


Dos 180 mil ingressos vendidos para a turnê de Roberto
Carlos, 80% foram online. Um recorde de arrecadação para a
Ingresso Rápido, que passou por seu grande teste operacional

Orei da música popular brasi-
leira ganhou uma nova turma

de súditos que dá expediente em um
sobrado na Vila Pompeia, Zona Oeste
de São Paulo. São os funcionários da
Ingresso Rápido, empresa responsá-
vel pela venda das entradas para os
shows da turnê que comemora os 50
anos de carreira de Roberto Carlos.
O sucesso de vendas foi tanto que os
operadores de internet e call center da
empresa encerraram o mês de agosto
com três salários extras no contra-
cheque. Foi o que bastou para a tur-
ma da Ingresso Rápido promover o
rei a santo. O operador de call center
Luiz Paulo Silva até pagou promessa:
comprou três CDs do cantor, um para
a mãe, outro para a avó e um terceiro
que não sai do tocador de seu carro.
"Aprendi a gostar dele", diz Silva.

Com Roberto Carlos, a operação
online da Ingresso Rápido viveu mo-
mentos inéditos em seus seis anos. A
cada novo show anunciado, os bilhe-
tes se esgotavam em poucas horas, a
maioria adquirida pela internet ou
pelo call center. Desde que o cantor
iniciou a turnê nacional, no início do
ano, a empresa vendeu 180 mil in-

gressos. Em São Paulo, onde estavam
previstos inicialmente três shows,
no mês de agosto, os produtores esti-
caram o calendário e Roberto Carlos
subiu ao palco do ginásio do Ibirapue-
ra para nove apresentações no total.

"Em dez dias, vendemos 80 mil
ingressos para os shows em São
Paulo", diz Kátia Lattufe, diretora
de operações da Ingresso Rápido.
"Foi o maior sucesso de arrecadação
da história da empresa." E também
seu maior teste operacional. Kátia
recorda-se da noite em que estava
num restaurante e seu celular acusou
uma mensagem da empresa DC7, a
produtora do cantor. Na tela, o aviso
de show extra. Ela foi para casa ajus-
tar o software que controla, online,
a rede de distribuição de ingressos.

Na manhã seguinte, os respon-
sáveis pelas vendas na web e no call
center já detectavam na tela de seus
computadores o alerta de liberação
de ingresso para as novas apresen-
tações. Os escritórios parceiros que
trabalham nas principais capitais
eram acionados e os pontos de ven-
da física, como as lojas da Fnac e da
Livraria Cultura, também recebiam



o mesmo sinal de alerta. Enquanto a
estrutura era montada, quatro ado-
lescentes contratados pela empresa
se encarregavam de bombardear as
redes de relacionamento, como Orkut,
MySpace e Twitter, com a notícia do
novo show. A cada apresentação ex-
tra, a operação de guerra se repetia.

O efeito Roberto Carlos gerou
uma ampliação, na equipe de call cen-
ter da Ingresso Rápido, de 13 para 22
pessoas. Para comportar o intenso
tráfego de internautas em sua rede e
não repetir o estresse de ter o sistema
derrubado, como no primeiro show, a
empresa usou um link que aumenta
automaticamente a capacidade de sua
rede. A medida foi providencial. Em
apenas uma hora, no dia 11 de julho,
foram vendidos online 2 mil ingres-
sos, ou 1/4 da lotação do Ibirapuera.

Roberto Carlos mexeu com a lógica
da compra e venda de ingressos no país.
Pela primeira vez na história, a relação
entre vendas virtuais e vendas físicas
se inverteu. A média brasileira aponta
que 60% das entradas são compradas
nas bilheterias ou em pontos credencia-
dos e 40% via internet e call center. Nos
shows do rei, 80% dos ingressos foram
comprados por computador ou telefone.
Uma boa notícia para empresas como a
Ingresso Rápido, que tem grande parte
da receita oriunda da taxa de conveni-
ência cobrada nas transações - geral-
mente, de 15% do valor do ingresso. "O
consumidor não enfrenta filas e recebe
o ingresso em casa", diz Eduardo Ja-
cob, presidente da Ingresso Rápido.

Engenheiro eletrônico, Jacob entrou
para a área de venda de ingressos quase
por acaso. Até 2002, cuidava da Celeri-
tas, uma desenvolvedora de software.
Naquele ano, a casa de shows Tom Bra-
sil encomendou a Jacob um programa
para controlar o fluxo de vendas de
bilhetes. Foi a Tom Brasil que criou a
Ingresso Rápido, mas um ano depois
decidiu vendê-la. Jacob recomprou o
software, investiu R$ 2,5 milhões e hoje
gerencia simultaneamente centenas de

espetáculos. Em agosto, eram 117, com
mais de 2 mil apresentações. "Dobra-
mos de tamanho nos dois últimos anos",
diz Jacob. Sua movimentação financei-
ra mensal com a venda bruta de ingres-
sos está na faixa dos R$ 20 milhões.

A líder do país em arrecadação é a
Ticketmaster, do grupo Time for Fun,
dono das casas de shows Credicard
Hall e Citibank Hall. A empresa emite
menos bilhetes que a Ingresso Rápido,
mas seu portfólio de shows internacio-

nais garante um tíquete médio maior.
Apesar do bom momento vivido

pelo setor, existem alguns pontos a se-
rem corrigidos pelas empresas. Dados
do site Reclame Aqui mostram que os
consumidores enfrentam problemas
com a compra online. Em 2009, a Ti-
cketmaster foi alvo de 236 queixas. A
Ingresso Rápido, de 26. A maioria re-
clama de débitos em duplicidade ou fa-
lhas na entrega. Segundo Kátia, todas
as reclamações estão sendo avaliadas.
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