
MARKETING ESPORTIVO 

Fifa inaugura a bilheteria 
Grande teste para a Copa do Mundo, Copa das Confederações inicia venda de ingressos 

Por FERNANDO MURAD fmurad@grupomm.com.br 

Após muitas dúvidas 
sobre o número de 

sedes por coma do atra-
so das obras de alguns es-
tádios, a Fifa confirmou a 
realização da Copa das 
Confederações de 2013, 
principal teste para a rea-
lização da Copa do Mun-
do de 2014, com seis es-
tádios (número máximo 
permitido pela entida-
de), e apresentou o sis-
tema de venda de ingressos para o tor-
neio, concentrando exclusivamente no 
site oficial da Fifa. 

Serão comercializados 829.062 ingres-
sos, sendo 477.441 para o público em ge-
ral. Uma cota de 244.330 bilhetes foi desti-
nada aos parceiros comerciais, detentores 
de direito de hospitalidade e transmissoras 
parceiras, e outra de 107.515 tíquetes para a 
Fifa, o Comitê Organizador Local (COL), a 
Confederação Brasileira de Futebol (CBF) 
e federações participantes do torneio. 

"Será a primeira vez que a América do Sul 
receberá a Copa das Confederações, o que 

será especial para o Brasil. 
O público dessa competi-
ção é sempre da população 
do país, mas acho que vi-
rão muitas pessoas de ou-
tros locais, como o Méxi-
co" aponta Thierry Weil, di-
retor de marketing da Fi-
fa. Além do Brasil, partici-
parão do tomeio Espanha, 
Itália, Japão, México, Tai-
ti, Uruguai e uma seleção 
africana ainda indefinida. 

As vendas têm início em 3 de dezem-
bro, dois dias após o sorteio dos grupos 
da competição. Antes disso, a Visa fará 
uma pré-venda para seus clientes (entre 
21 e 30 de novembro). A Fifa irá dispo-
nibilizar quatro categorias de ingressos, 
sendo uma exclusiva para pessoas resi-
dentes no País. Estudantes, pessoas com 
mais de 60 anos de idade e beneficiários 
do programa Bolsa Família terão direito 
a um desconto de 50% sobre o valor des-
ses ingressos (categoria 4). 

Na primeira fase de venda, que se esten-
de até 15 de janeiro, os torcedores deverão 

se cadastrar no site da entidade máxima 
do futebol e definir os jogos e categoria de 
ingressos de interesse. Há o limite de seis 
ingressos por jogo por pessoa para o máxi-
mo de dez partidas. Se o número de solici-
tações por jogo e categoria superar a quan-
tidade de ingressos disponíveis, um sorteio 
será realizado para selecionar os solicitan-
tes que terão as compras efetivadas. 

Sem plano B 
"Estaríamos mais tranquilos se os seis 

estádios estivessem prontos em dezembro. 
Mas temos de ser realistas e encarar os fa-
tos. Cogitamos fazer o torneio com quatro 
ou cinco sedes e tomamos a decisão pelo 
comprometimento de todos. Não há plano 
B. Todos os estádios estarão prontos" afir-
ma Walter De Gregorio, diretor de comu-
nicação e assuntos públicos da Fifa, des-
tacando que os aspectos político e técni-
co tiveram peso na decisão. As cidades de 
Belo Horizonte (Mineirão), Brasília (Está-
dio Nacional), Fortaleza (Castelão), Reci-
fe (Arena Pernambuco), Salvador (Arena 
Fonte Nova) e Rio de Janeiro (Maracanã) 
receberão os jogos do torneio. 
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