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Nota
média

7,0

Fonte Nova

6,3

Maracanã

6,3

Mineirão

6,2

Castelão

5,9

Arena
Pernambuco

5,9

Mané
Garrincha

Acesso ao

estádio

7,3

Transporte

funcionou, mas as

más condições do

entorno do estádio

atrapalham o

público

Fonte Nova

7,3

Acesso de metrô foi

bem fácil, mas

torcedores

encontraram filas

para entrar no

Maracanã

Maracanã

6,3

Acesso fácil e

praticamente sem

filas. O esquema

montado pelos

organizadores

funcionou

Mané
Garrincha

5,8

Manifestações em

BH atrapalharam o

acesso ao Mineirão.

Muita fila para quem

usou transporte

coletivo

Mineirão

5,1

Torcedores são

obrigados a fazer

uma longa

caminhada sob o

sol para chegar ao

estádio

Castelão

4,3

Péssimo. Para

chegar ao estádio

que fica longe do

centro o torcedor

pega ônibus lotados

e demorados

Arena
Pernambuco

Acomodação

8,1

Espaço apertado

entre as cadeiras é

motivo de

reclamação dos

torcedores

Castelão

8,0

Assento é bastante

confortável, mas a

distância entre as

fileiras na

arquibancada é

pequena

Maracanã

7,4

Cadeira confortável,

mas espaço entre

as fileiras é um

pouco apertado

Fonte Nova

7,4

As cadeiras são

confortáveis, mas o

espaço entre as

fileiras é um pouco

apertado

Arena
Pernambuco

7,1

Assentos sujos e

pouco espaço entre

as cadeiras são as

maiores

reclamações do

torcedor mineiro

Mineirão

5,5

Aperto entre as

cadeiras e falta de

critério na

distribuição dos

lugares são as

reclamações

Mané
Garrincha

Alimentação

4,4

Comida cara, preço

alto e muita fila,

agravados pela falta

de opções na região

do estádio

Arena
Pernambuco

3,9

Torcedores

reclamam do preço

e da qualidade da

comida, e ainda

pedem a volta do

tradicional tropeiro

Mineirão

3,6

Preços altos e

comida ruim nas

lanchonetes do

estádio; só o

acarajé vendido na

porta foi aprovado

Fonte Nova

3,6

Falta de comida,

preços exorbitantes

e grandes filas: a

alimentação deixou

a desejar no estádio

Mané
Garrincha

3,5

A falta de água foi o

principal problema

encontrado pelos

torcedores que

foram ao Castelão

Castelão

3,4

Público reclama dos

altos preços e da

qualidade da

comida,

principalmente do

cachorro-quente

Maracanã

Atendimento

8,2

Atendimento feito

pelos voluntários foi

aprovado pela

maioria dos

torcedores

Mineirão

7,7

Alguns voluntários

pareciam perdidos,

mas foram

prestativos. Muitos

falavam inglês ou

Castelão

7,5

Falta de educação e

desconhecimento

dos voluntários são

os problemas

apontados pelos

Maracanã

7,2

Voluntários eram

educados e

prestativos, mas

alguns passaram

informações

Fonte Nova

6,4

Atendentes foram

atenciosos, mas

pareciam um pouco

perdidos. Nas

lanchonetes

Mané
Garrincha

4,7

Atendimento nas

lanchonetes é muito

ruim e os

voluntários não

sabem informar os

Arena
Pernambuco
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Banheiro e

limpeza

8,1

Aprovado pelos

torcedores.

Banheiros limpos,

mesmo em jogos

com grande público

Mineirão

7,5

A limpeza dos

banheiros dependia

do setor do estádio:

alguns limpos e

outros sujos

Fonte Nova

7,1

Torcida reclama de

falta de papel

higiênico e de

longas filas nos

banheiros

Maracanã

6,9

Estádio estava sujo.

Nos banheiros

faltaram papel e

água durante a

estreia do Brasil

Mané
Garrincha

6,2

Maioria dos

banheiros tem

cheiro ruim e falta

de limpeza.

Mictórios

apresentam

problemas

Arena
Pernambuco

5,8

Muitos banheiros

estavam sujos, sem

papel higiênico e

fedidos durante a

partida

Castelão

Estacionamento

7,5

Bolsões de

estacionamento

estão distantes,

mas disponibilizam

traslado gratuito ao

estádio

Fonte Nova

5,7

Pouquíssimas

vagas, que se

esgotaram

rapidamente. Quem

parou perto teve

problema para

chegar

Arena
Pernambuco

5,3

Estacionamento

estava fechado,

obrigando os

torcedores a parar o

carro muito longe do

estádio

Mané
Garrincha

4,0

Vagas não estavam

disponíveis para os

torcedores, que

tiveram que utilizar o

transporte público

Castelão

2,9

Diminuição de

vagas deixa

estacionamento

pequeno e causa

transtorno para a

torcida

Mineirão

2,3

Estacionamento tem

apenas 328 vagas

que não foram

disponibilizadas

para o público

Maracanã

Segurança

8,7

Apesar dos

protestos na frente

da Fonte Nova,

sensação de

segurança no

estádio é grande

Fonte Nova

8,5

Torcedores relatam

que não foram

revistados para

entrar na Arena

Pernambuco

Arena
Pernambuco

8,5

Segurança dentro e

no entorno do

Mineirão é aprovada

pelos torcedores,

apesar dos

protestos em BH

Mineirão

8,1

Muitos policiais

fazem a segurança

dentro do Maracanã.

Torcedores não

tiveram problemas

Maracanã

7,4

Torcedores relatam

furtos no caminho

ao estádio e uma

certa sensação de

insegurança

Castelão

7,3

Muitos policiais

dentro e fora do

Mané Garrincha,

mas iluminação no

entorno do estádio é

precária

Mané
Garrincha

Sinalização

7,1

Torcedores

apontam falta de

placas em inglês e

problemas no

sistema de som do

Maracanã

Maracanã

6,6

Sinalização é

confusa em alguns

locais da Fonte

Nova,

Fonte Nova

5,7

Sinalização bastante

ruim fora do

Mineirão e aceitável

dentro do estádio

Mineirão

5,4

Sinalização no

Castelão precisa

ser melhorada,

principalmente no

entorno do estádio

Castelão

5,4

Bem ruim,

principalmente

dentro do estádio.

As letras que

indicam as cadeiras

estão apagadas

Mané
Garrincha

5,1

Sinalização bastante

deficiente. Dentro do

estádio faltam

placas que indicam

acessos aos locais

Arena
Pernambuco

Telefonia e

internet

5,6

Sistema de telefonia

funcionou

relativamente bem.

Já a rede 3G teve

problemas durante

o dia

Fonte Nova

5,3

Os telefones

funcionaram bem

durante o jogo, mas

a Internet

apresentou alguns

problemas

Castelão

4,6

Com público

reduzido funcionou

bem. Já com

estádio cheio os

torcedores tiveram

problemas

Mineirão

4,3

Serviço de voz ficou

inconstante, mas

funcionou dentro do

estádio. Já a Internet

não funcionou

Arena
Pernambuco

4,1

Impraticável.

Torcedores tiveram

muita dificuldade

para completar

ligações ou acessar

a Internet

Mané
Garrincha

3,5

Vergonhoso.

Telefone com sinal

péssimo e Internet

inoperante irritaram

os torcedores

Maracanã



Visibilidade do

campo

9,5

Visibilidade total do

campo, mesmo nos

lugares mais

distantes. Projeto do

novo Castelão foi

aprovado

Castelão

9,0

Ponto alto do

estádio. Visão

perfeita

praticamente em

todos os assentos

da arquibancada

Maracanã

8,5

Torcedores elogiam

a visibilidade em

todos os pontos,

mas reclamam de

não poder escolher

os lugares

Arena
Pernambuco

8,2

Sujeira no vidro que

separa a

arquibancada do

campo atrapalha a

visão dos

torcedores

Fonte Nova

8,1

Excelente. Mesmo

nos locais mais

altos do estádio a

visibilidade do

campo é muito boa

Mané
Garrincha

7,8

Novo Mineirão

permite uma

excelente visão do

campo. Aprovada

Mineirão


