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INTRODUÇÃO 

Desde a década de 1950, estudos investigam a relação entre variáveis socioeconômicas e sucesso 

esportivo, relacionando o desempenho dos países em mega eventos esportivos, principalmente nos 

Jogos Olímpicos (SANTOS; MAZZEI, 2020; VAGENAS; VLACHOKYRIAKOU, 2012). Estudos desse cunho, 

assumem que fatores relacionados a contextos sociais, culturais e econômicos em que as pessoas estão 

inseridas influenciam diretamente no sucesso esportivo internacional de cada país, sendo o tamanho da 

população, o produto interno bruto (per capita), religião, nível de urbanização, área do país (em 

território), contexto político, gastos com educação, gastos com forças armadas, instalações esportivas, 

ambiente climático, dentre outras, alguns exemplos de variáveis socioeconômicas (DE BOSSCHER et al., 

2006; FORREST et al., 2017).  

Apesar de algumas características em comum, todos os esportes são diferentes por natureza 

(BREUER; HALLMANN; WICKER, 2011), e certos países possuem vantagem competitiva em esportes 

individuais, e outros em esportes coletivos, ou até esportes de combates ou modalidades específicas 

presentes nos Jogos Olímpicos (SPORT INDUSTRY RESEARCH CENTRE - SIRC, 2002). Ainda que de 

maneiras diferentes, todas as modalidades esportivas são influenciadas por fatores culturais, 

ambientais, históricos e até estruturais, mas para alguns esportes, as variáveis socioeconômicas podem 

não ter influência (BROUWERS; SOTIRIADOU; DE BOSSCHER, 2015; MAZZEI et al., [no prelo]; 

SOTIRIADOU; GOWTHORP; DE BOSSCHER, 2013; TRUYENS et al., 2014).   

O tênis foi uma das primeiras modalidades a contar com a participação de mulheres em suas 

competições, incluindo no contexto Olímpico e, desde 1973 é regido pela Women’s Tennis Assosiation, 

ou WTA, fundada por Billie Jean King. O primeiro campeonato feminino de tênis aconteceu em 1884, na 
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Inglaterra, porém, as principais competições de se deram a partir de 1968 (Era aberta). Portanto, o 

objetivo deste projeto é investigar, com profundidade, como, porque e quais variáveis socioeconômicas, 

quando somadas ao desempenho histórico, influenciam o sucesso esportivo internacional, de atletas e 

seus países, na modalidade de tênis profissional (adulto) e no gênero feminino.  

 

METODOLOGIA 

 Atualmente, a WTA representa mais de 1650 atletas e aproximadamente 85 países. Além disso, 

a organização conta com mais de 50 eventos e quatro Grand Slams, sendo sediados em seis continentes 

e 30 países, com audiência global de quase 700 milhões. A WTA possui um ranking bastante diferente 

das outras modalidades esportivas: funciona de maneira cumulativa, durante 52 semanas, com máximo 

de 16 campeonatos disputados em simples e 11 em duplas, e cada torneio possui uma pontuação 

diferente, sendo que os Grand Slams valem 1000 pontos. A cada segunda feira, o ranking é atualizado e, 

ao fim dessas 52 semanas, é formado o top 10, que são consideradas as melhores jogadoras da 

temporada. 

Como variável dependente, o ranking final de uma temporada e de cada atleta foi considerado e, 

extraído do site oficial da WTA: The Official Home of the Women's Tennis Association | WTA Tennis. Foi 

criada, então, uma planilha no excel com a relação de vezes em que cada país aparece no top 10 dos 

anos 2000 a 2019. A tabela 1 demonstra, sem apontar a colocação as atletas, quantas vezes cada país 

esteve presente no top 10. 

: 

Tabela 1 – Quantidade de vezes do país no top 10 

País Vezes País Vezes País Vezes  

USA 18 SRB 7 CHN 3 

RUS 16 SUI 7 JPN 3 

CZE 10 AUS 6 UKR 3 

FRA 10 ROU 6 CAN 2 

DEN 8 BLR 5 GBR 2 

POL 8 ESP 4 NED 2 

BEL 7 ITA 4 LAT 1 

GER 7 SVK 4   

Tabela 1 – Quantidade de vezes que os países aparecem no top 10 de 2000 a 2019.  

Fonte: a autora. 

 

 

 

https://www.wtatennis.com/
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Para melhor desenvolvimento e entendimento dos dados da pesquisa, foram retirados, também 

do site oficial da WTA, o ranking das top 10 jogadoras dos últimos 20 anos, e criada uma tabela, também 

no excel, que contabiliza 10 pontos para a jogadora número 1, e assim respectivamente, até a jogadora 

número 10, com 1 ponto. A tabela 2 demonstra a somatória de cada um dos países.  

 

Tabela 2 – Pontuação total dos países 

País Somatória País Somatória País Somatória 

USA 258 DEN 48 ITA 16 

RUS 197 POL 37 JPN 15 

BEL 74 BLR 32 SVK 12 

FRA 56 GER 31 CAN 10 

SRB  55 ESP 30 LAT 4 

CZE 55 AUS 27 NED 4 

ROU 51 CHN 18 GBR 3 

SUI 50 UKR 17   

Tabela 2 – Pontuação total dos países.  

Fonte: a autora. 

 

O excel também foi utilizado para planilhar dados como população, área (km2), PIB (produto 

interno bruto), PIB per capita, porcentagem de população urbana, densidade e HDI, religião (dummy) 

predominante e o sistema político de cada país (dummy). Seguindo estudos da área, todos sendo 

considerados como variáveis independentes. Bernard and Busse (2004) e Forrest et al. (2017), estão 

sendo utilizados como parâmetro, em que o tratamento de dados está sendo feito através de painéis 

estatísticos e regressões múltiplas, com uma variável dependente (ranking) e diversas variáveis 

independentes. As análises não são complexas, porém a organização dos dados é o que torna o projeto 

desafiador. As análises estão sendo feitas através do software MATLAB® 2010 (The MathWorks Inc., 

Massachusetts, EUA) com nível de significância de 0.05. 

A tabela 3 demonstra como os dados de variáveis independentes de religião e sistema político 

predominantes estão sendo organizados. Os dados foram retirados dos sites Wikipedia e CIA Factbook. 

Os números 0, 1 e 2, significam, respectivamente, cristão, muçulmanos e outros, e as letras Y e N 

significam “yes” ou “no” (sim ou não), sendo que “yes” é referente a países que possuem ou possuíram 

forma de governo comunista, e “no” para os que não apresentam ou apresentaram. 
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Tabela 3 – Religião predominante e sistema político 

País 
Religião e 
política 

País 
Religião e 
política 

País 
Religião e 
política 

AUS 0; N FRA 0; N ROU 0; Y 

BEL 0; N GBR 0; N RUS 0; Y 

BLR 0; Y GER 0; Y SRB 0; Y 

CAN 1; N ITA 0; N SUI 0; N 

CHN 2; Y JPN 2; N SVK 0; Y 

CZE 0; N LAT 0; Y UKR 0; Y 

DEN 0; N NED 0; N USA 0; N 

ESP 0; N POL 0; Y   

Tabela 3 – Religião e sistema político predominantes.  

Fonte: a autora. 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Como citado por De Boscher e colegas (2015), o tamanho da população tem uma grande e 

importante influência no sucesso esportivo internacional, considerando-se que, numa população maior, 

existe maior chance de talentos serem encontrados, recrutados e desenvolvidos, além de melhores 

oportunidades de organização e participação em eventos esportivos específicos da modalidade.  

Assim como em alguns outros esportes, no tênis, o desempenho de países ricos pode ser também 

justificado pelo valor alto que a modalidade apresenta. Em caso específico do tênis, o material (bola, 

raquete e tênis específico) e quadra para prática (seja de grama, saibro ou lisonda), são praticamente 

pré-requisitos para o contato inicial e desenvolvimento da modalidade, o que faz com que os praticantes 

precisem apresentar condições de tê-los em mãos, ou então, como muitos casos de países não tão ricos 

mas que ainda assim, apresentam sucesso esportivo internacional no tênis, casos de sucesso em projetos 

sociais ou dinheiro investido em esporte infantil. 

 

CONCLUSÕES 

A partir dos dados aqui apresentados, e das estatísticas a serem elaboradas com maior 

profundidade e apresentadas na data do evento, conclui-se que dentre as variáveis independentes 

escolhidas para serem levadas em consideração neste estudo e em outros, o HDI e PIB per capita 

possuem grande influência no sucesso esportivo internacional, a nível específico do tênis feminino. Além 

disso, a afirmação de De Boscher e colegas (2015) aqui também se faz concreta, com relação ao tamanho 

da população e os benefícios que isso traz ao possível alcance de sucesso esportivo. 

Como dito anteriormente, estatísticas mais robustas serão desenvolvidas, avaliadas e 

apresentadas na data do evento. 
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