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O São Paulo Futebol Clube, em parceria com a GRSA Grupo de Soluções em Alimentação, 
inaugura hoje o bar temático Santo Paulo Bar, no estádio do Morumbi. O local, que marca a 
entrada da GRSA no mercado de entretenimento, recebeu aporte de R$ 1,9 milhão. O SPFC 
ficará com 10% da receita. O estádio do Morumbi, que dava prejuízo até 2006, gerou uma 
receita de R$ 14 milhões no ano passado. A diretoria do São Paulo prevê uma receita 25% 
maior neste ano, para cerca de R$ 17,75 milhões. As despesas foram de R$ 7,9 milhões em 
2007. "O estádio virou uma unidade de negócios superavitária", comemora o diretor de 
marketing do SPFC, Julio Casares.  
 
Além do bar, da Sala do Raí (camarote) e da MegaLoja da Reebok, aberta no ano passado, o 
projeto conta com uma livraria e papelaria (com café) da rede Nobel, cuja abertura se dará até 
dezembro. Com investimento de R$ 1 milhão, a loja a Nobel terá 200 m , camarote para 36 
pessoas e uma loja da Café Donuts.  
 
Sérgio Milano Benclowicz, diretor de expansão Nobel Franquias, conta que a livraria vai vender 
produtos licenciados do São Paulo (cadernos, lápis, adesivos, entre outros) e fará lançamento 
de livros sobre esporte. "Será a melhor livraria com temática esportiva do País", diz 
Benclowicz.  
 
O próximo passo, conta Casares, será a construção de um complexo com quatro salas de 
cinema. O projeto ainda está em fase de estudo, mas a idéia é que as salas virem camarotes 
nos dias de jogos e as telas sejam aproveitadas para o público acompanhar os jogos ao vivo. 
"A região é carente em salas de cinema", diz Casares.  
 
Ainda estão previstos um buffet infantil, centro de convenções e academia de ginástica, entre 
outros. Mais 30 camarotes corporativos serão construídos atualmente existem 40, que custam 
a partir de R$ 60 mil por ano. O executivo diz que nas próximas obras o clube não pretende 
mais abrir mão da capacidade de público do estádio, de cerca de 70 mil pagantes, como 
ocorreu com a MegaLoja e o bar e acontecerá com a livraria, que ocuparam parte da geral 
amarela.  
 
Todos os empreendimentos fazem parte do projeto Morumbi Concept Hall, que visa otimizar o 
Morumbi e atrair pessoas em todos os dias da semana, não somente nos dias de jogos. 
"Vamos transformar o Morumbi em um pólo de lazer, convivência, cultura e entretenimento", 
diz Ruy Ohtake, arquiteto responsável pelas obras de adequação do Morumbi para a Copa do 
Mundo do Brasil 2014. "As obras estarão prontas até o primeiro semestre de 2013, para a 
disputa da Copa das Confederações (espécie de ensaio para a Copa)", garante Ohtake, que foi 
aluno na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) de Vilanova Artigas, arquiteto que 
projetou o Morumbi. "Ele foi um grande arquiteto e professor. Foi Artigas que me ensinou a 
enxergar a arquitetura socialmente, não só como obra de arte", diz Ohtake. A parte mais 
ousada do projeto é a cobertura do estádio, nas cores vermelha, prata e branca.  
 
Antes do Morumbi Concept Hall, o Morumbi recebia 300 visitantes por ano, enquanto hoje são 
600. Quando o projeto estiver concluído, em 2013, deverá receber 2 mil pessoas por dia, 
prevê Casares. Marco Aurélio Cunha, superintendente de futebol do SPFC, conta que a 
intenção é elitizar parte do estádio, os anéis inferior (geral) e intermediário (numeradas), e 
deixar as arquibancadas, com capacidade para 35 mil pessoas, para as pessoas de menor 
poder aquisitivo. "O São Paulo será pioneiro em oferecer um espetáculo de qualidade para o 
consumidor. Vamos elitizar parte do estádio para valorizar o espetáculo". Cunha comenta que, 
ao oferecer uma infra-estrutura de qualidade, o clube poderá cobrar ingressos mais caros, o 
que aumentará as receitas do clube e poderá assim manter os melhores jogadores no País. "É 
um orgulho para a cidade ver o Morumbi cada vez mais moderno e confortável", diz o prefeito 
Gilberto Kassab, presente na inauguração do bar.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 13 ago. 2008, Comunicação, p C2. 
 


