
 

 



 
Curitiba, 11 de abril de 2016. 

 Apresentamos a seguir os resultados da pesquisa de opinião pública realizada no Brasil, com o objetivo de 

consultar a população sobre a preferência quanto ao time de futebol. 

 

PROCEDIMENTOS UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DA PESQUISA: 

 

 O universo desta pesquisa abrange a população brasileira. Para a realização desta pesquisa foi utilizada uma 

amostra de 4.066 habitantes, sendo esta estratificada segundo sexo, faixa etária, escolaridade e posição geográfica. O 

trabalho de levantamento de dados foi feito através de entrevistas pessoais com torcedores maiores de 16 anos em 24 

Estados e 214 municípios brasileiros durante os meses de março e abril de 2016, sendo checadas simultaneamente à 

sua realização em 19,9% das entrevistas. 

 Tal amostra representativa do Brasil atinge um grau de confiança de 95,0% para uma margem estimada de erro de 

1,5% para os resultados gerais.. A Paraná Pesquisas encontra-se registrada no Conselho Regional de Estatística 

da 3ª e 6ª Região sob o nº 3122/16 e é filiada à Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa - ABEP desde 2003. 

Para a seleção da amostra utilizou-se o método de amostragem estratificada proporcional, conforme o 

mapeamento do Brasil nas 5 regiões, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, segundo o IBGE. Essa divisão 

geográfica foi considerada como primeira estratificação. Dentro de cada região, agruparam-se os municípios em grupos 

homogêneos, procedendo-se à estratificação proporcional final da amostra. 

 

Murilo Hidalgo Lopes de Oliveira 
Diretor



 

 

 
 
 
 
 
 

 
RESULTADOS 

 



 

 

 

 
Para qual time de futebol o Sr(a) mais torce ou simpatiza? 

(ESPONTÂNEA) 
 

 
 
 

Não torce para nenhum 19,4%  Santos 3,2% 

Flamengo 16,5%  Atlético Mineiro 2,8% 

Corinthians 13,6%  Internacional 2,6% 

São Paulo 7,9%  Bahia 1,8% 

Palmeiras 5,6%  Botafogo 1,8% 

Vasco 4,5%  Fluminense 1,6% 

Cruzeiro 4,0%  Sport 1,5% 

Grêmio 3,3%  Outros times citados 10,0% 



 

 

 

 
Qual time de futebol o Sr(a) mais odeia? 

(ESPONTÂNEA) 
 

 
 
 

Gosta de todos os times 46,9% 

Corinthians 14,6% 

Flamengo 8,6% 

Vasco 5,9% 

Palmeiras 5,3% 

São Paulo 3,2% 

Atlético Mineiro 1,9% 

Cruzeiro 1,6% 

Internacional 1,6% 

Grêmio 1,4% 

Outros times citados 9,1% 



 
 


