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Visa Futebol Clube
São Paulo firma acordo com bandeira de cartões de crédito para área vip no Morumbi 
André Lucena

De olho na possibili-
dade de sediar a abertura 
da Copa do Mundo de 
Futebol, que será dispu-
tada no Brasil em 2014, o 
São Paulo Futebol Clube 
anunciou na semana pas-
sada um contrato com 
a bandeira de cartões 
de crédito Visa, que irá 
criar uma área vip com 
capacidade para 20 mil 
lugares no Estádio Cíce-
ro Pompeu de Toledo, o 
Morumbi. O acordo tem 
duração de três anos, e 
a possibilidade de ser 
renovado é grande.

O Visa Passfirst será o serviço 
utilizado no Morumbi. Lançado 
pela Visa no Brasil, o sistema 
permite a utilização do cartão de 
crédito como meio de pagamen-
to de ingressos para estádios, 
autódromos, casas de espetácu-
lo, teatros e cinemas. O cliente 
se cadastra no site Futebol Card 
(www.futebolcard.com.br), es-
colhe a qual jogo da temporada 
quer assistir, seleciona o setor e 
o lugar de sua preferência, usa o 
cartão de crédito Visa para o pa-
gamento e confirma seus dados 
na webpage. Não há necessidade 
de imprimir comprovantes ou 
ingressos, já que o torcedor deve 
levar seu cartão e utilizá-lo na 
catraca especial da Visa.

Estádios como o Palestra Itá-
lia, do Palmeiras, Orlando Scar-
pelli, do Figueirense, Canindé, 
da Portuguesa, Vila Belmiro, do 
Santos, e Engenhão, do Botafo-
go, já contam com o Setor Visa 
há alguns meses. Com exceção 
da Vila Belmiro, onde o contra-
to foi assinado por cinco anos, 
todas as arenas possuem acordo 
com validade de três anos. 

Rubén Osta, diretor geral 
da Visa no Brasil, destaca que o 
maior objetivo do setor é garantir 
comodidade e segurança aos tor-
cedores. “Nossa área vip elimina 
a atuação de cambistas e facilita 
a vida dos clientes-torcedores”, 
afirma. A negociação do contrato 
durou cerca de oito meses, e os 
valores do acordo não foram 
revelados.

Segundo Osta, a Visa não ob-
tém lucro nas vendas de bilhetes. 
“Quem determina o valor do in-
gresso no Setor Visa é o próprio 
clube, já que não lucramos nada 
nesta operação. Nosso ganho 
é indireto, pois fidelizamos os 
torcedores e o boca-a-boca ala-
vanca nossa imagem”, esclarece 
o executivo. 

O Visa Passfirst permite uma 

administração online do público 
que comparece ao setor. “O 
sistema disponibiliza o mailing 
demográfico do cliente-torcedor, 
e assim o clube pode focar ações 
para este público”, explica Osta. 
Além do naming-right do setor, 
os contratos permitem que a Visa 
insira placas de publicidade nos 
locais de circulação dos torcedo-
res e na própria arquibancada.

Reforma
Os 20 mil lugares es-

tarão distribuídos entre 
o andar térreo do estádio 
(Morumbi Concept Hall), 
o Morumbi Premium e a 
arquibancada superior 
vermelha. Toda a ade-
quação e reforma dos 
espaços será feita pela 
própria Visa. A expecta-
tiva do clube é inaugurar 
parte do setor no início do 
próximo ano e concluir 
todos os espaços para o 
Campeo nato Brasileiro de 
2009. Terminais de inter-

net serão instalados nos arredores 
do Morumbi para torcedores que 
não tenham acesso à rede. 

O presidente do São Paulo 
Futebol Clube, Juvenal Juvêncio, 
destaca que o Setor Visa é o pri-
meiro passo para o respeito à nação 
do futebol e à cultura de massa 
brasileira. “Esta parceria serve para 
mudar a realidade que vivemos 
em torno dos ingressos, com filas, 

Estádio se prepara para a Copa

Arquiteto responsável 
pelo projeto de reforma do 
Morumbi,  Rui Ohtake afirma 
que as adequações necessá-
rias para que o estádio sedie 
jogos da Copa do Mundo de 
2014 estarão concluídas no 
final de 2012. Toda a estrutu-
ração do Setor Visa na arena, 
que terá assentos nas cores 
vermelho, branco e preto, 
também ficará aos cuidados 
do arquiteto. 

Para o presidente do clube, 

Juvenal Juvêncio, assim que 
o projeto de estacionamento 
nos arredores do estádio 
estiver selado, será possível 
assegurar que o Morumbi 
sediará a abertura da Copa do 
Mundo no Brasil.

A Visa é a parceira ofi-
cial da Fifa para as Copas 
de 2010, na África do Sul, 
e 2014, no Brasil, e dispo-
nibilizará o portal Futebol 
Card em inglês e espanhol a 
partir do próximo ano. (AL)

Os jogadores Rogério Ceni e Hernanes, do SPFC: acordo de três 
anos de olho na abertura da Copa de 2014

cambistas e malandragens. Somos 
definidores de uma nova fase, que 
pregará o respeito ao cidadão e 
mostrará que é possível corrigir os 
defeitos crônicos do futebol brasi-
leiro”, decreta Juvêncio.

Júlio Casares, vice-presiden-
te de marketing do São Paulo 

Futebol Clube, explica que em 
dias de clássico o Setor Visa 
poderá se tornar uma espécie de 
cadeira cativa e abrigar torcedo-
res das duas torcidas. “Na déca-
da de 70 os torcedores adver-
sários conviviam pacificamente 
dentro dos estádios. O Setor 
Visa será diferenciado, voltado 
para a família e, se houver logís-
tica e policiamento adequado, 
poderá misturar torcedores. É 
um processo cultural”, acre-
dita. O mandante do jogo não 
precisa ceder este espaço aos 
torcedores adversários, já que 
outro setor, o amarelo, abriga 
a capacidade exigida de 10% à 
torcida visitante.
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