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Léa Campos, ex-árbitra de futebol, reconhecida como a primeira mulher árbitra de futebol profissional do mundo. 
Foto: Esporte IG

 A Copa do Mundo de futebol feminino, que atualmente ocorre na França, tem aumentado o debate 
sobre a igualdade salarial entre homens e mulheres que praticam o mesmo esporte. O evento tem sido 
marcado pela primeira grande transmissão televisiva global, a criação de uniformes exclusivos e álbum de 
figurinhas. De acordo com a Fifa, mais de 720 mil ingressos foram vendidos e pela primeira vez as 
jogadoras dos países participantes da Copa tem sido garotas propagandas de grandes marcas. Segundo o 
relatório feito pelas organizações Womenssporttrust e Nielsen, em 2017 os acordos de parcerias comerciais 
com atletas femininas aumentaram 47% com relação a 2013. A pesquisa concluiu que existe um enorme 
interesse pelo esporte feminino, e pessoas com idade entre 16 e 24 anos têm maior interesse em assistir 
mulheres em esportes. Apesar deste forte aumento registrado nos últimos anos, ele ainda é insuficiente a 
ponto de permitir a igualdade de tratamento com relação aos atletas masculinos. 

 As principais barreiras enfrentadas pelas mulheres para atingirem a igualdade almejada no esporte 
de alta performance incluem: o comportamento sexista, lacunas salariais entre homens e mulheres e pouca 
cobertura da mídia. De acordo com o Centro Tucker de Pesquisa sobre Meninas e Mulheres no Esporte, 
embora 40% de competidores esportivos sejam mulheres, apenas 4% da cobertura da mídia esportiva vai 
para o esporte feminino. De acordo com o relatório apresentado pela Nielsen sobre pesquisas e potenciais 
de mercado, de um ponto de vista comercial, o mercado de esporte feminino é muito menor do que o 
masculino, mas isso está mudando lentamente à medida que o incentivo e o interesse pelo esporte feminino 
evoluem. Alguns dos mais recentes destaques do esporte feminino em todo o mundo: 
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A BUSCA PELA IGUALDADE DE GÊNERO 
NO ESPORTE 

 A Copa do mundo de futebol feminino realizada na França em 2019 tem  
 aumentado o debate sobre a igualdade salarial e de tratamento entre   
 homens e mulheres no futebol e também em outros esportes.
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     • Em agosto de 2015, The Diamonds, indiscutivelmente a equipe nacional de maior sucesso da Austrália 
conquistou seu terceiro título consecutivo de Copa do Mundo de Netball, diante de multidões em casa 
lotadas. 

    • Serena Williams detém os títulos de tênis mais 
importantes combinados entre todos os jogadores ativos. 

• Após sua medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 
Inverno Sochi 2014, Hayley Wickeheiser tornou-se 
a mais recente atleta feminina a participar da 
Comissão de Atletas do COI. 

• Marta, eleita seis vezes a melhor jogadora do 
mundo, acabou de se tornar a atleta com mais gols 
na historia das copas do mundo entre homens e 
mulheres. A brasileira fez 17 gols em 19 jogos. Ela 
é uma das principais embaixadoras da igualdade 
salarial no futebol entre homens e mulheres.                                                  

                                                                                        Foto:FIFA- Marta          

Os Estados Unidos é um país que se destaca tanto em termos do desenvolvimento do futebol 
feminino como do estreitamento do fosso salarial entre jogadores de futebol masculinos e femininos. 
Atualmente nos EUA, há mulheres poderosas em posições corporativas influentes que cresceram jogando 
futebol e estão encorajando suas próprias filhas a jogar. Essas mulheres são capazes de tomar as decisões de 
consumo e de negócios que alimentam diretamente o financiamento de base e os lucrativos acordos de 
patrocínio. Apesar disso, a jogadora de futebol feminino mais bem paga do mundo, a americana Alex 
Morgan, ganha em torno de US $ 2,8 milhões por ano com patrocínios e endossos - o que representa a 
média de salário entre todos jogadores em toda a Liga Inglesa. Seu salário base em 2016 foi de US $ 
450.000. Enquanto o jogador de futebol masculino mais bem pago no mesmo período em 2016, Cristiano 
Ronaldo, registrou ganhos em torno de US $ 88 milhões, levando em conta patrocínios e endossos 
lucrativos. 

 A igualdade de gênero implica que homens e mulheres devem ser tratados igualmente, sem 
discriminação. Este é o objetivo da Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas e 
também das mulheres. O avanço do futebol feminino e de outros esportes praticados por mulheres na 
vanguarda da cena midiática é positivo, pois permite que as jogadoras aumentem suas vozes para lutar 
contra estereótipos e desigualdades persistentes, e tem um papel importante na realização deste objetivo 
esperado.
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