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No Salão Nobre do Morumbi, o arquiteto Ruy Ohtake explicava o projeto de modernização do 
estádio do São Paulo Futebol Clube, que precisa se adequar às normas internacionais para ser 
sede da Copa do Mundo de 2014, no Brasil. Ohtake dizia que, no andar térreo, ficará o 
Morumbi Concept Hall, espaço composto por além de restaurante e camarotes corporativos, já 
em funcionamento, cinema e livraria Nobel. "Do lado esquerdo ficarão os camarotes, enquanto 
do direito estarão os cafe´s, tudo desenhado com as cores do São Paulo. As obras prevêem 
também uma cobertura de policarbonato contra a chuva.", afirmou.  
 
Entre as dezenas de pessoas que ouviam a apresentação do arquiteto estava o goleiro Rogério 
Ceni. "Está perfeito. Mas gostaria de estar vivo para presenciar tudo pronto. De preferência, 
ainda em atividade como jogador", brincou o goleiro-artilheiro do São Paulo "Pois em seis 
meses a primeira parte desse projeto estará pronta. E até 2012 está tudo terminado ", disse 
Ohtake, de bate pronto.  
 
O ponto de partida a que se refere o arquiteto contempla a primeira das partes das obras de 
uma parceria recém-firmada entre o Tricolor paulista e a Visa do Brasil. O acordo prevê que 20 
mil lugares do estádio cuja capacidade será de 68 mil ao final das obras sejam reservados para 
a operadora. A empresa comercializará os ingressos referentes a esse espaço para seus 
clientes, que farão o pagamento por meio do cartão de crédito Visa e terão direito a assento 
numerado. Os clientes comprarão o ingresso pela internet e, para adentrar ao estádio nos dias 
de jogo, precisarão apenas passar seu cartão em cerca de 20 catracas. "Ao eliminar o ingresso 
físico, o projeto confere conforto e minimiza ação de cambistas", afirma Robson Mello de 
Oliveira, sócio da Outplan, empresa responsável pela instalação do projeto, chamado de Visa 
Passfirst.  
 
O serviço abrangerá os andares térreo, intermediário e superior e permite cadastrar os 
usuários, o que facilita ações de marketing. "Nosso objetivo é estimular o uso do cartão Visa 
como meio de pagamento do estádio e ter mais uma ferramenta para tornar o cliente fiel à 
empresa", afirma Rubén Osta, diretor-geral da Visa.  
 
A companhia não revela o valor do acordo nem quanto espera de aumento no uso de cartões. 
E esclarece que a renda com a venda dos ingressos é toda do clube . "A parceria leva em conta 
a Copa de 2014", reforça Osta. A Visa é patrocinadora oficial dos torneios de 2010, na África 
do Sul, e do evento seguinte, no Brasil.  
 
Desenvolvido no País, o Visa Passfirst começou no Orlando Scarpelli, estádio do Figueirense, e 
avançou para o Palestra Itália (Palmeiras, com 5 mil lugares), Engenhão (Botafogo, com 7,5 
mil) e Vila Belmiro (Santos, com 1,8 mil). Pelo número de ingressos que reúne, a parceria com 
o São Paulo com duração de três anos e possibilidade de renovação confere ao projeto da Visa 
uma nova envergadura, feito Juvenal Juvêncio, presidente do São Paulo, capitaliza em alto e 
bom som. "Foram oito meses de negociações. Isso demonstra a relevância da parceria, que 
queremos que seja duradoura."  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 18 nov. 2008, Empresas & Negócios, p. C6. 


