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Soluções "verdes" para
estádios e transporte
Interesse em transferir experiência adquirida
em 2006 para áreas tão distintas como
gastronomia e tecnologia de segurança

H á um consenso de que a Ale-
manha organizou em 2006
a melhor Copa do Mundo

de Futebol das últimas décadas.
Não apenas por ter recebido mais
de 6 milhões de visitantes do
mundo todo, como também por
suas inovações em equipamentos
e investimentos inteligentes nos
estádios que resultaram numa
ocupação média de 86% durante
os jogos. Com esse know-how e
tecnologia de ponta, a Alemanha
tem muito a oferecer ao Brasil na
organização da Copa 2014 nas
12 cidades-sede (Belo Horizonte,
Brasília, Cuiabá, Curitiba, Forta-
leza, Manaus, Natal, Porto Alegre,
Recife, Rio de Janeiro, Salvador e
São Paulo), afirma Weber Porto,
presidente da Câmara de Comér-
cio e Indústria Brasil-Alemanha
(AHK). "Está claro o grande inte-
resse dos alemães, tanto do gover-
no quanto do empresariado, em
participar dos projetos voltados
para a Copa brasileira."

Um evento dessa magnitude
é uma ocasião propícia para an-
tecipar obras de infraestrutura
que demorariam 20, 30 ou 40
anos para se tornarem realidade,
na visão do ministro do Turismo,
Luiz Barretto. "Grandes certames
globais como a Copa do Mundo
e a Olimpíada têm esse efeito e
várias experiências em outros
países apontam isso." Por se tra-
tar de acontecimentos com data
marcada, há sempre uma grande
mobilização no país-sede para
enfrentar o desafio.

Na Copa de 2006, os alemães,
além de conseguirem projetar
uma imagem de grande simpatia,
foram capazes de introjetar um
sentimento positivo que ajudou a
consolidar o processo de unifica-
ção das partes oriental e ociden-
tal daquele país, avalia Barretto.
"Queremos fazer o mesmo, repas-
sar para o mundo a imagem de um
Brasil com grandes atrativos eco-
nômicos e belezas naturais e, ao
mesmo tempo, reforçar interna-
mente a autoestima do brasileiro e
a consciência de que vivemos num
país de muitas complexidades."

O presidente da AHK declara que
conhece pelo menos 15 empresas
com interesses concretos de pro-
jetos no Brasil. "Elas variam desde
multinacionais, como Siemens,
Bayer, Bosch e ThyssenKrupp, até es-
critórios de arquitetura, que foram
responsáveis pela construção de
muitos estádios nas últimas Copas
e Olimpíadas." Empresas de outras
áreas também deverão oferecer sua
expertise para contribuir com o su-
cesso do evento brasileiro. "São em-
presas dos segmentos de telefonia,
gastronomia, tecnologia para siste-
mas de seguros de venda de tíquetes,
quiosques, tecnologia de segurança
e infraestrutura em geral."

Algumas tecnologias de em-
presas alemãs já estão sendo testa-
das no Brasil, como para estádios
(construção, sonorização, entrete-
nimento), segurança (fiscalização
integrada por vídeo para os órgãos
de segurança) e transporte públi-
co (sistema de transporte entre as

12 cidades-sede da Copa), sempre
com atenção especial à sustenta-
bilidade dos projetos. "Os estádios
precisam ser planejados de tal for-
ma que possam ser utilizados pos-
teriormente de diferentes formas e
para outras ocasiões, como shows,
feiras, espaço para exposições e
outros eventos, representando um
benefício para as comunidades ao
seu redor."

O país tem pela frente uma
década de ouro e, para isso, vai
ter de investir fortemente em in-
fraestrutura. Segundo Adilson
Antônio Primo, presidente da
Siemens do Brasil, os dois eventos
serão uma oportunidade ímpar
na história deste século no Bra-
sil. "As competições duram mais
ou menos 30 dias cada uma, mas
poderão deixar um legado para
os próximos 30 anos." Ele ressal-
ta que esse tipo de acontecimen-
to exige planejamento de longo
prazo. "Acho que é perfeitamente
possível, nos próximos sete anos,
o Brasil dar uma demonstração
ao mundo de que pode organizar



os dois eventos de forma compa-
rável ao que de melhor foi feito no
mundo desenvolvido."

Para Primo, a transição de go-
verno em 2010 não deveria causar
nenhum tipo de solução de conti-
nuidade. "É essencial que o planeja-
mento tenha início imediatamente
e se procure expertise para os dois
eventos justamente nos países que
foram bem-sucedidos em ocasiões
passadas." Ele alerta para o perigo
de restar como herança os inde-
sejáveis elefantes brancos. "Outro
ponto básico é que o Brasil realize
uma Copa do Mundo verde e sus-
tentável." Preocupação que coinci-
de com a da Federação Internacio-
nal de Futebol Associado (Fifa), que
estabeleceu o projeto Green Goal
- que trata da utilização de fontes
de energia renováveis, relatórios de
impacto ambiental, neutralização
de carbono e oferta de transportes
menos poluentes.

Essa idéia começou a tomar
corpo na Copa da Alemanha de
2006 e parte desses princípios está
sendo aplicada na Copa da África

do Sul de 2010. Os idealizadores da
Copa 2014 acreditam que a aplica-
ção plena dessas inovações - am-
pliação e construção de transpor-
te sobre trilhos, hotéis e hospitais
ecologicamente corretos, ilumi-
nação natural e reaproveitamento
da água da chuva - será no Brasil.
Para a realização da Copa 2006, já
dentro do projeto Green Goal, os
alemães tiveram que investir cerca
de € 8 bilhões e a Fifa, € 1,5 bilhão.

Segundo Porto, o projeto Green
Goal será um grande desafio para o
Brasil, mas abre um imenso campo
de novas parcerias entre alemães
e brasileiros nessa área. "Porque o
conceito de Copa Verde prevê que o
evento, como um todo, seja pauta-
do pela sustentabilidade." Em ter-
mos práticos, os estádios - as Eco-
Arenas - terão que ser construídos
ou reformados de forma a causar
o menor impacto ambiental possí-
vel, sem desperdício de materiais
e com maior eficiência energética.
"Outro ponto a ser observado é
que a demanda de energia elétrica
nos estádios deverá ser parcial ou

totalmente suprida por painéis fo-
tovoltaicos que capturam energia
solar." A água captada por sistemas
de coleta de chuva deverá ser trata-
da e reaproveitada na irrigação do
campo e no uso das instalações sa-
nitárias, entre outros.

O presidente da AHK coloca tam-
bém a importância de alternativas
menos poluidoras para o transporte
público. "Nas cidades-sede alemãs,
durante a Copa 2006, foi estabeleci-
da a meta de que pelo menos um em
cada dois espectadores deveria uti-
lizar trem, metrô, bonde ou ônibus
para chegar aos estádios." Objetivo
que foi superado. De acordo com
cálculos da polícia, das empresas
de transporte público e da empresa
ferroviária do país, a Deutsche Bahn
AG, 55% dos espectadores em todas
as sedes utilizaram algum tipo de
transporte público para ir aos jogos.
"Em Munique, a média de visitantes
que usaram metrô para ir aos está-
dios superou 60%."

São bem conhecidos tanto o ní-
vel de exigência do manual da Fifa
quanto o de fiscalização por parte



dessa que é a entidade máxima do
futebol mundial - que se orgulha
de ter mais filiados (208) que as Na-
ções Unidas (192). Esse rigor de cri-
térios obriga os governos federal,
estaduais e municipais, além das
entidades privadas, a levarem à ris-
ca um planejamento e cronograma
de obras normalmente despreza-
dos na cultura pública brasileira.

O legado a ser deixado pela Copa
2014 tanto para a imagem do Brasil
no resto do planeta quanto para a
infraestrutura nacional vai depen-
der, portanto, da competência com
que seja projetado, modelado e exe-
cutado o megaevento. Uma impli-
cação crucial para o sucesso da em-
preitada será o bom funcionamento
dos sistemas de fornecimento de

energia e telecomunicações durante
o período dos jogos. "Esses quesitos
são acompanhados com lupa pela
Fifa, até porque ela ganha uma for-
tuna com a transmissão dos jogos
pela televisão e via internet e não
perdoará qualquer 'piscadela' do
sistema", alerta José Roberto Bernas-
coni, presidente do Sindicato Nacio-
nal das Empresas de Arquitetura e
Engenharia Consultiva (Sinaenco).

Esses são serviços públicos de
responsabilidade da União, ainda
que realizados por concessionárias
privadas. "O papel das agências re-
guladoras será, portanto, de vital
importância." Para cada torcedor
nos estádios, estima-se que outros
10 mil assistam ao mesmo jogo pela
TV, internet ou por telões em locais
públicos. Pelos dados da Fifa, cerca
de 560 milhões de pessoas de 240
países assistiram pela TV a cada um
dos jogos da Copa da Alemanha
em 2006, o que resultou em uma
audiência acumulada de quase 30
bilhões de espectadores.
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