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O BNDES deverá fixar, em breve, um teto de R$ 190 milhões o valor dos financiamentos que 
disponibilizará para a construção de estádios da Copa-2014, este valor é por estádio e bem 
abaixo que esses inflacionados empreendimentos demandam de recursos para sua construção 
ou reforma.  

Se fala abertamente em 300, 400, 600 milhões de reais para construção de arenas adequadas 
ao caderno da FIFA; cheguei a ver alguns projetos já, embora lindos eles apresentam puro 
CTRL-C CTRL-V do caderno da FIFA, mas tudo bem.  

É bom deixar claro para a opinião pública e sobretudo para os dirigentes e políticos que uma 
operação com o BNDES se trata de um empréstimo como outro qualquer, com contrato cheio 
de obrigações e direitos de parte a parte, inclusive com a cobrança de juros, mesmo que 
reduzidos e que para obtê-lo algumas garantias deverão ser dadas. Não é uso de dinheiro 
público a fundo perdido como é o sonho de muitos.  

Contudo, a grande dificuldade é uma imposição do BNDES, aliás, bastante saudável onde o 
proponente, seja um clube, prefeitura, ou governo de estado terá que demonstrar ,por meio 
de um plano de negócio, como o empreendimento irá se sustentar pós copa, ou seja, se o 
estádio será capaz de gerar receitas de forma a honrar o compromisso com o banco e ainda 
assim garantir alguma receita, mesmo que empatando o custo.  

O que não pode é ser deficitário, ou elefante branco no jargão comum.  

Em um cenário de baixa ocupação nos jogos de futebol devido à violência, má qualidade de 
serviços prestados e péssimas condições de entorno deverá ser muito complicado convencer o 
BNDES, e seu bom corpo técnico, de que há eventos suficientes, quanti e qualitativamente 
falando para gerar receita suficiente para chegar à sustentabilidade. O quadro atual realmente 
não insipira confiança, mesmo nos grandes centros. 

Antes que alguém reclame das razões que atribuo à pouca ocupação dos estádios, estas são as 
razões que aparecem em várias pesquisas, é o consumidor quem diz, não é opinião puramente 
minha.  

Em não se obtendo a aprovação de financiamento via BNDES, resta apelar ou para a iniciativa 
privada, que sabe de todas essas dificuldades também, ou para o poder público, com o risco 
dos estádios tornarem-se imensos monumentos ao reinado dos políticos e à ineficiência que 
deles emana, com o contribuinte pagando a conta. Porém, ainda espera-se que o pragmatismo 
do banco prevaleça, mesmo que vivamos na terra dos atos secretos.  
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