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Para abrigar os jogos da Copa do Mundo de Futebol de 2014, os estádios brasileiros deverão 
ser reformados ou reconstruídos para atender às exigências do Caderno de Encargos da 
Federação Internacional de Futebol Association (Fifa).  
 
Se adequados aos moldes das modernas arenas multifuncionais de comprovado sucesso em 
outros países, nasce, em nós, a certeza de que voltaremos a assistir a jogos da seleção 
brasileira com número expressivo de jogadores vinculados a clubes brasileiros, podendo assim 
nossos espetáculos futebolísticos competirem com a qualidade que hoje somente o futebol 
europeu pode oferecer.  
 
O objetivo das arenas é o de otimizar as receitas dos espaços disponíveis para a prática do 
futebol e seu entorno, atraindo uma racionalidade econômica não encontrada nos tradicionais 
estádios de futebol por mais modernos que sejam. Os belíssimos estádios que sediaram as 
copas de 1998 e 2002 (Stade de France/Saint Denis e Stadium Yokohama/Japão) estão hoje 
subutilizados.  
 
Estudos realizados pela PluriSport sinalizam que as receitas auferidas com a exploração de 
uma arena superam três vezes a arrecadação com a utilização das áreas, quando destinadas 
apenas para os jogos de futebol. Ressalte-se que os investimentos para a construção de um 
espaço multifuncional não supera a uma vez e meia os investimentos para a construção de um 
moderno estádio de futebol que atenda às exigências da Fifa.  
 
Essas arenas permitem a realização de eventos das mais variadas naturezas, voltadas ao lazer 
e também à cultura, abrigando desde megaeventos campais para 20 mil a 60 mil espectadores 
até eventos de médio porte para 5 mil a 20 mil pessoas, intercalando com os jogos de futebol. 
Acoplados ao estádio, são construídos centros poliesportivos, de convenções e de compras e, 
ainda, obras de apoio, tais como hotel, praças de alimentação, museus interativos, 
estacionamento, etc.  
 
A tecnologia aplicada nesses complexos possibilita uma operação com elevada segurança e 
adequada comodidade, não encontrada nos espaços hoje disponíveis em nosso País. Essas 
condições potencializam os resultados financeiros, pois a oferta de equipamentos com essas 
qualidades geram demandas hoje não atendidas.  
 
A arte para viabilizar esses complexos está em calibrar o volume dos investimentos com as 
expectativas de resultados. Para os clubes, essa arte reside na justa partição dos resultados, 
de forma a se ter um significativo aumento em suas receitas, permitindo aos investidores 
privados taxa de retorno compatíveis com as praticadas no mercado.  
 
É evidente que a implantação dessas arenas junto aos principais clubes de futebol trará 
profundas transformações no universo futebolístico brasileiro, tal como tem ocorrido onde esse 
conceito foi aplicado.  
 
Exemplo é o "Case Amsterdam Arena" que tem como investidores o clube de futebol Ajax, o 
município e um grupo de fundos de pensão holandeses.  
 
Toda essa gama de alternativas nos leva a acentuar, a seguir, dois outros aspectos de 
fundamental importância.  
 
(a) Um de natureza qualitativa, onde se prevêem mudanças de ordem comportamental e 
cultural. A arena como ponto turístico, passará a ser visitada por aficionados ou não do 
futebol.  
 
Famílias freqüentarão esse espaço com múltiplas ofertas de lazer, voltado não só para eventos 
esportivos, artísticos, culturais e sociais, como também para permitir a cada membro familiar 



desfrutar do lazer do futebol, cinema, shows, museus, feiras, compras, etc. Hoje muitas 
famílias estão afastadas dos megaeventos por absoluta falta de segurança e comodidade.  
 
(b) Outro de natureza quantitativa, decorrente do substantivo acréscimo das receitas com 
bilheteria e cadeia agregada que possibilitará a reversão da atual situação deficitária dos 
clubes, socorrida errática e sistematicamente pela venda de seus melhores talentos. Associado 
a esse efeito, a previsibilidade dessa arrecadação permitirá a elaboração de orçamentos mais 
confiáveis, facilitando sobremaneira a gestão dos objetivos traçados.  
 
Esse novo cenário será uma realidade, tendo a Copa do Mundo de 2014 como catalisadora 
para essas mudanças.Quem viver, verá!  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 15, 16 e 17 ago. 2008, Opinião, p. A3. 


