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A pequena Mariana estava sentada em sua cadeira no Estádio Palestra Itália, como se 
estivesse em casa. E, "do alto de seus quatro anos" adorava o jogo do último sábado. "Porque 
meu time está ganhando: dois a zero", disse. Na lógica infantil, os dois gols feitos até o final 
do primeiro tempo eram do seu time mas, na verdade, havia um empate entre o Palmeiras e o 
Atlético Mineiro. Talvez a Mariana estivesse prevendo o final, com vitória palmeirense (3 a 1). 
 
A cena, improvável em muitos estádios, vem se repetindo em alguns lugares, com presença 
maciça de famílias inteiras, com a de Mariana. "O banheiro é limpo e a alimentação é decente, 
então as meninas podem vir. Fico com a sensação de respeito", diz Alexandre Brandespim, pai 
de Mariana e Carolina, que também estava vendo o jogo no Espaço Visa do Palestra Itália um 
local reservado, no meio do campo, com cadeiras numeradas e com a facilidade da compra do 
ingresso antecipada pela internet. Embaixo das arquibancadas, um lounge com tevês de 
plasma e um bar completam o espaço. Além do Palestra Itália, outros dois estádios têm uma 
área diferenciada como esta: Engenhão (do Botafogo, no Rio) e o Orlando Scarpelli (do 
Figueirense, em Florianópolis). A partir do dia 25, a Vila Belmiro, do Santos, também terá o 
seu Espaço Visa.  
 
Desde a criação do conceito, em abril do ano passado, mais de 40 mil pessoas passaram pelos 
espaços. "Queríamos levar para o torcedor uma experiência única com a marca", diz a 
diretora-executiva de Marketing da Visa do Brasil., Andréa Cordeiro. Isto porque o cartão é a 
forma de pagamento, mas também de acesso ao estádio. Ela explica que o projeto-piloto 
começou com o Figueirense, com 800 lugares hoje são 1,5 mil (8% do total), com direito à 
divisão de torcida porque o estádio já estava preparado e pelo porte pequeno, mais fácil de 
controlar.  
 
A criação do Espaço Visa em estádios de futebol é só mais um dos investimentos em esportes 
recentemente a marca se associou à Federação Internacional de Futebol (Fifa) e será a 
patrocinadora dos jogos oficiais, incluindo duas copas. "Este serviço vai ganhar visibilidade 
mundial", diz acreditar Andréa. Desde 2000 a marca patrocina futebol. "Nossa estratégia 
mundial é de patrocínio de esporte e de estar aliado a marcas líderes", afirma a executiva. 
Para ela, a idéia é agregar a marca a grandes paixões, à liderança e superação, por isso o 
investimento em esportes.  
 
Pesquisas da companhia mostram que 20% dos freqüentadores são mulheres e 20% nunca 
estiveram em estádio antes. O torcedor Danilo Lopes, não ia ao Palestra Itália havia nove 
anos. Morador de Monte Sião (MG), ele ressaltou duas vantagens: a compra pela internet e um 
espaço reservado para portadores de necessidades especiais. Já Ângelo Gabriel dos Santos, de 
Jaú (SP), que estava com seu filho e seu neto, destacou o atendimento, semelhante a um 
teatro: com uma recepcionista na entrada, mostrando onde ficam os lugares. "É um privilégio 
estar aqui", diz.  
 
O local diferenciado reflete uma torcida idem. O jogo é visto quase o tempo todo sentado em 
momentos mais emocionantes as pessoas levantam-se e as recepcionistas avisam quando um 
torcedor está atrapalhando o outro.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 7 out. 2008, Empresas & Negócios, p. C2. 


