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Botafogo enfrenta
o Volta Redonda
em busca de mais
uma vitória. Siga
em tempo real!

CLIQUE TAÇA RIO

Com Ronaldinho
de volta, Flamengo
pega o Duque de
Caxias. Acompanhe
em tempo real!

CLIQUE TAÇA RIO

Confira imagens
dos jogos do Vasco
e do Fluminense
pela segunda
rodada da Taça Rio

CLIQUE FOTOGALERIANA INTERNET
oglobo.com.br/esportes

Siga a gente no Twitter:
www.twitter.com/OGlobo_Esportes

No Top Spin,
os principais
resultados do
mundo do tênis,
por Gustavo Loio

CLIQUE BLOG

A arrancada VIP do Mundial
Empresas especializadas em marketing esportivo começam a negociar a preços salgados
pacotes de hospitalidade, que oferecem todas as mordomias em camarotes e áreas especiais

COPA 2014

Gilberto Scofield Jr.
gils@oglobo.com.br

SÃO PAULO

A
Traffic e a Top Ser-
v i c e , d o g r u p o
Águia, já começa-
ram a visitar os
maiores grupos em-
presariais e institui-
ções financeiras do
país oferecendo os
pacotes de hospita-

lidade para os jogos da Copa do
Mundo de 2014 no Brasil. O
GLOBO teve acesso ao material
de apresentação do programa,
que inclui espaços reservados
em camarotes, cadeiras espe-
ciais e áreas VIPs dentro dos es-
tádios, serviços de open bar e
buffets sofisticados, presentes
comemorativos, estacionamen-
to preferencial e recepção em
várias línguas em pacotes agru-
pados por estádios, seleções ou
partidas (jogo inaugural, semifi-
nais e final, por exemplo).

A série mais cara e luxuosa
se chama Aquarela: camarotes
nas laterais dos estádios deco-
rados com acesso de 16 a 32
cadeiras na área VIP para to-
das as 19 partidas nos está-
dios do Rio de Janeiro, São
Paulo e Belo Horizonte, in-
cluindo a partida de abertura,
as duas semifinais e a grande
final. Os preços destes cama-
rotes especiais, dependendo
da quantidade de pessoas, va-
riam de US$ 1,4 milhão (16 lu-
gares no Rio, 12 em SP e 22 em
BH) a US$ 2,3 milhões (22 no
Rio, 26 em SP e 22 em BH).

Entretítulo em uma linha
Na Copa da África do Sul, a

Match Hospitality — a empre-
sa que possui a exclusividade
na criação e venda dos pacotes
especiais para os jogos (e que,
no Brasil, escolheu a Traffic e a
Top Service para a comerciali-
zação de camarotes e pavi-
lhões) — vendeu cerca de 200

mil pacotes, faturando US$ 285
milhões. Mas teve prejuízo de
US$ 50 milhões, admitiu a pró-
pria empresa. O que significa
que, na Copa do Brasil, os pa-
cotes estão mais caros.

Em relação aos jogos, a Mat-
ch Hospitality criou quatro sé-
ries de produtos: à Série Aqua-
rela, já descrita acima, juntam-
se a Série Local (os pacotes
são vendidos por estádios nas
12 cidades-sede), a Série Fi-
nais (ingressos para as semifi-
nais e finais no Rio, São Paulo
e Belo Horizonte) e a Série por
Times (que segue os países).

No que se refere aos servi-
ços acoplados aos ingressos, a
Match Hospitality criou cinco

produtos. Os mais completos
e caros são os lugares nas cha-
madas Suítes Privadas Match
e Estúdios Bossa Nova, cama-
rotes envidraçados, decora-
dos, com serviços de bar e co-
mida e assentos especiais em
frente aos camarotes.

Numa categoria intermediá-
ria vêm o Assento Executivo
Match e o Pavilhão Match. No
primeiro caso, o espectador
tem um assento localizado na
área especial de cadeiras e po-
de frequentar um lugar dentro
do estádio com serviços de buf-
fet e open bar, além de estacio-
namento garantido. No segun-
do, o espectador tem uma ca-
deira de categoria 1 (assentos

geralmente localizados ao lon-
go das laterais do campo) e po-
de frequentar um pavilhão es-
pecial com serviço de bar e buf-
fet no exterior do estádio, tam-
bém com estacionamento.

Por fim, na base da pirâmide
VIP vem o assento chamado
Premier Match, uma cadeira de
categoria 1, que dá direito a fre-
quentar uma estrutura monta-
da fora do estádio com servi-
ços de aperitivos, refrigerantes,
cervejas e vinhos (e estaciona-
mento). No caso das sete par-
tidas que acontecerão no Mara-
canã, no Rio, o preço do pacote
de 16 a 20 pessoas para as Suí-
tes Privativas varia de US$ 445
mil a US$ 560 mil. No caso do

Estúdio Bossa Nova, cada in-
gresso para sete partidas custa
US$ 40.250. Os assentos execu-
tivos custam US$ 24.750 e o in-
gresso para o pavilhão, US$
16.350. O assento Premier Mat-
ch (sem incluir o jogo final),
mais barato, custa US$ 4.000.

Quem quiser desembolsar
uma grana para ver apenas as
duas partidas semifinais e a fi-
nal vai pagar US$ 13.800 o in-
gresso no pavilhão ou US$
20.900 no assento executivo.
Quem quiser acompanhar to-
dos os jogos da seleção brasi-
leira na fase de grupo vai pagar
US$ 5.750 pelo ingresso para o
pavilhão e US$ 8.750 para o as-
sento executivo. Se o Brasil pas-

sar para as oitavas e quartas de
final (quatro partidas no total),
o preço sobe para US$ 8.800.

— É um investimento que
precisa ser avaliado com cui-
dado, porque é bastante eficaz
do ponto de vista do marke-
ting se uma empresa quer fa-
zer um agrado a clientes, for-
necedores ou parceiros espe-
ciais — diz um executivo da
área de marketing de um gran-
de banco. — Mas é muito caro
e, a menos que a empresa
compre um camarote só para
ela, é preciso ter cuidado com
quem ela vai misturar seus
convidados em camarotes e
pavilhões comuns. Mas a
oportunidade é única. ■

AFP

NA COPA DE 2014, quando o novo Maracanã deixará de ser virtual para se tornar real, quem quiser ver a finalíssima no assento executivo desembolsará em torno de US$ 21 mil

ESTIMATIVA DE RECURSOS DA LEI PIVA PARA 2012

Dados fornecidos pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB)

Esporte
escolar (10%):
R$ 14,5 milhões

Esporte
universitário (5%):
R$ 7,25 milhões

Recursos para o
próprio COB (32,45%):
R$ 47,05 milhões

Repasse às
confederações
(42%):
R$ 60,9 milhões

ARRECADAÇÃO TOTAL,
EQUIVALENTE A 2% DO PRÊMIO

PAGO AOS APOSTADORES DE
TODAS AS LOTERIAS FEDERAIS:

R$ 170,5 milhõesR$ 170,5 milhões

Valor destinado
ao Comitê

Paralímpico
Brasileiro (CPB)

R$ 25,5
milhões
(15%)

,5
ões

)

5 Recu
próp
R$ 4

Fundo
Olímpico
(10,55%):
R$ 15,3 milhões

Valor destinado
ao COB

R$ 145 milhões
(85%)

LONDRES-2012

Fundo Olímpico traz divisão do bolo à tona
Distribuição pelo COB de 10,55% dos recursos da Lei Piva destinados a projetos especiais gera polêmica

Ary Cunha
ary@oglobo.com.br

Claudio Nogueira
csn@oglobo.com.br

● Quando o bolo da festa agra-
da, convém sempre guardar
uma fatia bem generosa para
se deliciar depois. Criado em
agosto de 2001, o Fundo Olím-
pico fica com uma boa parcela
dos recursos provenientes da
Lei Piva, que destina para o es-
porte brasileiro 2% das apos-
tas em loterias federais todo
ano. Para 2012, a estimativa é
d e q u e R $ 1 5 , 3 m i l h õ e s
(10,55% do total de R$ 145 mi-
lhões que o COB prevê rece-
ber) sejam destinados ao fun-
do, que tem por meta atender
a projetos especiais apresen-
tados pela confederações,
sem que as entidades preci-
sem mexer na quota fixa que
recebem, individualmente,
através da lei, com variações
por critérios de meritocracia,
estabelecidos pelo comitê.

Embora a importância do
fundo seja unanimidade entre
dirigentes, há queixas sobre
falta de transparência na esco-
lha dos beneficiados.

— Desde que começou a
distribuição dos valores, o cri-

tério é sempre um mistério. A
grande maioria das confedera-
ções não quer saber, não quer
discutir o assunto. Não é pos-
sível que não saibamos de
quanto é exatamente o fundo
de reserva. As estimativas do
COB são subestimadas — cri-
tica o presidente da Confede-

ração Brasileira de Tênis de
Mesa (CBTM), Alaôr Azevedo.

Apesar do tom crítico, Alaôr
é um dos atendidos pelo fundo
este ano. Dos R$ 15,3 milhões
previstos, já foi aprovada, de
acordo com o COB, a utiliza-
ção de R$ 14 milhões em 184
projetos até os Jogos Olímpi-

cos de Londres. No caso do tê-
nis de mesa, serão liberados
R$ 217 mil para pagamento do
técnico francês Michel Gadal e
mais um consultor internacio-
nal, além da participação de
atletas brasileiros em cam-
pings de treino na Europa.

O comitê rechaça as críticas

sobre falta de transparência
ou uso político dos repasses.
Através de sua assessoria de
imprensa, o COB explica que
“um colegiado de oito profis-
sionais das áreas técnica e fi-
nanceira analisa o projeto e
verifica se a ação está de acor-
do com as regras do Fundo e
com o planejamento estratégi-
co para aquele período”. E
acrescenta que “como é parte
da Lei Piva, todos os recursos
do Fundo Olímpico passam
por rígido controle do COB, a
fim de dar a transparência ne-
cessária ao processo e de dis-
ponibilizar as informações pa-
ra o Tribunal de Contas da
União (TCU) e a Controladoria
Geral da União (CGU)”.

Parcela pronta
Num universo em que a per-

petuação no poder é regra,
quem é recém-chegado pode
estranhar a resignação coleti-
va entre os dirigentes. Embora
faça questão de ressaltar que
o COB tem sido solícito nos
pedidos de apoio para prepa-
ração de atletas, na contagem
regressiva para os Jogos de
Londres, o presidente da Con-
f e d e r a ç ã o B r a s i l e i r a d e
Taekwondo (CBTKD), Carlos

Luiz Pinto Fernandes, reco-
nhece que a divisão do bolo
ainda gera insatisfação.

—A CBTKD recebe R$ 1,3
milhão por ano da Lei Piva. Na
verdade, não sei como é o cri-
tério de divisão das verbas. É
algo que já vem pronto, e o
COB diz quanto cada confede-
ração vai receber — afirma
ele, há um ano no cargo. — O
vôlei, por exemplo, tem mi-
lhões em patrocínios, e acho
que talvez nem precisasse
desta verba da lei. Vou para a
assembleia (do COB) para sa-
ber o quanto é, e não como se
chegou àquele valor.

É bom que se diga que o
taekwondo também terá um
de seus projetos contempla-
d o s p e l o f u n d o , c o m R $
841.580,00 destinados ao poli-
mento dos atletas Diogo Silva,
Natália Falavigna e Marcio
Wenceslau para as Olimpía-
das, além dos salários do téc-
nico americano Jean López.

Em 2011, segundo o COB, fo-
ram utilizados R$ 21 milhões
do fundo para atender a 129
projetos, a maioria deles volta-
dos para a participação do
Brasil no Pan de Guadalajara e
a classificação de atletas e
equipes para Londres-2012. ■
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 4 mar. 2012, Esportes, p. 5.




