dos usuários com o perfil Allejo

Compartilhamento da pesquisa do Google Trends sobre o interesse de 

busca da Copa do Mundo Feminina

Destaques:

Apoio da Nike ao desejo de internautas de receber as jogadoras da 

seleção no aeroporto

Compartilhamento da “capivara da sorte” postada pelo Itaú e 

interações em enquetes criadas pela empresa



A visibilidade também trouxe comentários 
preconceituosos e machistas

#RespeitaAsMinas



#RespeitaAsMinas machismo e preconceito: perfil

80%

em % dos perfis 

Base: 7 mil menções

80%

Homens e usuários de 23 a 54 anos foram os que mais fizeram comentários ofensivos sobre as 

jogadoras

mulheres

20%

80%

homens



#RespeitaAsMinas machismo e preconceito

machismoLGBTfobia

em volume absoluto

Brasil x Jamaica

EUA X Tailândia

Brasil x França

Tweets LGBTfóbicos e misóginos aumentaram em dias de jogos

Brasil x Austrália

Brasil x Itália



#RespeitaAsMinas machismo e preconceito

80%

machismoLGBTfobia

Tweets coletados durante o monitoramento

Comentários depreciando a habilidade e a competência das jogadoras
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