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Como parte dos preparativos da cidade de Brasília para tentar ser uma das sedes aos jogos da 
Copa do Mundo de 2014, a capital federal já definiu que irá demolir o estádio Mané Garrincha 
e construir uma nova arena. Para essa empreitada, no entanto, as autoridades descartaram a 
utilização de dinheiro público e negociam com uma multinacional especializada neste tipo de 
serviço. 
 

 
 

Apesar de ainda não haver confirmação por parte das autoridades ou da empresa, o UOL 
Esporte apurou que a norte-americana IMG deve fechar acordo para construir a nova arena. 
Pelos cálculos do governo, devem ser investidos até R$ 500 milhões para que o 
empreendimento, que terá mais de 70 mil lugares, fique pronto. 
 
Os detalhes da parceria ainda não foram acertados, mas o modelo a ser utilizado deve ser 
semelhante ao que o Palmeiras espera firmar com a WTorre, em que a empresa fará todos os 
investimentos e, em troca, poderá explorar o local por um tempo determinado, ficando com 
parte ou a totalidade das receitas geradas na arena. 
 
A IMG, inclusive, deve resolver a data exata para a demolição do Mané Garrincha. Esse 
trabalho, no entanto, só poderá ser feito após a conclusão das obras no Bezerrão, que será em 
novembro. Dessa forma, a previsão é que o velho estádio venha abaixo apenas no início do 
próximo ano. 
 
Pouco conhecida no Brasil, a IMG é famosa no mundo pelos trabalhos realizados para gestão 
do novo Wembley, na Inglaterra, e dos estádios utilizados por Inter de Milão (Itália) e Cologne 
FC (Alemanha). 
 
No fim do ano passado, o nome da empresa surgiu como um dos possíveis interessados a 
assumir a gestão do Maracanã. Na época, o Flamengo tentou uma aproximação com a 
multinacional para o negócio, mas a parceria não foi adiante.   
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