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Já foram comercializados quase 1,1 
milhão de ingressos para a Copa do 

Mundo de 2014. O lote de vendas dis-
ponibilizado na segunda-feira passa-
da se esgotou em sete horas. A deman-
da foi tanta (3,6 milhões de pageviews) 
que houve um perío do de espera de 45 
minutos, em média, para que o aces-
so fosse finalizado. Nas redes sociais, 
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os comentários de pessoas insatisfei-
tas por não conseguirem ingressos se 
multiplicaram. O fato é que, quem ain-
da não comprou e segue interessado em 
assistir ao vivo a um dos jogos, terá ou-
tras chances pela frente. Após o sorteio 
dos grupos do torneio, marcado para o 
dia 6 de dezembro na Costa do Sauí pe, 
na Bahia, a Fifa disponibilizará mais in-

gressos para todos os 64 jogos do mun-
dial de futebol. 

A nova etapa de vendas está marca-
da para começar no dia 8 de dezem-
bro, depois que a tabela final da fase 
de grupos for conhecida. No total, se-
rão comercializados aproximadamen-
te três milhões de ingressos para os jo-
gos nas 12 cidades-sede. A próxima ja-

nela deve se encerrar no dia 30 de ja-
neiro. Porém, se houver mais pedidos 
que o número de entradas oferecidas, 
a Fifa promoverá um sorteio alea tório 
para a definição dos compradores. Na 
sequência, entre os dias 26 de feverei-
ro e 1o de abril, os ingressos serão ven-
didos por ordem de solicitação. 

Apenas após essas etapas a Fifa abri-
rá aquela que chama de Fase de Última 
Hora. Ela se inicia no dia 15 de abril e se-
gue até o fim da Copa do Mundo. Nela, as 
entradas poderão ser adquiridas online, 
como nas outras fases, mas também em 
pontos de venda de ingressos anuncia-
dos posteriormente. 

Os donos da bola
De todos os tíquetes oferecidos para a 

Copa do Mundo de 2014, 89,7% podem 
ser adquiridos, em tese, pelo público em 
geral. A imprensa terá uma cota de 2,1%, 
enquanto a Fifa e o Comitê Organizador 
Local (COL) ficarão com 1,3% das entra-
das; outros 6,9 % serão destinados para 
cortesia. Estes últimos contemplam os 
acompanhantes de pessoas com deficiên-
cia, delegações envolvidas nas partidas, 
afiliados comerciais, observadores, mé-
dicos e pessoal técnico. Ainda nesse to-
tal, estão inclusos os cem mil ingressos 
do Fundo de Ingressos a serem distribu-
ídos entre os governos brasileiros e ope-
rários dos estádios.

Há ainda a possibilidade de um au-
mento dos número dos ingressos adqui-
ríveis. Um grupo de clientes da Fifa tem 
direito preferencial para compra, mas, 
se até janeiro sobrarem entradas, estas 
seguem para venda. É nesse segmento 
que se encontram os tíquetes destina-
dos aos afiliados comerciais, que pode-
rão adquirir aproximadamente 600 mil 
entradas para os jogos. Segundo a Fifa, 
nessa categoria, 80% dos ingressos cos-
tumam ser usados; os que sobram des-
sa cota seguem para a venda para o pú-
blico em geral.
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Plataforma de luxo 
resgata origem da Sky
Operadora de TV por assinatura promove experiências e 
ações diferenciadas para base exclusiva de clientes

A primeira campanha de Sky estrela-
da por Giselle Bündchen, veicula-

da em 2009, é um marco para a opera-
dora de TV por assinatura. Com a per-
cepção do público de que seu produto 
era voltado para classes mais abasta-
das, herança dos tempos do lançamen-
to no País, em 1996, quando apenas o 
top box do serviço custava em torno de 
US$ 1 mil, a publicidade estrelada pela 
top model simbolizava um novo posi-
cionamento, mais democrático e aces-
sível. A “esticada” na amplitude da mar-
ca foi acompanhada nos preços prati-
cados (atualmente, o pacote mais bá-
sico sai por R$ 49,90), mas deixou uma 
lacuna entre o presente e a origem da 
companhia no Brasil. 

Para reforçar seu lastro premium, 
deixado um pouco de lado durante a 
fase de expansão da base de clientes, 
há dois anos a Sky começou a desen-
volver uma plataforma de marketing 
de luxo em parceria com a consultoria 
MCF, de Carlos Ferreirinha. O resulta-
do dos estudos e pesquisas culminou 
no Sky Spinel, que, com base nos pila-
res Hospitallity e Experience, oferece 
atrações exclusivas para um grupo res-
trito, formado por consumidores clas-
sificados como 3A. 

Fazem parte deste cadastro menos de 
mil dos mais de cinco milhões de assi-
nantes da operadora. Entre os parcei-
ros, estão hotéis, agências de viagens, 
estabelecimentos e eventos nos quais 

os convidados da Sky recebem trata-
mento diferenciado. O conteúdo gera-
do é exibido nos canais proprietários e 
em espaços comerciais que a empresa 
detém em outros canais que fazem par-
te do seu cardápio. 

“Geramos experiências para nossos 
clientes e exposição de marca para os 
parceiros”, diz Marcelo Miranda, dire-
tor de marketing da Sky. Uma viagem a 
Miami para andar em um Cadillac diri-
gido por Emerson Fittipladi, aula espe-
cial de luta ministrada por Victor Bel-
fort na academia Bodytech e a visita à 

São José Copa Ouro de Polo são algu-
mas das ações já realizadas. 

Miranda afirma que o principal al-
vo da ação, porém, não são os clientes 
selecionados para participarem do Sky 
Spinel. “A principal meta diz respeito 
ao valor da marca, que é a principal ra-
zão para o cliente que está entrando na 
categoria pagar R$ 49,90 para adquirir 
o nosso serviço e não o de um concor-
rente”, avalia. “Estamos pensando em 
aumentar o nosso volume de assinan-
tes, afinal, esse é um negócio de varejo.” 

  Jonas Furtado

Emerson Fittipaldi dirige Cadillac com assinante Sky a bordo: experiência para poucos
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1586, p. 28, 18 nov. 2013.




