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Por conta das dificuldades financeiras enfrentadas pelos clubes de futebol e de olho na 
realização da Copa do Mundo no Brasil em 2014, empresas de engenharia como WTorre, 
Egesa, OAS e Castro Mello, e companhias de estruturação financeira de projetos, como a 
Pluribank, estão apostando em projetos de modernização e construção de estádios de futebol 
através de contratos de concessão de até 30 anos, que permitem a participação nas receitas 
de exploração dos imóveis.  
 
Atualmente, existem cerca de dez projetos em andamento com foco na infra-estrutura das 
arenas esportivas, que prevêem investimentos de R$ 4 bilhões. "No Brasil há uma cultura de 
falta de manutenção das obras", afirmou José Alberto Bernasconi, presidente do Sinaenco, que 
reúne 16 mil empresas de engenharia e arquitetura.  
 
Esses projetos estão se baseando no contrato firmado entre o Palmeiras e a WTorre, de 
concessão, que permite que a construtora explore comercialmente o espaço por um período 
predeterminado, neste caso, de 30 anos. 
 
"São projetos que prevêem otimizar as receitas dos clubes para além do futebol, com a 
construção de salas de convenções, centros de compras, praça de alimentação, espaço para 
shows e que trazem retorno tanto para clubes como para os investidores, sem mexer na 
receita das agremiações obtida com bilheteria e outras áreas relativas à marca do time", 
ressaltou Vladimir Antonio Rioli, presidente da Plurisport, empresa responsável pelo estudo de 
viabilidade financeira da reforma do Palestra Itália.  
 
Apesar da grande demanda, até então, só existem dois projetos em execução, o do Palestra 
Itália, o Palmeiras, e o Morumbi, do São Paulo Futebol Clube. No primeiro caso, a Wtorre prevê 
um investimento de R$ 300 milhões.  
 
O Morumbi, que concorre à candidatura para sede da Copa, ainda está em busca de 
investidores para executar o projeto planejado pelo arquiteto Ruy Ohtake, que prevê 
investimentos de aproximadamente R$ 35 milhões na modernização do estádio.  
 
A WTorre também firmou um protocolo de intenções para a reconstrução do estádio Orlando 
Scarpelli, do Figueirense, em Florianópolis (SC). Caso o clube confirme o interesse no projeto, 
as obras serão iniciadas em 2011.  
 
Outras empresas que demonstraram interesse nesse novo mercado são a Egesa, para a 
construção do estádio do Corinthians, em São Paulo, e o consórcio OAS/TBZ, para a 
construção de uma arena multiúso para o Grêmio, em Porto Alegre. "Outros, com estudos 
avançados, inclusive com protocolos firmados, são o Engenhão, do Botafogo, no Rio de 
Janeiro; Sport, em Recife, Guarani, em Campinas [interior de São Paulo]. Além disso, os 
governos estaduais de Minas Gerais e Bahia estão com projetos para a construção de estádios 
em Belo Horizonte e Salvador", afirmou Rioli.  
 
O projeto da Bahia abriu concorrência de reconstrução do Estádio da Fonte Nova, em Salvador, 
depois de acidente que matou sete pessoas ano passado com a queda de uma arquibancada.  
 
Nele estão concorrendo as empresas Tecnosolo S.A., Urplan Grupo de Planejamento, 
Urbanismo, Arquitetura Ltda., Ponto Z Arquitetura, Paisagismo e Consultoria Ltda., Setepla 
Tecnometal Engenharia Ltda. e a Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda., além do pool 
entre KPMG Structured Finance S.A. (KPMG SF) e Machado, Meyer, Sendacz e Opice 
Advogados (MMSO).  
 
A espera pela definição das cidades que farão parte da Copa é o que falta para direcionar os 
investimentos à execução dos projetos. A Fifa define em março de 2009 entre 8 e 12 cidades 
das 18 candidatas a participar da Copa.  
 



Imóveis de luxo  
 
Há um ano e meio no Brasil, a Sotheby's International Realty, que faz parte da holding 
imobiliária norte-americana Realogy e conta com 508 escritórios em 36 países, espera dobrar 
o patamar de vendas que deve alcançar nos próximos doze meses, estimado em R$ 1 milhão. 
Segundo Fábio Rossi Filho, responsável pela operação brasileira, o motivo é a entrada de 
fundos que entraram após a obtenção do grau de investimento pelo Brasil, especialmente 
aqueles voltados a negócios, como loteamentos para galpões logísticos, fazendas produtivas, 
centros comerciais e shoppings. "Os investidores internacionais investiram apenas 5% do que 
está previsto para os próximos 4 anos, por conta da obtenção do grau de investimento", 
afirmou.  
 
No Brasil, o foco da empresa está direcionado a 70% de estrangeiros e 30% para estrangeiros 
interessados em adquirir imóveis turísticos no País. "Acreditamos na expansão do turismo no 
País, que saltou de 11 milhões de turistas para 18 milhões nos últimos dez anos", pontua J. 
Peter Turtzo, vice-presidente mundial da Sotheby's International Realty, que prevê novos 
escritórios em João Pessoa (PB), Natal (RN), Maceió (AL), Salvador (BA) e mais dois em São 
Paulo (SP), onde já tem dois. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 27 ago. 2008. Empresas & Negócios, p. B2. 


