
PESQUISA: 

“Times de futebol com maiores torcidas em Manaus” 

 

presentamos a seguir os resultados da pesquisa “TIMES 

DE FUTEBOL COM MAIORES TORCIDAS EM 

MANAUS” realizada sob a iniciativa  deste Instituto de 

Pesquisas do Norte (IPEN). 

O objetivo desta pesquisa é a de apresetar o 

panorama da apreciação da população manauara pelo 

futebol, especificando os times “Amazonenses”, 

“Cariocas” e “Paulistas” com maior aceitação.  

A pesquisa foi custeada pelo próprio IPEN e realizada no 

período de 17.05 a 23.05 de 2012 com uma amostra de 560 

entrevistas, realizadas  proporcionalmente nas seis zonas 

geográficas da cidade Manaus.  

Na observação dos resultados, há de se levar em conta a 

margem de erro de 4,1% (para mais ou para menos) e há de se 

destacar a confiabilidade dos números em 95%.  

 

 

 

 

 

A 



 

1. PREFERÊNCIA DOS MANAUARAS POR TIMES DO RIO DE 

JANEIRO 

 

GRÁFICO 01 – TIMES DO RIO DE JANEIRO COM MAIORES 

TORCIDAS EM MANAUS 

 

FONTE: Instituto de pesquisa do Norte 

Analisando o gráfico 01 destaca-se o “Flamengo” como time 

carioca com maior torcida em Manaus, com um percentual de 

46,8%; seguido pelo “Vasco da Gama” com 23,4% da preferência 

dos torcedores, seguido por “Fluminense”, com 3,4% da 

preferência e “Botafogo”, com 2,7%.   

Nota-se também que (23,7%) do total de entrevistados disseram 

não torcer por nenhum clube do Rio de Janeiro. 

 

 



TABELA 01 – PERCENTUAL DE TORCEDORES DE TIMES DO 

RIO DE JANEIRO POR ZONA DA CIDADE DE MANAUS 

Time de futebol do 

Rio que o Manauara 

torce 

Zona Geográfica (%) 

Norte Sul Leste Centro sul Oeste Centro Oeste 

Flamengo 49,6 54,8 44,8 31,6 55,3 42,3 

Botafogo 4,4 0,9 0,8 2,5 4,3 5,8 

Fluminense 3,6 1,7 3,2 6,3 4,3 1,9 

Vasco da gama 21,2 27,8 21,6 19,0 17,0 34,6 

Nenhum 21,2 14,8 29,6 40,5 19,1 15,4 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

FONTE: Instituto de pesquisa do Norte 

 

A referida Tabela apresenta o percentual de preferência da 

população de Manaus por times cariocas em cada uma das zonas 

da cidade.  

Verifica-se que o time do “Flamengo” lidera a preferência em todas 

as zonas geográficas, com maior destaque à zona oeste, a qual 

registra 55,3% de preferência do público.   

 

 

 

 

 

 

 

 



TABELA 02 – TORCEDORES DE TIMES DO RIO DE JANEIRO 

DE ACORDO COM O GÊNERO 

Time de futebol do Rio 

que o Manauara torce 

Sexo (%) 

masculino feminino 

Flamengo 47,2 46,3 

Botafogo 3,7 1,8 

Fluminense 5,2 1,8 

Vasco da gama 25,5 21,4 

Nenhum 18,5 28,8 

Total 100,0 100,0 

FONTE: Instituto de pesquisa do Norte 

 

A presente Tabela destaca, entre aqueles que torcem por times do 

Rio de Janeiro, quais os clubes preferenciais do público “Masculino” 

e “Feminino” em Manaus.  

Nota-se que entre os homens manauaras, o time do “Flamengo” é 

o mais apreciado, com 47,2% de aceitação, seguido pelo “Vasco 

da Gama”, com 25,5%, “Fluminense” com 5,2% e “Botafogo” 

com 3,7% da preferência.  

Entre as mulheres manauaras a torcida pelo clube do “Flamengo” 

é a maior, com 46,3%, seguida da torcida do “Vasco da Gama” 

com 28,8%, e empatadas a dos times do “Fluminense” e 

“Botafogo”, ambas com 1,8% de aceitação.  

  

 

 



2. PREFERÊNCIA DOS MANAUARAS POR TIMES DE SÃO 

PAULO 

 

GRÁFICO 02 – TIMES DE SÃO PAULO COM MAIORES 

TORCIDAS EM MANAUS 

 

FONTE: Instituto de pesquisa do Norte 

 

Analisando o gráfico 01 destaca-se o “Corinthians” como time de 

São Paulo com maior número de torcedores em Manaus, com um 

percentual de 16,6% de preferência, seguido pelo “Santos”, com 

13% da preferência, “São Paulo”, com 11,7% e “Palmeiras”, com 

9% 

Nota-se também que (49,4%) do total de entrevistados disseram 

não torcer por nenhum clube do estado de São Paulo.  

 



 

TABELA 03 – PERCENTUAL DE TORCEDORES DE TIMES DE 

SÃO PAULO POR ZONA DA CIDADE DE MANAUS 

Time de futebol de 

São Paulo que o 

Manauara torce 

Zona Geográfica (%) 

 

Norte Sul Leste Centro sul Oeste Centro Oeste 

Palmeiras 8,8 7,8 12,1 3,8 14,9 5,8 

Corinthians 16,1 12,2 17,7 24,1 21,3 9,6 

Santos 11,7 20,0 12,1 6,3 6,4 19,2 

São Paulo 11,7 13,0 6,5 12,7 10,6 21,2 

Portuguesa de 

Desporto 

- - - 1,3 - 1,9 

Nenhum 51,8 47,0 51,6 51,9 46,8 42,3 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

FONTE: Instituto de pesquisa do Norte 

 

A presente Tabela apresenta o percentual de preferência da 

população de Manaus por times de São Paulo em cada uma das 

zonas da cidade.  

Verifica-se que o time do “Corinthians” lidera a preferência nas 

zonas Norte (16,1%), Leste (17,7%), Centro Sul (24,1%) e Oeste 

(21,3). 

Na zona Sul, a preferência é pela equipe do “Santos” (20%) e na 

zona Centro Oeste, quem lidera é o time do “São Paulo” (21,2%).  

 

 

 



 

TABELA 04 – TORCEDORES DE TIMES DE SÃOPAULO DE 

ACORDO COM O GÊNERO 

Time de futebol de São 

Paulo que o Manauara 

torce 

Sexo (%) 

masculino feminino 

Palmeiras 10,7 7,4 

Corinthians 17,8 15,4 

Santos 16,7 9,5 

São Paulo 13,7 9,8 

Portuguesa de Desporto 0,4 0,4 

Nenhum 40,7 57,5 

Total 100,0 100,0 

FONTE: Instituto de pesquisa do Norte 

 

A presente Tabela destaca, entre aqueles que torcem por times DE 

São Paulo, quais os clubes preferenciais do público “Masculino” e 

“Feminino” em Manaus.  

Nota-se que entre os homens manauaras, o time do “Corinthians” 

é o mais apreciado, com 17,8% de aceitação, seguido pela equipe 

do “Santos”, com 16,7%, “São Paulo” com 13,7%, “Palmeiras” 

com 10,7% e “Portuguesa”, com 0,4%  

Entre as mulheres manauaras a torcida pelo clube do 

“Corinthians” também é a maior, com 15,4%, seguida, pelas 

torcidas de “São Paulo” (9,8%) e “Santos” (9,5%) praticamente 

empatadas e, “Palmeiras”, registrando 7,4% de preferência.  

 



 

3. PREFERÊNCIA DOS MANAUARAS POR TIMES LOCAIS 

 

                                                                GRÁFICO 03 

                           Time de maior torcida dos residentes em Manaus 

 

 

Pela análise do Gráfico 3, observamos a preferência estatística da 

população manauara com relação aos clubes regionais.  

Contata-se pela pesquisa que o time do “Nacional” apresenta 

maior torcida, contabilizando 16% da preferência local, sendo 

seguido pelo time do “São Raimundo”, com 13,8% e “Fast 

Clube”, com 10,6%.  



O time do “Rio Negro” aparece em quarto lugar em ordem de 

preferência, com 3,8%, praticamente empatado em número de 

torcedores com o “Penarol”, com 3,4%. O time do “América” 

surge como o sexto time com o maior registro de torcedores, 

registrando 1,8% e o “Iranduba”, com 0,7%.  

Há de se destacar, também que 49,5% da população declarou não 

torcer para nenhum clube do futebol local.  

 

TABELA 05 – PERCENTUAL DE TORCEDORES DE TIMES 

REGIONAIS POR ZONA DA CIDADE DE MANAUS 

Time Amazonense 

que o Manauara Torce 

Zona Geográfica (%) 

Norte Sul Leste Centro sul Oeste Centro Oeste 

América 1,5 2,6 0,8 1,3 4,3 1,9 

Fast Clube 12,4 11,3 8,0 7,6 12,8 11,5 

São Raimundo 11,7 11,3 9,6 24,1 17,0 17,3 

Rio negro 8,0 0,9 1,6 2,5 - 9,6 

Penarol 4,4 4,3 2,4 2,5 - 5,8 

Iranduba - 0,9 - - 6,4 - 

Nacional 19,0 18,3 13,6 13,9 17,0 11,5 

Nenhum 43,1 50,4 63,2 48,1 40,4 42,3 

Outros - - 0,8 - 2,1 - 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

FONTE: Instituto de pesquisa do Norte  

 

Analisando o percentual de torcedores por zona da cidade, 

constata-se por meio da Tabela 05 que o time do “Nacional” lidera 

em percentual de torcedores nas zonas Norte (19%), Sul (18,3%), 

Leste (13,6%) da cidade.  



O “São Raimundo”, por sua vez, possui um maior contingente 

comparativo de torcedores nas zonas centro sul (24,1%), centro 

oeste (17,3%) em empata com o Nacional na preferência dos 

moradores da zona oeste de Manaus (17%).   

A tabela destaca, também, o percentual de torcedores do “Fast 

Clube”, que apresenta uma média regular  de torcedores, com 

pouca oscilação nas diversas zonas da cidade, com destaque às 

zonas Norte (12,4%), Sul (11,3%), Oeste (12,8%) e centro oeste 

(11,5%) .  

Consta-se, também, que a zona com maior rejeição por clubes 

regionais na cidade de Manaus é a zona leste, onde 63,2% da 

população declarou-se não torcedora de nenhum time local.  

TABELA 06 – TORCEDORES DE TIMES LOCAIS DE ACORDO 
COM O GÊNERO 

Time Amazonense que 
o Manauara Torce 

Sexo (%) 

masculino feminino 

América 1,5 2,1 

Fast Clube 12,5 8,8 

São Raimundo 17,7 10,2 

Rio negro 4,1 3,5 

Penarol 3,7 3,2 

Iranduba 1,1 0,4 

Nacional 20,3 11,9 

Nenhum 38,4 60,0 

Outros 0,7 - 

Total 100,0 100,0 

FONTE: Instituto de pesquisa do Norte 

 



A tabela 6 destaca, entre aqueles que torcem por times regionais, 

quais os clubes preferenciais do público “Masculino” e “Feminino” 

em Manaus.  

Nota-se que entre os homens manauaras, o time do “Nacional” é o 

mais apreciado, com 20,3% de aceitação, seguido pelo “São 

Raimundo”, com 17,7%, “Fast Clube” com 12,5% e “Rio Negro” 

com 4,1% da preferência.  

Entre as mulheres manauaras a torcida pelo clube do “Nacional” 

também é a maior, com 11,9%, seguida da torcida do “São 

Raimundo” com 10,2%, “Fast Clube”, com 8,8% e “Rio Negro” e 

“Penarol”, praticamente empatados, respectivamente com (3,5%) e 

(3,2%) da preferência feminina.  

 

 

CONCLUSÃO 

Diante da análise dos dados coletados e disponibilizados em 

tabelas e gráficos anteriormente mencionados, constata-se, dentre 

vários fatores, que: 

1) A torcida por times do Rio de Janeiro, em Manaus, é 

predominante, com ênfase preferencial ao “Flamengo” (46,8%);   

2)  Que o índice de rejeição por times de São Paulo ainda é grande 

entre os manauaras (49,4% das pessoas declararam não torcer por 

nenhum clube deste estado); 



3) Dentre os que apreciam o futebol paulista, a torcida do 

Corinthians é maior da cidade (16,6%), seguida pela do Santos 

(com 13%);  

4) O predomínio de torcedores por times do Rio de Janeiro, divide-

se entre “Flamengo” (46,8%) e “Vasco da Gama” (23,4%); 

Registrando o “Fluminense” e “Botafogo” baixa preferência: (3,4%) 

e (2,7%) respectivamente.  

5) A população registra aparentemente baixo interesse pelo futebol 

local, como (49,4%) declarando-se não torcer por nenhum time 

  

 


