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Brasileiros que não poderão ir à Copa do Mundo de Futebol na África do Sul terão, a partir de 
hoje, uma chance de ver a competição de uma forma inédita e diferente por aqui mesmo. Até 
terça-feira, estará à venda, apenas para empresas, uma cota de 40 mil ingressos para a 
exibição dos jogos em salas de cinema da Cinemark, com transmissão em tecnologia 3D pela 
Rede Globo. A coordenadora do projeto, a Golden Goal, estima que a venda de todo o pacote 
vai movimentar em torno de R$ 6 milhões. 
 
O diretor-executivo da Golden Goal, Carlos Eduardo Ferreira, diz que o projeto consumiu um 
investimento de R$ 3 milhões, sem contar a cessão de direitos. Seu desenvolvimento, conta o 
executivo, foi feito em tempo recorde, ou menos de dois meses. "Desde que foi divulgado o 
primeiro release sobre o projeto, mais de 80 empresas demonstraram interesse", afirma 
Ferreira. 
 
De acordo com ele, são empresas de diferentes perfis, desde as de grande porte que querem 
comprar ingressos para ações de relacionamento e incentivo de funcionários e clientes, até 
companhias de menor porte. 
 
Os jogos serão exibidos em salas de cinema em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Brasília, 
Belo Horizonte, Porto Alegre e Salvador. Serão oferecidos o pacote completo, com oito jogos, 
ou apenas a primeira fase, com os três primeiros jogos da seleção brasileira. Os ingressos 
custam R$ 200 para salas previamente determinadas pela empresa, ou R$ 150 para 
companhias que compraram um pacote, mas não escolheram um cinema, indicando apenas a 
cidade de sua preferência. 
 
Ferreira diz que somente 26 países em todo o mundo transmitirão jogos da Copa em 
tecnologia 3D. Ele acredita que o público estimado para as exibições no Brasil é um dos 
maiores entre todos os países que terão acesso a esse tipo de transmissão.  
 
A Golden Goal tem cinco anos de atividade e o seu capital é 100% brasileiro, conta seu diretor. 
A empresa é especializada em projetos esportivos, sendo 99% voltados para o futebol, estima 
Ferreira. O executivo calcula que o faturamento da Golden Goal em cinco anos de atividade 
tem crescido cerca de 65% por ano. Ele também vê potencial para a transmissão de jogos com 
tecnologia 3D de campeonatos de futebol realizados no Brasil. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 28 maio 2010, Empresas, p. B4. 


