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Conhecer as expectativas

dos moradores das maiores 

favelas do Brasil para a 

Copa do Mundo 2022.

OBJETIVO



Pesquisa quantitativa do OUTDOOR SOCIAL INTELIGÊNCIA feita através de uma

tecnologia proprietária desenvolvida para gestão, comunicação e captura de

dados em real-time. Tecnologia esta onde os pesquisadores de campo realizam

as pesquisas apenas com um celular e não precisam estar conectados a

internet ou a qualquer rede de dados, ampliando assim a abrangência da área

de realização das entrevistas e coleta de dados.

Para este estudo foram entrevistados 419 moradores das maiores Comunidades

do Brasil, entre os dias 30/09 e 01/10.

METODOLOGIA & AMOSTRA

Margem de erro de 5%

Índice de Confiança de 95%

COMUNIDADES PESQUISADAS:

Belém (PA): Baixada Nova Jurunas, Condor;

Manaus (AM): Cidade de Deus;

Fortaleza (CE): Pirambú

São Luís (MA): Coroadinho;

Recife (PE): Casa Amarela

Salvador (BA): Complexo de Amaralina

Brasília (DF): Sol Nascente;

Belo Horizonte (MG): Aglomerado da Serra;

Rio de Janeiro (RJ): Rocinha, Rio das Pedras;

São Paulo (SP): Heliópolis, Paraisópolis;

Curitiba (PR): São Domingos Agrícola;

Porto Alegre (RS): Cruzeiro do Sul

Potencial de consumo total 9.9 
Bilhões/Ano
Potencial de consumo com TV, 
Telefone e Internet 93 Milhões/Ano

Renda Média R$ 2.781,14

747 Mil Habitantes
52% Mulheres  48% Homens

242 Mil Domicílios

AS COMUNIDADES DE PESQUISA 
SOMAM UM TOTAL DE:

11%

55%
10%

24%

Classe Social

A,B

C

D

E

*RENDA DOMICILIAR DE:
• R$ 1.303,01 à R$ 4.246,00

*Pesquisa Persona Favela 2021



PERFIL GERAL DOS ENTREVISTADOS
Entrevista aplicada para maiores de 18 anos

Base: 419 respondentes



EXPECTATIVA PARA A COPA DO MUNDO 2022

Base: 419 respondentes
Q9. Você acha que o Brasil vai ganhar o HEXA, o 6º Título Mundial? Por quê? 

Sendo os jovens de 18 a 24 anos os 
mais otimistas (88%)

80% DOS MORADORES DAS 
PRINCIPAIS FAVELAS DO 

BRASIL ACREDITAM QUE O 
BRASIL IRÁ TRAZER 
A TAÇA DO QATAR!



EXPECTATIVA PARA A COPA MUNDIAL 2022

Base: 419 respondentes
Q9. Você acha que o Brasil vai ganhar o HEXA, o 6º Título Mundial? Por quê? 

Dentro os que acham que o Brasil irá ganhar... 

O otimismo vem, 
principalmente, por  
TEREM FÉ (46%) e 
acreditarem que o

BRASILEIRO MERECE (43%).

Destaque para as mulheres que botam mais fé nos 
jogadores (35%) e no técnico (26%) que 

os homens (22% e 15%, respectivamente)



O QUE FARIA PRO BRASIL GANHAR?

Base: 419 respondentes
Q10. Muita gente fala que futebol é uma paixão, pra outros quase uma crença. E você, o que pensa, o faz/faria para o Brasil ganhar a Copa?

Além de se apegarem na Fé

24% declaram que usam amuleto, 
camisa ou roupa da sorte 

para ajudar a Seleção.

Outros 19% costumam rezar/orar, 
fazer pensamento positivo.

E, ainda, 5% que faz algum tipo de simpatia, entre elas 
“ir à alguma igreja/tempo religioso”, “ficar sem fumar, 

beber ou comer algo” foram ações citadas.



DECORAÇÃO NAS CASAS/RUAS  

Base: 419 respondentes
Q34. Você costuma decorar a sua casa/pintar muro/ rua para celebrar a Copa do Mundo? Por que?

23

23
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24

34

Eu gostaria de fazer decoração na Copa,
mas não faço por falta de tempo.

Eu gostaria de fazer decoração na Copa,
mas não faço por falta de dinheiro.

Faço decoração na Copa porque as crianças
adoram, faz parte da brincadeira

Faço decoração na Copa porque Amo
futebol

Faço decoração na Copa porque amo a
seleção, ela merece ser homenageada

Faço decoração na Copa para dar Sorte

%

DAR SORTE é um dos 
principais motivos para se 
decorar a casa ou ruas no 

período da Copa.

Entrar nesse clima e fazer parcerias ou até mesmo investir na decoração das comunidades, pode estreitar os laços 
das marcas com os moradores, principalmente para aqueles que gostariam de fazer algo, mas não tem dinheiro ou 

tempo para executar a estimada decoração.

*fotos do google imagem



E os jogos,
irão assistir?
onde, com quem, como...



VAI ASSISTIR AS PARTIDAS? ONDE?

Base: 419 respondentes
Q14. As primeiras partidas/jogos do Brasil serão transmitidas à tarde, entre 13h e 16h do horário de Brasília, você acredita que irá conseguir assistir
Q15. Onde você costuma assistir as partidas/jogos da Copa do Mundo??

86% acreditam que irão conseguir 
assistir as primeiras partidas da 

Seleção do Brasil.

Para 57%, os jogos serão 
acompanhados em casa com 

amigos e familiares,
principalmente os homens (66%) e Nordeste (69%)

E 19% preferem assistir em bares/festas
principalmente Sudeste (25%)



VAI ASSISTIR AS PARTIDAS? ONDE?

Base: 79 respondentes
Q15. Onde você costuma assistir as partidas/jogos da Copa do Mundo?
Q16. E quando você assiste em bar/festa é dentro ou fora da comunidade/favela?

Entre os 19% que PREFEREM 
assistir aos jogos em bares e 

festas, o local escolhido é 
DENTRO DA FAVELA.

Fomentar parcerias com bares das favelas/comunidades, 
pode ser uma boa oportunidade para as empresas de 

bebidas atraírem e alavancarem vendas de seus 
produtos entre esses moradores. 

O mesmo também pode funcionar para as marcas de TV 
patrocinando instalação de grandes aparelhos ou telões 

dos principais bares/pontos de encontro.



VAI ASSISTIR AS PARTIDAS? ONDE?

Base: 240 respondentes
Q15. Onde você costuma assistir as partidas/jogos da Copa do Mundo?
Q18.  E geralmente o que você compra para acompanhar os jogos em casa com família/amigos? 

Já para os 57% que assistem em casa...

Vai rolar uns “comes e bebes”

e BEBIDA ALCOÓLICA (47%)  
é o item mais comprado para 

acompanhar às partidas dos jogos. 

Seguido de aperitivos (29%)
Itens para churrasco (26%) e 
Bebidas não alcoólicas (25%). 

😋

20

6

25

26

29

47

Não compra nada

Itens para outros tipos de
pratos/comidas

Bebidas não alcóolicas

Itens para churrasco

Aperitivos tipo biscoitos,
salgadinhos, bolachas

Bebidas alcóolicas

%



BEBIDA ALCÓOLICA

Base: 113 respondentes
Q18. Quais bebidas alcoólicas você pretende comprar para a Copa? 

Cerveja será a bebida mais 
consumida entre os que 

assistirão os jogos da Copa 
em casa.🍻

Vale relembrar que, segundo Estudo Persona Favela de Abril21 
sobre Comportamento de Compra de Bebidas, Brahma é a marca 
mais lembrada (19%), seguido de Skol (14%), Itaipava (14%) e 

Boemia (10%) 

O que traz oportunidade para essas marcas saírem na frente e 
garantirem espaço nos lares das Comunidades que irão assistir aos 

jogos da Copa com cerveja.



ITENS DE APERITIVO

Base: 70 respondentes – base pequena, ler dados como indicativo
Q20. Quais aperitivos você pretende comprar para a Copa? 

Há uma variedade desses produtos nos Hiper e 
Supermercados, mas vale verificar a 

oferta/presença dos mesmos nos 
mercados das comunidades que é onde  57% 

costumam mais comprar os itens do 
dia a dia (*dados Pesquisa Persona Favela 21)  
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31

79

Biscoitos/bolachas salgadas

Biscoitos/bolachas doces

Snaks/Salgadinhos

Pipoca

Salgados pré-cozidos tipo
batata-frita, coxinha, kibe, etc

%
Entre os aperitivos, 

os pré-cozidos (79%) 
serão os mais comprados 

para os dias de jogos.



ITENS PARA CHURRASCO

Base: 62 respondentes – base pequena ler dados como indicativo
Q21. Quais itens pra churrasco você pretende comprar para a Copa? 

Será unanime a
COMPRA DE LINGUIÇA (100%)

para o churrascão nos dias de jogos, 
seguido da carne de boi (77%).

20

44

61

64

77

100

Queijo coalho

Pão de alho

Carne de porco

Frango

Carne de boi

Linguiça

%

Pensar em promoções de “combo churrasco”, 
dos itens mais citados pelas comunidades, 

pode ser uma boa alternativa para atrair esses 
consumidores no período da Copa.



BEBIDA NÃO ALCÓOLICA

Junto com cerveja, o 

Refrigerante (83%)
terá presença garantida nos

jogos da Copa, 
seguido de sucos (51%).

Base: 59 respondentes – base pequena ler dados como indicativo
Q19. Quais bebidas não alcoólicas você pretende comprar para a Copa?
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36

51

83

Energético

Água

Sucos

Refrigerante

%

E, segundo Estudo Persona Favela de Abril21, 
Coca-Cola é a marca mais lembrada (69%) 

e comprada (73%) nas comunidades.



PRETENÇÃO DE GASTOS

O gasto médio com “comes e 
bebes” em casa será, para 44% 
dos respondentes, de até R$50 

por jogo/partida do Brasil.

E temos ainda 32% que declararam 
que irão gastar até R$100.

Base: 240 respondentes
Q14. E quanto você pretende gastar para cada dia de jogo/partida do Brasil?

9

14

32

44

Mais de R$200

Entre R$100 e R$200

Entre R$50 e R$100

Até R$50

%



Jogador da 
Seleção
Que...



Neymar e Vinicius Jr. foram os 
nomes mais citados como 

representantes das 
Favelas do Brasil.

*Nomes citados abaixo de 1% não trouxemos para o report.
Base: 419 respondentes
Q45. Qual o jogador da seleção atual melhor representa a favela ou a periferia brasileira? 

JOGADOR QUE REPRESENTA A FAVELA

2

2

2

3

5

5

5

6

6

13

15

24

Outro

Alisson - Liverpool (ING)

Philippe Coutinho - Aston Villa…

Thiago Silva - Chelsea (ING)

Casemiro - Real Madrid (ESP)

Gabi - Flamengo

Everton Ribeiro - Flamengo

Dani Alves - Barcelona (ESP)

Gabriel Jesus - Manchester…

Vinicius Jr. - Real Madrid (ESP)

Neymar – Paris Saint-Germain

Nenhum/Não sei

%



Sites/Apps
de Apostas
em jogos



FAZ APOSTAS?
22% declarou que costuma fazer 
apostas em sites/apps de jogos.

Base: 419 respondentes
Q41. Você faz/participa de sites/apps de aposta de jogos? Se sim, qual?

1XBet 
é o canal mais utilizado 

para apostar (39%)
seguido do tradicional 

bolão entre amigos(16%)

22

78

%

Sim, faço apostas

Não faço apostas
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1

2

3

4

5

7

12

16

39

Outro

Betsson

Betfair

Betway

Betano

Sportdasorte

1xBet

Sportsbet.io

Bolão entre amigos

Bet365

%

Propor apostas diferenciadas para os moradores 
das comunidades, pode ser um gatilho de entrada 

dos outros sites/apps que ainda não se 
mostraram relevantes para esse público.  



INVESTIMENTO COM APOSTAS

Base: 94 respondentes
Q43. E quanto geralmente você aposta? /  Q44. Qual a frequência você faz aposta?

Entre os que fazem apostas, 

53% costumam 
investir até R$20.
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11

27

27

Acima de R$50

Entre R$40 e R$50

Entre R$30 e R$40

Entre R$20 e R$30

Entre R$10 e R$20

Até R$10

Gastos %

Investimento este que é maior que o custo 
de um jogo na loteria federal = R$4

6

18

9

38

29

Anual

Mensal

Quinzenal

Semanal

Diária

Frequência%

E 38% declarou que faz as 
apostas semanalmente.



Obrigada!

outdoorsocial outdoorsocial outdoor-social-br

Cátia Barros
Analista de Pesquisa

catiabarros@outdoorsocial.com.br 


