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O presente projeto tem o intuito de que os ingressos comercializados, por meio de 

"sites", para eventos artísticos, culturais e esportivos a serem realizados no Município de são 
Paulo passem a ter suas comprovações encaminhadas por meio digital, para fins de garantir a 
sustentabilidade e redução da utilização de papéis. 

Muitas folhas de papéis são gastas para a impressão de ingressos e a medida ora 
proposta evita a derrubada de milhares de árvores com impressão em papel e a emissão de 
toneladas de CO2 com logística e resíduos. 

Nos casos de shows, futebol e cinema, muita economia de papel poderá ser feita com 
a aprovação do presente projeto. 

A título de exemplo, o Show Paul Mccartney - Turnê 2014 SP, renomado artista que 
integrou a Banda Beatles teve de 30 a 35 mil ingressos vendidos por apresentação, totalizando 
100 mil ingressos. Seguindo uma média de 60% de ingressos comprados via on-line, 
chegamos ao número absurdo de 60 mil impressões em um evento de 03 dias. 

Um jogo de futebol realizado na Arena Corinthians usualmente tem público médio de 
38 mil pagantes. Considerando existência do programa de fidelização Fiel Torcedor, que conta 
com 90 mil sócios e disponibiliza a venda do ingresso apenas on-line, chegamos ao número 
aproximado de 30 mil impressões por jogo, uma vez que 80% do público costuma ser da Fiel. 
Ao considerarmos a realização de 2 (dois) ou 3 (três) jogos por mês, alcança-se números entre 
60 a 90 mil impressões por mês. 

No caso do cinema, a Rede Cinemark, que tem números aproximados de 05 salas por 
shopping, com de 250 lugares por sala e 22 sessões por dia, costumam ter média de 5.500 
ingressos por dia. 

Atualmente, ainda que a venda seja feita pela internet, os ingressos na maioria das 
vezes são impressos. 

Com o presente projeto, aproveitando as inovações tecnológicas que aumentam a cada 
dia, os ingressos passariam a ser encaminhados por via digital, por meio de código transmitido 
por mensagem de texto "Short Message Service" (SMS), código de barras ou e-mail. 

Em definição extraída da internet, o Código de Barras é uma representação gráfica de 
dados numéricos ou alfanuméricos. A decodificação (leitura) dos dados é realizada por um tipo 
de scanner - o leitor de código de barras -, que emite um raio vermelho que percorre todas as 
barras. Onde a barra for escura, a luz é absorvida; onde a barra for clara (espaços), a luz é 
refletida novamente para o leitor. Os dados capturados nessa leitura óptica são compreendidos 
pelo computador, que por sua vez converte-os em letras ou números humano-legíveis. A 
utilização é muito comum em diversas áreas, desde a indústria e largamente utilizado no 
comércio e serviços. (Fonte: wilkipédia) 

Pelo projeto, os sites deverão conter uma frase em destaque, após a finalização da 
compra, comunicando que o envio do comprovante será encaminhado por meio digital, que 
para fins desta lei são o e-mail, as mensagens de texto, conhecidas por SMS (Short Message 
Service) e Código de Barras. 

Destarte, considerando que a medida visa economizar o consumo de papel e em 
atenção às normas de sustentabilidade, peço o apoio para a sua aprovação junto aos nobres 
integrantes deste Parlamento Municipal." 
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