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 A França é a 
sede da 8ª Copa do Mun-
do de Futebol Feminino. 
A competição começa 
nesta sexta-feira (7) com 
o jogo de abertura entre 
França e Coreia do Sul, 
marcado para as 16h, no 
Parc des Princes. A final 
ocorrerá no dia 7 de ju-
lho, às 17h, no Estádio 
de Lyon. 
 Ao todo 24 equi-
pes estão divididas em 
seis grupos:
 Grupo A – Fran-
ça, Coréia do Sul, Norue-
ga e Nigéria
 Grupo B – Ale-
manha, China, Espanha 
e África do Sul
 Grupo C – Aus-
trália, Itália, Brasil e Ja-
maica
 Grupo D – Ingla-
terra, Escócia, Argentina 
e Japão
 Grupo E – Ca-
nadá, Camarões, Nova 
Zelândia e Holanda
 Grupo F – Es-
tados Unidos, Tailândia, 
Chile e Suécia
 Grupo A
 França
 Ocupa o 4º lu-
gar no ranking da Fifa. 
Já participou de três Co-
pas do Mundo. A melhor 
colocação foi em 2003, 
quando chegou a fase 
semifinal. A seleção não 
participou das elimina-
tórias por ser o país an-
fitrião. Se preparou para 
competição com uma 
série de amistosos. A 
técnica é a ex-jogadora 
Corinne Diacre, a primei-
ra mulher a assumir o 
comando de uma equipe 
masculina profissional 
na França. A capitã da 
equipe é Amandine Hen-
ry, que atua no Olympi-
que Lyonnais.
 Coreia do Sul
 Ocupa a 14ª 
posição no ranking da 
Fifa. Participou de duas 
Copas do Mundo. O me-
lhor resultado alcançado 
foi em 2003 - as oitavas 
de final. O técnico e ex-
jogador Yoon Deokyeo 
comanda a equipe des-
de 2012. O ponto forte 
da equipe é a defesa. 
A Coreia passou pela 
Copa Asiática sem levar 
gols e garantiu vaga na 
Copa da França. A estre-

la do time é Ji Soyun. A 
meiocampista atua pelo 
Chelsea e faz sucesso 
na liga inglesa.
 Noruega
 Ocupa a 12ª 
posição no ranking da 
Fifa. Participou de todas 
as edições da Copa do 
Mundo. Garantiu vaga 
na Copa da França ao 
liderar o grupo 3 nas eli-
minatórias europeia. O 
treinador sueco Martin 
Sjogren sucede Even 
Pellerud, o homem que 
levou a Noruega ao tí-
tulo mundial em 1995. 
A estrela do time é Ma-
ren Mjelde, jogadora do 
Chelsea.
 Nigéria
 Ocupa a 38ª 
posição do rancking da 
Fifa. Participou de to-
das as Copas do Mun-
do. O melhor resultado 
foi a classificação para 
as quartas de final em 
1991.O título de campeã 
da Copa da África 2018 
alcançado nos penal-
tis. A recompensa valeu 
vaga na Copa da Fran-
ça. O treinador da sele-
ção nigeriana é o sueco 
Thomas Dennerby. O 
destaque da equipe é a 
atacante Asisat Oshoala, 
que joga no Barcelona 
e eleita melhor jogado-
ra africana três vezes 
(2014, 2016 e 2017).
 Grupo B
 Alemanha 
 Ocupa o 2º lugar 
no ranking da Fifa. Parti-
cipou de todas as Copas 
do Mundo. É Bicampeã. 
Na campanha de clas-
sificação para Copa na 
França, sofreu apenas 
uma derrota contra a Is-
lândia e venceu as outras 
sete partidas sem levar 
gols. A técnica é Martina 
Voss-Tecklenburg. A es-
trela do time é Dzsenifer 
Marozsan. A jogadora 
concorreu ao prêmio de 
melhor jogadora do mun-
do em 2018 e ficou na 
terceira colocação. Atu-
almente joga no Olympi-
que Lyonnais.
 China
 Ocupa o 16º lu-
gar no ranking da Fifa. Já 
participou seis vezes da 
Copa do Mundo de Fute-
bol Feminino. O primeiro 
título quase foi alcançado 

em 1999, quando ficou 
com o vice-campeonato 
ao perder para Noruega. 
A equipe é comandada 
pelo ex-jogador Jia Xiu-
quan. A estrela do time é 
a atacante Li Ying.
 Espanha
 Ocupa a 13ª 
posição no ranking da 
Fifa. Participa do Mun-
dial pela segunda vez. 
Foi a primeira equipe a 
confirmar participação 
na Copa da França de 
forma invicta nos oito 
jogos disputados. O téc-
nico Jorge Vilda coman-
da a seleção espanhola 
desde 2015, quando 
iniciou uma renovação 
na equipe e mudanças 
táticas. A jogadora Ire-
ne Paredes é líder nata 
e considerada uma das 
melhores zagueiras do 
mundo. Apesar de jogar 
na defesa, a jogadora do 
Paris Saint-Germain foi 
a segunda artilheira nas 
eliminatórias para Copa 
da França 2019.
 África do Sul
 Ocupa a 49ª po-
sição no ranking da Fifa. 
Depois de várias tentati-
vas, conseguiu a oportu-
nidade de participar pela 
primeira vez da Copa do 
Mundo. A técnica é Desi-
ree Ellis, pioneira no fu-
tebol feminino na África 
do Sul. A zagueira Jani-
ne Van Wyk, que atua no 
time americano Houston 
Dash, soma 160 convo-
cações para defender a 
seleção sul-africana.
 Grupo C
 Austrália
 Ocupa a 6ª po-
sição no ranking da Fifa. 
Disputou seis Copas do 
Mundo. O melhor resul-
tado foi a classificação 
para as quartas de final 
em 1995. As Matildas 
são vice-campeãs da 
Copa da Ásia de Futebol 
Feminino. O técnico da 
equipe é o croata Ante 
Milicic e a estrela do time 
é atacante Sam Kerr.
 Itália
 Ocupa a 15ª po-
sição do ranking da Fifa. 
Disputou duas Copas 
do Mundo. O melhor de-
sempenho foi em 1991 
quando foi eliminada nas 
quartas de final. A sele-
ção italiana carimbou o 

passaporte para a Fran-
ça com uma atuação im-
pecável. Registrou ape-
nas uma derrota contra 
a seleção belga quando 
a classificação já estava 
garantida. As italianas 
são comandadas pela 
técnica Milena Bertolini 
há 15 anos. A estrela do 
time é Barbara Bonan-
sea, que atua no meio de 
campo e ataque.
 Brasil
 Ocupa a 10ª 
posição no ranking da 
Fifa. Participou de todas 
as edições da Copa do 
Mundo. O melhor resul-
tado foi o vice-campeo-
nato em 2007. A seleção 
canarinho é campeã da 
Copa América 2018. A 
conquista levou a equipe 
à Copa da França. O trei-
nador é Vadão. Ele já co-
mandou a seleção femi-
nina na Copa do Canadá 
(2015), venceu o Pan-A-
mericano (2015), ficou 
em 4º lugar nas Olim-
píadas 2016 e venceu 
a última Copa América. 
Dentro de campo, além 
de Marta (eleita a melhor 
jogadora do mundo seis 
vezes e a maior artilheira 
da história do Mundial), 
a seleção brasileira tam-
bém conta com Formiga 
(a única jogadora que 
participou de todas as 
Copas do Mundo).
 Jamaica
 Ocupa o 53º lu-
gar no ranking da Fifa. É 
o primeiro país caribenho 
a participar de uma Copa 
do Mundo de Futebol Fe-
minino. Garantiu a vaga 
no Mundial da França ao 
eliminar o Panamá nos 
pênaltis. As estreantes 
são comandadas pelo 
experiente técnico Hue 
Menzies desde 2014. A 
estrela do time é a ata-
cante Jody Brown.
 Grupo D
 Inglaterra
 Ocupa o 3º lugar 
do ranking da Fifa. Já 
participou quatro vezes 
da Copa do Mundo. A 
melhor posição foi o 3º lu-
gar em 2015. Confirmou 
participação na Copa da 
França ao terminar em 
primeiro lugar no Grupo 
1 da Eurocopa. O técnico 
é Phil Neville, ex-jogador 
do Manchester United. A 

atacante Fran Kirby, que 
atua no Chelsea, é a prin-
cipal aposta da equipe in-
glesa.
 Escócia
 Ocupa a 20ª po-
sição no ranking da Fifa. 
Participa pela primeira 
vez da Copa do Mundo. 
A ex-capitã escocesa 
Shelley Kerr foi a primei-
ra mulher a ser técnica 
de um time masculino 
sênior no Reino Unido. 
Assumiu o comando da 
seleção em 2017. Uma 
das principais jogadora 
da equipe é Kim Little. 
A atacante já represen-
tou a Grã-Bretanha nas 
Olimpíadas de 2012 e 
agora, pela primeira vez, 
participará de uma com-
petição representando a 
Escócia.
 Argentina
 Ocupa a 37ª po-
sição no ranking da Fifa. 
Participou de dois Mun-
diais. Nunca passou da 
fase de grupos. Garantiu 
vaga na Copa da França 
pela repescagem ao eli-
minar o Panamá. O trei-
nador é Carlos Borrello. 
A capitã é a meio-cam-
pista Estefania Banini, 
que atua no time espa-
nhol Levante.
 Japão
 Ocupa a 7ª po-
sição do ranking da 
Fifa. Participou de todas 
as edições da Copa do 
Mundo. Disputou duas 
finais e conquistou o pri-
meiro título em 2011. É 
o atual campeão asiáti-
co de futebol feminino. 
A técnica da seleção ja-
ponesa é a ex-jogadora 
Asako Takakura-Take-
moto. A estrela do time 
é Mana Iwabuchi. Esta 
será a terceira participa-
ção em Copa do Mundo 
da atacante que despon-
tou para o futebol mun-
dial aos 15 anos.
 Grupo E
 Canadá 
 Ocupa a 5ª po-
sição do ranking da Fifa. 
Soma seis participações 
em Copas do Mundo. O 
melhor resultado con-
quistado foi o 4º lugar 
em 1995. As canadenses 
não encontraram dificul-
dades para chegar até a 
disputa na França. Sofre-
ram apenas uma derrota 

contra as americanas na 
fase de classificação. 
O técnico da equipe é o 
dinamarquês Kenneth 
Heiner-Moller. A atacante 
e artilheira Christine Sin-
clair participa pela quinta 
vez do Mundial, joga no 
time americano Portland 
Thorns FC.
 Camarões
 Ocupa a 46ª po-
sição do ranking da Fifa. 
Participa pela segun-
da vez Copa do Mundo 
de Futebol Feminino. O 
melhor resultado foi em 
2015 quando avançou 
para as oitavas de final. 
A equipe é comandada 
pelo técnico Alain Djeum-
fa. A estrela do time é a 
atacante Gabrielle On-
guene, que joga no PFC 
CSKA Moscow.
 Nova Zelândia
 Ocupa a 19ª po-
sição no ranking da Fifa. 
Participou quatro ve-
zes da Copa do Mundo, 
mas nunca passou da 
primeira fase. É a atual 
campeã da Copa da Oce-
ania. Conquistou vaga 
no Mundial ao vencer o 
Peru na repescagem in-
tercontinental. O técnico 
da Nova Zelândia é esco-
cês o Tom Sermanni, que 
já disputou três copas. A 
equipe conta com a tam-
bém veterana Ali Riley, 
que atua no Chelsea.
 Holanda
 Ocupa o 8º lu-
gar do ranking da Fifa. 
Na única vez que partici-
pou da Copa do Mundo 
(2015), foi eliminada nas 
oitavas de final. Desta 
vez, garantiu vaga na 
Copa da França pela 
repescagem. A técnica 
da seleção holandesa é 
Sarina Wiegman, eleita 
a melhor treinadora da 
Europa em 2017. A ata-
cante Lieke Martens, que 
joga no Barcelona, foi 
eleita a melhor jogadora 
da Europa em 2017.
 Grupo F
 Estados Unidos 
 A líder do ranking 
da Fifa participou de to-
das as edições da Copa 
do Mundo. As america-
nas são campeãs da 
América do Norte, Cen-
tral e Caribe de 2018. O 
título garantiu vaga na 
Copa da França 2018. 

A técnica é Jill Ellis. Em 
2015, ela recebeu o títu-
lo de melhor treinadora 
mundial feminina, mes-
mo ano em que con-
quistou o tricampeonato 
mundial. Julie Ertz é uma 
das principais jogadoras 
da equipe. Apesar de jo-
gar na defesa já provou 
que é marcadora de gol 
também. Ela chega à 
Copa da França de 2019 
no auge da sua carreira. 
Atualmente joga no Chi-
cago Red Stars.
 Tailândia
 Ocupa a 34ª po-
sição no ranking da Fifa. 
Participa pela segunda 
vez da Copa do Mun-
do. Confirmou vaga no 
mundial da França ao 
terminar em quarto lu-
gar na Copa da Ásia, em 
uma disputa nos pênaltis 
contra a Austrália nas 
quartas de final. A equi-
pe é comandada pela 
treinadora Nuengruethai 
Sathongwien. A seleção 
tailandesa conta com a 
atacante veterana Kanja-
na Sungngoen, jogadora 
veloz e forte do time.
 Chile
 Ocupa a 39ª po-
sição no ranking da Fifa. 
A estreante na Copa da 
França 2019 é vice-cam-
peã da Copa América de 
Futebol Feminina 2018. 
O técnico da equipe é o 
ex-goleiro Jose Letelier. 
Ele também soma títulos 
no futebol feminino des-
de 2010 e está a frente 
da seleção chilena des-
de 2015. A capitã do time 
é a goleira Christiane 
Endler, que atua no Paris 
Saint-Germain.
 Suécia
 Ocupa a 9ª po-
sição no ranking da Fifa. 
Participou de todas as 
edições da Copa do Mun-
do. Confirmou a vaga no 
mundial ao terminar em 
primeiro lugar do grupo 
4 na fase eliminatórias 
para França 2019. O 
experiente técnico Peter 
Gerhardsson já treinou 
também a seleção mas-
culina e outras catego-
rias. Uma das principais 
jogadoras é Stima Bla-
ckstenius, uma atacante 
rápida, ágil e com chute 
forte. Joga no time sueco 
Linköpings FC.

Começa hoje na França a 8ª Copa do Mundo de 
Futebol Feminino


