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Ingresso para futebol
sobe mais que a inflação
Para um IPCA de 0,36% em maio, entrada para jogos ficou 1,64% mais
cara; em 12 meses, alta foi de 7,25%, para um índice de preços de 4,99%

AE HUB FIX, a inovadora solução de negociação da Agência Estado, com a 
menor latência do mercado local, alta estabilidade e redundância, e a melhor 
relação custo-benefício.

A MELHOR MANEIRA DE ENVIAR ORDENS
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atende.ae@grupoestado.com.br

Outras Localidades

0800 011 3000
Grande São Paulo

11 3856.3500 
Ligue e confira.

Antecipe suas decisões
e mude o rumo de seu negócio.

Agência Estado é a notícia em tempo real financeira líder e provedora de dados de mercado no Brasil. A plataforma 
AE Broadcast oferece notícias, dados, análise e ferramentas de negociação para investidores institucionais e privados.

NEGOCIAÇÃO

Eles acabaram de entrar 
para a panela e já vão logo 
para o berço da alta 
 gastronomia mundial.
 Boa viagem, Youngs!
Marketer / Anunciantes
Leonardo Reis Longo / Gerente de Mídia Digital / Ambev
Mayara C. Lico / Analista de Marketing / BR Foods

Contacts / Mídia
Felipe Snege / Supervisor de Mídia / DM9DDB
Rachid Antun / Coordenador de Mídia / Giovanni + 
Draftfcb 

Digital / Cyber
Bruno Barbieri / Redator / ClickIsobar
Ricardo Pocci / Diretor de Arte / AlmapBBDO

Planning
Daniel Feitoza / Gerente de Planejamento / Africa
Diego Dumond / Gerente de Planejamento / F/Nazca S&S 
Ricardo Bauab / Gerente de Planejamento / ClickIsobar 

Design
Lorena Marinho / Designer Gráfico / Greco Design
Tathiane Machado / Designer Gráfico / Staff

AD/CW
Breno Balbino / Diretor de Arte / Fischer & Friends
Bruno Trad / Diretor de Arte / Talent
Fred Aramis / Redator / Ogilvy
Julio D Àlfonso / Redator / Leo Burnett
Juliana Utsch / Diretora de Arte / F/Nazca S&S
Léo Avila / Redator / Santa Clara
Ricardo Salgado / Redator / DM9DDB
Rodolfo Fernandes / Diretor de Arte / Leo Burnett
Thony Fernandes / Diretor de Arte / NBS
Wolfgang F. Covi / Redator / Z+

Film
Matheus Siqueira / Filmmaker / Colmeia

Brasília
Erick Moneró / Redator / Master

Curitiba
Artur Lipori / Redator / Master
Fernando Pellizzaro / Redator / JWT

Rio de Janeiro
Otto Pajunk / Redator / Giovanni + Draftfcb

Porto Alegre
Guilherme Grossi / Redator / DM9Sul

Belo Horizonte
Francis Allan / Diretor de Arte / New360
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Mayara Lico / Leonardo Reis Longo
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Luiz Guilherme Gerbelli

O preço dos ingressos para jo-
gos tem crescido acima da in-
flação oficial do País. Em maio
deste ano, por exemplo, en-
quanto o Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA) foi de 0,36%, a inflação
do ingresso foi de 1,64%. No
acumulado em 12 meses, o in-
gresso teve alta de 7,25%, e o
IPCA aumentou 4,99%.

O aumento do preço dos in-
gressos para jogos acima da infla-
ção oficial não é fenômeno recen-
te. Desde 2007 – ano em que o
Brasil foi escolhido como sede
da Copa do Mundo de 2014 – até
o mês passado, os ingressos de
jogos já encareceram 127%.

“A melhorada condição econô-
mica da classe média e do desejo
em gastar com o entretenimen-
to faz com que um jogo de fute-
bol, por exemplo, esteja junto de
outras atividades”, diz Amir So-
moggi, diretor da área de consul-
toria esportiva da BDO Brazil.

Corinthians e Santos, por
exemplo, comercializam ingres-
sos de até R$ 300 para os jogos

da semifinal da Libertadores. Há
pacotes que chegam a R$ 800.
“Os clubes também aproveitam
esse tipo de momento para subir
os preços”, afirma Clarisse Set-
yon, coordenadora do curso de
Pós-Graduação em Gestão e
Marketing do Esporte da ESPM.

A tendência, segundo especia-
listas, é que o preço dos ingres-
sos continue a subir nos próxi-
mos anos. Eles acreditam que a
melhora da infraestrutura dos es-
tádios com a Copa do Mundo,
em 2014, vai impulsionar o valor
das entradas. “A tendência é de
alta. O que também deve aconte-
cer é que os estádios terão mais
áreas para um público corporati-
vo”, afirma Ricardo Hinrichsen,
diretor de novos negócios da Bru-
noro Sport Business.

Em 2011, a maior receita de bi-
lheteria do País foi do Corin-
thians, com R$ 27 milhões. Hoje,
segundo Clarisse, da ESPM, a
participação da bilheteria na ren-
da dos clubes não chega a 9% –
no passado, era de 12%.

De acordo com especialistas,
os ingressos ainda são mais bara-
tos que na Europa, onde se con-

centra boa parte dos clubes mais
ricos do mundo. Segundo o dire-
tor da BDO Brazil, o mercado glo-
bal de gestão de arena movimen-
ta cerca de US$ 50 bilhões por
ano, mas, no Brasil, esse valor
não chega a R$ 500 milhões.

Cinema. A alta dos ingressos pa-
ra jogos já foi vivenciada pela in-
dústria do cinema nacional. Um
levantamento da Brunoro Sport
Business mostrou que, de 2001 a
2010, o preço médio do ingresso
do cinema subiu de R$ 8,80 para
R$ 14,96. Com a melhora da es-
trutura das salas de cinema, as
empresas do setor aumentaram
os seus tíquetes médios para
compensar os novos custos.

A inflação do cinema segue aci-
ma da média brasileira, calcula-
da pelo IPCA. Em maio, foi de
0,68% e, no acumulado do ano,
de 5,58%. “A indústria do cinema
era sucateada, houve grande que-
da na venda de bilhetes”, diz Hin-
richsen. “Hoje, virou um progra-
ma até certo ponto chique.” Na
década analisada, o número de
espectadores aumentou de 75
milhões para 134,9 milhões.
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INGRESSOS MAIS CAROS

● Alta dos ingressos supera a inflação
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 10 jun. 2012, Economia & Negócios, p. B13.




