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Consolidação é a palavra de
ordem de Eduardo Lulia Jacob
para o ano que vem. O execu-
tivo, que é presidente do Gru-
po Celeritas, do qual a Ingres-
so Rápido faz parte, quer com-
prar empresas regionais de
vendas de ingressos para am-
pliar o negócio e começar a
expansão internacional no
mercado de administração de
bilheterias. Para isso, tem em
caixa cerca de R$ 15 milhões
que serão direcionados para as
aquisições. “Queremos com-
prar quatro ou cinco empresas
regionais de venda de ingres-
sos”, afirma Jacob.

No foco das aquisições, além
do Brasil estão também os paí-
ses da América Latina, onde Ja-
cob quer começar a atuar. Com
R$ 260 milhões de receita bruta
anual, a Ingresso Rápido cres-
ceu acima de 40% em 2006, em
2007 e em 2008. Em 2009, devi-
do à crise, esta alta foi reduzida
para 20%. Para 2010, a expecta-
tiva de Jacob é fechar o ano com
crescimento de quase 50% e
atingir 9 milhões de ingressos
vendidos. Em 2009, esse núme-
ro foi de 7,5 milhões.

Os números atuais não refle-
tem as dificuldades enfrentadas
por Jacob no início do negócio.
Segundo ele, no começo foi di-
fícil convencer os primeiros
clientes, as casas de espetáculo
Tom Brasil e Olímpia, em São
Paulo, a deixar nas mãos da In-
gresso Rápido as suas receitas. A
empresa nasceu do pedido do
Tom Brasil por um sistema de
venda de ingressos, para o qual
contratou a Celeritas, em 2003.
O projeto deu origem à Ingresso
Rápido, que hoje representa
30% do faturamento da compa-
nhia, focada em serviços de TI
para o mercado financeiro.

Para se ter uma ideia da evo-
lução do negócio, a empresa
partiu dos dois clientes iniciais
para a venda simultânea de cer-
ca de 300 atrações, entre shows,
peças de teatro, cinema, even-
tos esportivos e outros. Agora,
pretende ampliar a área de
atuação e já investe, também,
na venda casada de ingressos e
serviços, como de transporte,
em parcerias com outras em-
presas. O objetivo é preparar-se
para a demanda da Copa do
Mundo e Olimpíada.

Taxa de conveniência
Atualmente, a receita da Ingres-
so Rápido é proveniente da cha-
mada taxa de conveniência, co-
brança que costuma gerar polê-
mica entre os consumidores e as
empresas deste mercado. Se-
gundo Jacob, o percentual máxi-
mo do valor do ingresso aplicado
como taxa de conveniência na
Ingresso Rápido é de 15%. Maria
Inês Dolci, coordenadora insti-
tucional da Proteste, entidade de
defesa dos consumidores, afirma
que só é cabível tal taxa se o
comprador tiver a comodidade
da entrega do ingresso em casa, o
que não acontece nas vendas da
Ingresso Rápido e nem de con-
correntes como a Ticket for Fun.

Na prática, no entanto, a en-
trega do ingresso acaba sendo
uma opção que, normalmente,
gera outra taxa.

“A cobrança é abusiva se o
consumidor comprar pela in-
ternet e ainda tiver que se des-
locar até o ponto de venda para
retirar o ingresso”, afirma Ma-
ria Inês. A instituição de um
percentual do preço do ingres-
so também não é considerada
normal. “A taxa de conveniên-
cia não é ilegal, desde que o
consumidor seja previamente
informado. Torna-se excessiva
quando é cobrada em percen-
tual” afirma a advogada do
Instituto Brasileiro de Defesa
do Consumidor (Idec), Maíra
Feltrin Alves. ■

Companhia de venda de entradas e de administração de bilheterias do grupo Celeritas mira em concorrentes

Receita da empresa
é baseada na
cobrança de taxa
de conveniência,
prática condenada
por especialistas
em defesa do
consumidor

Ingresso Rápido tem R$ 15 milhões
Marcela Beltrão

Eduardo Lulia Jacob, presidente
do grupo Celeritas, de TI,
que engloba a Ingresso Rápido
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PETRÓLEO

Petrobras negocia com Vale transporte
de produção da refinaria Premium I (MA)
As companhias negociam um acordo para o transporte ferroviário da
produção da refinaria da estatal no Maranhão partindo do Norte/Nordeste
para o Centro-Oeste, informou o diretor de Abastecimento da Petrobras,
Paulo Roberto Costa. A primeira unidade da refinaria, que terá capacidade
para processar diariamente 300 mil barris de petróleo, está prevista para
entrar em operação no final de 2014.

ADUBOS

ADM inaugura fábrica misturadora
de fertilizantes em Villeta, Paraguai
Unidade terá capacidade de produção diária de 2,5 mil toneladas
e será operada por 80 funcionários. A Archer Daniels Midland (ADM)
está no Paraguai desde 1997 e é responsável pelo processamento
de 30% dos grãos produzidos no país. A companhia também planeja
investir em Villeta até 2012 em uma unidade de processamento
de soja com capacidade de processamento diária de 3,3 mil toneladas.

Mark Cowan/Bloomberg
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pequenos para aumentar sua estrutura e criar rede de negócios especializada na América Latina

para abocanhar a concorrência

VENDAS

R$ 260 mi
é a receita vinda de transações
por meio da Ingresso Rápido
durante o ano. A receita da
empresa vem da taxa de
conveniência, que corresponde
a até 15% do valor do ingresso.

INGRESSOS

9 milhões
é a quantidade de tíquetes
que a Ingresso Rápido pretende
comercializar até o fim de 2010.
No ano passado o número
de transações efetuadas pela
empresa foi de 7,5 milhões.

GRUPO CELERITAS

30%
do faturamento do grupo
Celeritas vem da Ingresso
Rápido. O grupo conta
ainda com a Celeritas,
desenvolvedora de software,
e a editora Mundo Brasil.

AUTOMÓVEIS 1

Com dois lançamentos, Renault prevê
vendas 20% maiores em 2011
A montadora francesa espera encerrar 2010 com 150 mil unidades
comercializadas, crescimento de 35% em relação a 2009. Para
o próximo ano, o presidente da Renault do Brasil, Jean-Michel Jalinier,
prevê alta de 20% nas vendas. “Vamos superar o crescimento do
mercado, previso para 8%. O lançamento do sedã Fluence e do utilitário
Duster devem contribuir para alavancar os números da companhia.”

AUTOMÓVEIS 2

Renault deve implementar terceiro turno
em fábrica do Paraná no segundo semestre
A montadora estuda aumentar a produção na fábrica de São José
dos Pinhais (PR). “A decisão será tomada até abril e dependerá do
comportamento do mercado. Depois da decisão, precisamos de tempo
para a contratação de 500 a 1.000 funcionários”, disse o presidente da
Renault do Brasil, Jean-Michel Jalinier. Esta será a primeira vez que a
subsidiária brasileira, inaugurada há 12 anos, vai operar com três turmas.

Luiz Costa
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Um pedacinho da França no coração do Itaim.

Este é o L’amitié, um legítimo restaurante francês onde você encontra a sensação do clima provençal com o 
charme e romantismo parisiense, além de apreciar a tradicional cozinha francesa preparada pelo prestigiado 

chef  Yann Corderon, co-autor do livro “Bistrô x Trattoria”.

Rua Manoel Guedes 233, Itaim . Reservas: 3078 5919

De segunda a Quinta das 12h às 15h / 19h às 24h , Sexta das 12h às 15h / 19h à 01h
Sábado das 12h à 01h (sem intervalo) . Domingo das 12h às 17h

www.lamitie.com.br

INOVAÇÃO

Planeta Ingressos quer ganhar mercado com vendas pelo celular

A Planeta acaba de entrar no
mercado de venda de ingressos
e quer se diferenciar com a opção
de comercializar os tíquetes
também pelo celular. A tecnologia
utilizada é a mesma que viabilizou
para a Gol, há cerca de dois anos,
a oferta de check-in pelo celular.
A tecnologia utilizada pela
companhia aérea foi desenvolvida
pela E-Deploy, empresa de
software dona da Planeta que fez
um investimento de R$ 600 mil
para entrar no negócio de
ingressos. A expectativa é faturar

R$ 6 milhões no primeiro ano.
A companhia começou a atuar
em novembro e o primeiro cliente
é a Cinemagic, de Macaé, no
Rio de Janeiro, cinema com seis
salas. Lá, os clientes já podem
comprar ingressos pelo celular,
sem a necessidade de imprimir
a entrada. Isto é possível porque a
tecnologia permite o envio de um
código de barras para o telefone.
Paulo Francez, presidente da
E-Deploy e sócio da Planeta
Ingressos, espera que até o fim do
ano mais 12 complexos de cinema

se tornem clientes da empresa.
No ano que vem, a expectativa
é comercializar ingressos de
cerca de 30 shows, além de
outros produtos como a entrada
de casas noturnas e eventos
esportivos. Para os clientes de
cinema, a compra de ingresso
terá taxa de conveniência de
R$ 1,9 e Francez garante que
para eventos mais caros, como
shows, também vai instituir uma
taxa fixa, inferior às cobradas
atualmente, que chegam
a 20% do valor do ingresso.

NOVO CONCORRENTE

R$ 6 milhões
é a receita esperada pela Planeta
Ingressos no primeiro ano de
atuação. A companhia quer
se diferenciar com a venda
de ingressos pelo celular e
menores taxas de conveniência.
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