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Futebol: Da cota de 5,5 mil pacotes de viagem oferecidos no Brasil, só restam 300 a menos de 
um mês dos jogos 
 
Restam apenas 300 pacotes turísticos para brasileiros que querem assistir a Copa do Mundo de 
Futebol na África, faltando praticamente um mês para o primeiro jogo da seleção brasileira na 
competição, no dia 15 de junho, contra a Coreia do Norte. 
 
A estimativa é da Stella Barros Turismo, uma das sete agências oficiais credenciadas pela Fifa. 
O gerente de contas da operadora, Wilian Guedes, diz que foram colocados à disposição dos 
brasileiros 5.500 pacotes individuais. Os preços variam de US$ 8,2 mil a US$ 23,2 mil por 
pessoa e a venda de toda a cota deverá movimentar US$ 41 milhões, segundo o executivo. 
 
"Do total que já foi vendido, 4.200 pacotes são de empresas, que fazem viagens de incentivo", 
diz Guedes. De acordo com ele, muitos fãs de futebol estão preferindo deixar de ir à África 
para esperar a competição no Brasil, daqui a quatro anos. "O passageiro de Copa se programa 
antecipadamente, faz uma poupança, por exemplo", acrescenta. 
 
A cota de pacotes para a Copa da África é inferior à da Alemanha, realizada há quatro anos, 
conta Guedes. Segundo ele, na edição anterior foram colocadas à disposição cerca de oito mil 
pacotes. A diferença, conta ele, é a logística de acesso e transporte. Isso porque de qualquer 
ponto da Europa é fácil ter acesso à Alemanha. Já a África, diz o executivo, é um destino 
pouco conhecido e com apenas duas companhias aéreas operando voos regulares do Brasil. 
 
A Stella Barros pertence ao Grupo Águia, que tem outras duas empresas credenciadas pela 
FIFA para vender ou prestar serviços para a comercialização de pacotes para a Copa do 
Mundo. São elas a Pallas e a Top Service. 
 
A TAM Viagens vendeu 75% de sua cota para a Copa, segundo o vice-presidente comercial e 
de planejamento da TAM, Paulo Castello Branco. De acordo com ele, restam pacotes 
individuais para pessoas físicas, pois os reservados para empresas já foram todos vendidos. 
Ele explica que uma companhia compra até 20 pacotes de uma só vez. 
 
"Os pacotes corporativos já se esgotaram há dois meses", diz Castello Branco. Ele afirma que 
a TAM Linhas Aéreas vai operar 30 voos fretados durante a competição, que servirão como 
uma espécie de teste para definir se a TAM poderá oferecer voos diários para o continente 
africano. A companhia chegou a anunciar esse plano no ano passado, mas teve de abortá-lo 
por causa da crise mundial. 
 
A Marsans Viagens já vendeu 80% dos pacotes que colocou à venda desde outubro de 2008, 
estima o gerente de marketing e produtos da empresa, Paulo Pimentel. Segundo ele, ainda 
restam pacotes para a semifinal e final. "O grande comprador do produto Copa do Mundo são 
as empresas, que fazem viagens de incentivo para a primeira fase e oitavas de final", afirma 
Pimentel. Segundo ele, 80% das pessoas que compram pacotes já foram a uma Copa do 
Mundo. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 14, 15 e 16 maio 2010, Empresas, p. B6. 


