


A seleção
comemora
um gol: o
país também
precisa
celebrar a
eficiência na
organização

A
escolha do Brasil para receber a Copa
do Mundo de 2014 e a Olimpíada de
2016 despertou nos brasileiros um
sentimento de orgulho e patriotismo

que só costuma emergir nas grandes disputas da
nossa seleção de futebol. Neste ano, depois de o
país sair vitorioso no combate aos impactos da
crise econômica global — e ser incensado inter-
nacionalmente pelo feito —, começou a se alas-
trar uma eufórica sensação de "agora vai". A
onda tomou mais corpo após a escolha do Rio de
Janeiro para sediar a primeira Olimpíada na Amé-
rica do Sul. Aos poucos, a confiança no futuro vai
se firmando e alimentando o sonho de um Brasil
melhor. O Rio voltará a ser a cidade maravilhosa
de antigamente, sem toda a violência que vemos
a cada dia? São Paulo conquistará uma qualidade
mínima de vida digna para sua população? As
outras capitais darão um salto nos próximos anos?
Seremos, afinal, um país desenvolvido? No co-
ração de muitos, parece cada vez mais próximo
o dia em que responderemos sim a todas essas
perguntas. O próprio governo federal ajudou a
criar o clima. "Será um momento de ouro. O mo-
mento de fazer mais política social, mais transfe-

rência de renda, mais habitação, de melhorar as
estradas, as ferrovias, o metrô. O povo vai ganhar
muito com isso", disse o presidente Luiz Inácio
Lula da Silva. Discursos e sonhos à parte, o fato
é que os desafios postos ao país na realização dos
dois maiores espetáculos esportivos do mundo
num intervalo tão estreito são monumentais — e
proporcionais à oportunidade. A oportunidade é
a de fazer obras necessárias há tempos para me-
lhorar a competitividade do país. O desafio é, em
meio ao mar de lobbies já em operação, saber
identificar prioridades e colocá-las de pé dentro
do prazo e dos orçamentos. "Se conseguirmos ao
menos aprender a fazer as obras certas com data,
já terá valido a pena para o país. Se não, vamos
amargar mais uma geração com complexo de
viralata", diz Richard Dubois, sócio da consulto-
ria PricewaterhouseCoopers.

Aprenda ou não as lições que os megaeventos
podem trazer, o Brasil desde já está exposto como
nunca aos olhos do mundo—uma exposição que
aumentará gradualmente até culminar com a
transmissão direta pela TV, para bilhões de es-
pectadores, dos jogos e competições olímpicas.
Aqui, nas cidades e estádios, dezenas de milhares



de turistas — potenciais multiplicadores de opi-
nião, para o bem ou para o mal — conhecerão na
pele as condições do país, Essa superexibição das
entranhas nacionais colocará à prova a capacida-
de da nação de acolher atletas, jornalistas e visi-
tantes dos quatro cantos do mundo, promover
espetáculos que os encantem e, mais que isso,
mostrar capacidade de mobilização de recursos
e organização. Países que entenderam bem isso
e souberam aproveitar a oportunidade, como a
Austrália, com a Olimpíada de Sydney em 2000,
e a Alemanha, com a Copa de 2006, melhoraram
sua imagem diante da comunidade internacional.
Outros ainda, como a Espanha fez com Barcelo-
na em 1992, além do ganho
intangível de promoção da
marca do país, souberam
regenerar uma grande cida-
de — que é o que se espera
do Rio de Janeiro. "Se não
fizermos a lição de casa pa-
ra resolver problemas como
os episódios de violência e
os apagões, vamos virar uma
grande vidraça. Temos de
ser vitrine", diz José Rober-
to Bernasconi, presidente da
empresa de engenharia
Maubertec e também do
Sindicato Nacional da Ar-
quitetura e da Engenharia.

É uma brutal ingenuidade
achar que a movimentação
em torno dos shows de es-
porte possa mudar por com-
pleto o país e sua economia.
Problemas históricos não
somem do dia para a noite.
(Críticos da realização dos
Jogos no Brasil podem dizer que os investimentos
necessários seriam mais bem empregados em
áreas como saúde, educação e saneamento. A
esta altura, porém, esses são argumentos que per-
tencem ao passado.) Mas há ganhos tangíveis,
como o aumento da capacitação de pessoal de
hotelaria e de restaurantes, a criação de empregos
em diversos setores e novas conexões internacio-
nais para as empresas do país. Os negócios ten-
dem a se multiplicar nos setores de imóveis,
construção, materiais, equipamentos, alimentos
e bebidas. As vantagens mais relevantes e dura-
douras, porém, resultam da concentração de in-
vestimentos exigida na infraestrutura. As estima-
tivas sobre o investimento total a ser feito para a
Copa variam de acordo com o otimismo do inter-

locutor. Numa conta conservadora, considerando
apenas os investimentos do governo em setores-
chave, a previsão atual está em 25 bilhões de
reais. Para os mais empolgados, serão 100 bilhões
até 2014 — mas essa conta inclui várias obras
não diretamente relacionadas com o mundial,
como o polêmico trem-bala entre Rio e São Pau-
lo, de custo estimado em 35 bilhões de reais, pa-
ra o qual o prazo da Copa já é curto demais. "A
Alemanha, um país menor, onde já havia uma boa
infraestrutura, gastou o equivalente a 60 bilhões
de reais. Aqui, facilmente chegaremos a 100 bi-
lhões", diz Alberto Antonioli, presidente para a
América Latina da Value Partners, consultoria

italiana que assessora o Mi-
nistério dos Esportes no pla-
nejamento da Copa. Anto-
nioli estima outros 30 bilhões
de reais a ser investidos na
Olimpíada. No cômputo ge-
ral, os 130 bilhões que os
dois eventos gerariam em
obras e serviços representam
mais que o dobro dos inves-
timentos em infraestrutura
feitos no Brasil em 2008.
Toda estimativa que extrapo-
la os recursos já garantidos
pelos entes públicos, porém,
deve ser vista com reserva.

Com cifras tão altas em
jogo, a primeira preocupação
que se deve ter diz respeito à
qualidade dos gastos públi-
cos — isto é, se o dinheiro
será investido no que real-
mente é necessário ou se
acabará criando os conheci-
dos elefantes brancos. No

país da propina escondida em meias e cuecas,
também não é exagero temer pelo volume de des-
vios que pode ocorrer, por meio de corrupção e
de superfaturamento de contratos. No campo das
grandes decisões, pode-se dizer que o Brasil já
começou com um ponto de partida discutível: a
definição de 12 cidades-sede para a Copa (são
elas: Brasília. Cuiabá, Manaus, Fortaleza, Recife,
Natal, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro,
São Paulo, Curitiba e Porto Alegre). É compre-
ensível que todas queiram se beneficiar. Mas a
escolha de sedes sem nenhuma tradição futebo-
lística induz à construção de estádios que ficarão
ociosos a maior parte do tempo após a Copa (leia
reportagem na pág. 44). A dispersão, num país
de dimensões continentais, deverá ampliar o po-
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tencial de problemas logísticos. A Alemanha
também teve 12 sedes, mas. com território pouco
maior que o estado de Goiás e estradas e trens
exemplares, os torcedores lá se deslocavam com
facilidade atrás dos times. No Brasil, mesmo en-
tre São Paulo e Curitiba, as cidades mais próxi-
mas entre si, o jeito é viajar de avião. Expostos à
infraestrutura brasileira, que imagem turistas eu-
ropeus levarão da Copa fora dos gramados?

UM OUTRO COMEÇO TORTO FOI O DAS pro-
messas oficiais em relação à participação estatal
no evento. No caso dos estádios, as primeiras
declarações foram de que o governo federal não
colocaria um tostão nas obras. Isso até o anún-
cio, há dois meses, de que o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
abriria uma linha especial para financiar 15% da
reforma e construção de estádios — tanto os
nove que pertencem a estados e municípios
quanto os três que são de clubes. A linha prevê
até 400 milhões de reais para cada obra. Mesmo

considerando que isso será um empréstimo, não
há certeza de que os projetos serão sustentáveis
a ponto de assegurar o pagamento da dívida. Por
esse ponto de vista, há um risco de mutação zoo-
lógica: elefantes brancos se tornarem micos
para o BNDES. Cálculos da Value Partners mos-
tram que o dinheiro público deverá bancar, no
mínimo, metade dos gastos gerais com a Copa.
Na Alemanha, a proporção foi de 15%. No Bra-
sil, a parcela do setor privado depende, em boa
medida, de definições do governo. Aqui, se as
obras da Copa repetirem a experiência do Pro-
grama de Aceleração do Crescimento, muita
coisa importante ficará de fora (segundo a ONG
Contas Abertas, de monitoramento de gastos
públicos, 64% das obras previstas pelo PAC em
2007 não saíram do papel). Além de todo o apa-
rato burocrático que dificulta as obras no país,
há pela frente o calendário eleitoral. À espera de
definições político-partidárias, dois anos já se
passaram sem nada de concreto acontecer e 2010
pode ir pelo mesmo caminho.



Diante de um quadro ainda obscuro, as empre-
sas se mexem conforme as oportunidades. Se o
ritmo das licitações para estádios, obras de mo-
bilidade urbana e ampliação de aeroportos for
consistente, o setor privado pode ampliar os in-
vestimentos, Um exemplo: para seguir as exigên-
cias da Fifa para tecnologia dos estádios e seu
entorno, as empresas de telecomunicações devem
investir cerca de 3 bilhões de reais. Mas as com-
panhias podem aproveitar para expandir a quan-
tidade de acessos à banda larga e tecnologias
como o 3G para celulares. "Com a estrutura de
telecomunicações que existe, dá para fazer os dois
eventos sem sobressaltos. Se ficar claro que o im-
pulso do evento na economia será grande, as ope-
radoras podem investir mais", diz Rodrigo Uchoa,
diretor de novos negócios da Cisco, fornecedora
de equipamentos do setor. Os projetos de estádios
mobilizam multinacionais de eletroeletrônica. A
Sony já fez apresentações em dez das 12 cidades-
sede para tentar vender tecnologia de vigilância,
controle de entrada e telões para os estádios. A
meta é conseguir, com Copa e Olimpíada, 400
milhões de reais em contratos. A Philips pretende
faturar até 20 milhões de dólares com iluminação,
telões e placas de sinalização. "Para nós, os mo-
mentos mais importantes da Copa estão aconte-
cendo agora", diz Fernando Stinchi, vice-presi-
dente de iluminação da Philips. No mesmo ramo
de atuação, e também em outras áreas como as
de equipamentos de energia e de saneamento, a
GE espera alcançar 700 milhões de dólares só em
contratos relacionados aos eventos, mesmo valor
que faturou com a Olimpíada de Pequim. "Nossa
experiência mostra que, quando um país é esco-
lhido, a demanda por infraestrutura é aquecida de
forma espetacular", diz Cláudio Loureiro, diretor
de novos negócios da GE.

Há áreas em que as coisas ainda estão em
ritmo lento — principalmente nos aeroportos, a
maior preocupação do comitê organizador da
Copa. O diagnóstico feito pela Infraero, a estatal
que opera os principais terminais, aponta a ne-
cessidade de reformas em 16 aeroportos locali-
zados em 11 cidades-sede até 2014. Apenas em
Natal não será preciso mexer em hangares, pistas
e terminais de passageiros — bastará melhorar a
tecnologia e a operação. O conjunto de reformas
está orçado em 6 bilhões de reais. "Muitas obras
estão com prazos apertados e podem ser atrasadas
pela burocracia. Podemos ter um colapso nos ae-
roportos na Copa", reconhece o ministro dos
Esportes. Orlando Silva. Á idéia da privatização,
discutida desde setembro do ano passado, ainda
é alvo de acaloradas discussões — apesar da tor-



cída do setor privado. "Os aeroportos da Copa
são rentáveis e podem ser privatizados, e temos
interesse em administrá-los. Mas não podemos
nos planejar sem saber a orientação do governo",
diz Manuel Ribeiro, diretor operacional da cons-
trutora OAS. Na pratica, Brasília já não trabalha
mais com essa possibilidade. O lobby da Infrae-
ro parece ter prevalecido — dentro do governo,
a privatização era proposta pelo ministro Nelson
Jobim, da Defesa. Ao contrário, o que está avan-
çando é um estudo para dar mais poder à Infrae-
ro. permitindo que ela possa contratar obras sem
seguir a lei de licitações, como faz a Petrobras.
Eis aí um motivo grave para preocupação, dizem
especialistas que acompanham o setor. O histó-
rico da Infraero não prima pela competência nem
pela lisura na administração. Apesar dos apagões
aéreos deflagrados desde 2006, nada se viu de
mudança substancial num aeroporto como o de
Cumbica, em São Paulo, principal porta de en-
trada e saída de estrangeiros. O Tribunal de Con-
tas da União apurou diversas irregularidades na
Infraero, como sobrepreço na compra de mate-
riais em obras de dez aeroportos.

AS PERSPECTIVAS TAMBÉM SÃO preocupantes
no caso dos estádios. As 12 arenas que receberão
jogos da Copa deverão ser reformadas ou re-
construídas. Os projetos inicialmente apresen-
tados ao governo e à Fifa previam gastos de até
l bilhão de reais por estádio. As consultorias que
assessoram o governo estudaram estádios com
o padrão da Fifa no mundo e chegaram a um
máximo de 600 milhões. "Todos os projetos
previam coberturas, ao custo de 100 milhões de
reais cada. É um gasto que não se justifica, con-
siderando o nosso clima", diz o ministro Orlan-
do Silva. As indefinições geram atrasos. Por
recomendação da Fifa, as obras de todos os es-
tádios têm de começar até 28 de fevereiro. O
primeiro prazo, prevendo que as licitações fos-
sem feitas até dezembro, foi descumprido pela
maioria. Até agora, apenas duas concorrências
públicas foram realizadas. Uma, para a constru-
ção do estádio Verdão, em Cuiabá, ainda estava
em curso até o fechamento desta edição, em 8
de dezembro. Outra, uma parceria público-pri-
vada para a construção do novo estádio da Fon-
te Nova, em Salvador, ao custo de 600 milhões
de reais, terminou com candidato único, um
consórcio das construtoras Odebrecht e OAS.
Há quem preveja que a falta de projetos viáveis
para os estádios forçará a redução do número de
cidades-sede para dez ou até oito nos próximos
dois anos — o que não seria má notícia.



Diante desse cenário de indefinição, as auto-
ridades ligadas ao evento foram aos poucos dei-
xando de falar em PAC da Copa, rótulo sob o qual,
a princípio, se incluíam as obras do Mundial. A
ordem agora é tocar os projetos mais urgentes.
No programa de mobilidade urbana, que deve
destinar 8 bilhões de reais a obras para melhorar
a circulação de torcedores nas cidades-sede, a
solução é privilegiar alternativas de transporte de
massa (como corredores de ônibus), com traçados
de linhas ligados à necessidade da Copa — por
exemplo, de aeroportos a estádios — e com pos-
sibilidade de uso amplo após o evento. Outro
critério foi excluir obras que não pudessem ser
concluídas até o final de 2013. Um projeto bar-
rado por não atender aos critérios foi o metrô de
Porto Alegre — que não só não ficaria pronto até
2014 como também previa estações que teriam
baixa utilização após o torneio. "Não se pode



querer que a Copa do Mundo resolva todos os
problemas do Brasil", diz o ministro Luiz Barre-
to, do Turismo. Barreto e outros quatro ministros,
entre eles a chefe da Casa Civil. Dilma Rousseff.
farão parte de um comitê gestor das ações do
governo na Copa para acompanhar a evolução
das obras de acordo com um pacto firmado entre
União, estados e municípios. O acordo é uma
tentativa de evitar a repetição da má experiência
do Pan de 2007, no Rio. A disputa entre a prefei-
tura carioca e o governo do estado atrasou a exe-
cução. As últimas obras tiveram de ser contrata-
das em caráter emergencial pelo governo federal.
O saldo foi um Pan oito vezes mais caro que o
previsto — um acréscimo de 3,3 bilhões de reais
ao orçamento inicial de 414 milhões.

Os atrasos não são o maior risco. Atualmente.
os lobbies correm soltos, seja para fazer estádios
grandiosos, para vender tecnologias ou para in-

fluenciar na escolha do modelo de transporte
público a ser adotado. Todo cuidado é pouco pa-
ra que não prosperem idéias como a de construir
metrô em cidades médias. O sistema metroviárío,
indicado para deslocar grandes quantidades de
passageiros, demanda investimentos que podem
chegar a 250 milhões de reais por quilômetro, o
que só se justifica em metrópoles como São Pau-
lo e Rio de Janeiro. Outro tipo de transporte que
pode sair caro é o monotrilho: até 150 milhões de
reais por quilômetro. Além de São Paulo, Ma-
naus, Belo Horizonte e Florianópolis já tocam
planos de monotrilhos. Companhias multinacio-
nais como Siemens e Alstom tentam emplacar o
modelo de veículo leve sobre trilhos, urna espécie
de bonde moderno. Diante dessas investidas, em-
presas donas de frotas de ônibus tradicionais se
articulam para defender seus espaços. O funda-
mental é a compreensão de que não há sistema
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certo ou errado de antemão — cada caso é um
caso. Alternativas boas para São Paulo podem
não servir para Natal — e vice-versa. E é vital
pensar no custo de oportunidade do dinheiro. O
que eventualmente vier a ser aplicado num trem-
bala ou em estádios é um dinheiro que deixará de
ser investido em saneamento, segurança ou outras
modalidades de transporte.

NEM TODA A INDEFINIÇÃO DO GOVERNO, po-
rém, abala o clima de empolgação no setor pri-
vado. A animação no meio empresarial com os
dois eventos só se compara à expectativa em tor-
no do potencial de negócios com a exploração do
pré-sal, e abrange desde escritórios de advocacia
e consultorias até empreiteiras e grandes multi-
nacionais. Todos se movimentam batendo à por-
ta de ministérios e de órgãos dos governos esta-
duais e municipais para oferecer propostas e
conquistar encomendas. Para ter idéia do que
megaeventos podem representar para os advoga-
dos, a Olimpíada de Londres demandará 45 000
contratos, na estimativa de seu comitê organiza-
dor. As empresas estão de olho em dados desse
tipo e em estudos como o produzido pela Funda-
ção Instituto de Administração, que calculou em
51 bilhões de dólares até 2027 a injeção de recur-
sos na economia só como conseqüência da Olim-
píada. Em matéria de antecipar projeções e em-
buti-las nos preços o quanto antes, nada se com-
para ao setor imobiliário. O impacto mais notável
é o da Olimpíada no Rio de Janeiro — apesar de
estarmos a quase sete anos dela. Passados apenas
dois meses da escolha do Rio para sediar os Jogos
Olímpicos, os preços dos imóveis de classe média
e alta da cidade avançaram 10% — o equivalen-
te à valorização média de um ano. Na Barra da
Tijuca, área que receberá a maioria das instala-
ções esportivas, a corrida por imóveis é intensa.
A incorporadora PDG Realty, que lançou um
edifício de 160 apartamentos no bairro em julho
de 2008 e, até outubro, tinha vendido apenas 48
apartamentos, vendeu outros 56 desde então.

Do mesmo modo, para muitas companhias de
outros setores a Copa no Brasil já começou. Um
grupo que inclui Sony, Coca-Cola, Visa, InBev e
McDonald's deu o pontapé inicial em 2005 e
2006. Cada uma pagou ao menos 300 milhões de
dólares pelo direito de expor a marca nas Copas
do Mundo e em outros 40 eventos entre 2010 e
2014. Desde então, as empresas trabalham em
estratégias para fazer o investimento render. Luis
Fernando Vieira, sócio da agência de propaganda
África que atende a InBev, diz que é preciso apli-
car, no mínimo, o mesmo valor da cota de patro-





cínío em campanhas publicitárias para aproveitar
todo o potencial. No caso do Brasil, o que se
prevê é um investimento ainda maior, porque as
campanhas usando a Copa de 2014 não vão ocor-
rer apenas nos meses antes do evento, como é
comum. "Podemos esperar uma overdose de Co-
pa nos próximos quatro anos", diz Vieira.

O SETOR HOTELEIRO, COM INVESTIMENTO
essencialmente privado, é um dos poucos que não
mergulharam na onda de euforia. Segundo dados
do Ministério do Turismo, 50 hotéis deverão ser
construídos ou reformados nas 12 cidades-sede,
um investimento total de 1.2 bilhão de reais. As
operadoras já garantiram com o BNDES uma
Unha de financiamento de l bilhão de reais. Mas
estão preocupadas com o que pode sobrar para
elas após os eventos. "'Não queremos inflar a ofer-
ta de vagas e estimular a construção de hotéis que
não serão usados depois", diz Rafael Guaspari,
diretor do grupo Atlântica, uma das maiores redes
do país. "Se reformarmos hotéis que já existem,
mas que não recebem turistas internacionais por
estarem em más condições, podemos atender os
torcedores e ainda elevar a qualidade da hospe-
dagem e o valor das tarifas." Nas cidades portuá-
rias, podem ser criadas vagas em caráter tempo-
rário com navios de cruzeiro. A exceção é Cuiabá,
no Mato Grosso, onde não se justificaria a cons-
trução de hotéis e não há como atracar navios. A
alternativa seria o que está sendo cogitado na
África do Sul: o aluguel de casas particulares,
clubes e associações. "Não é o ideal, mas é o que

será possível fazer sem comprometer a saúde fi-
nanceira por causa de uns poucos dias de Copa",
afirma Guaspari. Para o ministro Barreto, um dos
maiores legados deve ser a melhoria da qualidade
da mão de obra. O governo federal prevê investir
440 milhões de reais no treinamento de 300 000
funcionários de hotéis e restaurantes até 2014.

Espera-se que, em 2014, desembarquem no
Brasil 600 000 visitantes a mais que a média
anual. Se, ao partir, eles levarem uma boa impres-
são, pode ser o início de uma corrente maior nos
anos seguintes—desde que alimentada com no-
vas ações. Para Barcelona, os Jogos-Olímpicos
em 1992 reforçaram a atratividade. O número de
turistas que visitam a cidade anualmente passou
de 1,7 milhão em 1990 para uma média de 5,5
milhões nos últimos anos. A questão está em que
imagem o Brasil vai fixar nos turistas que vierem
ver as competições e nos espectadores do mundo
todo pela TV e pela internet. A de uma nova quin-
ta potência econômica global — posição que
talvez alcance até lá —, capaz de realizar eventos
com organização e segurança? Ou a de um país
que ainda se debate com velhos problemas de
subdesenvolvimento? Não se trata, porém, apenas
de uma questão de imagem externa. Há uma
chance de construção de avanços para a próxima
geração de brasileiros. Se as coisas não começa-
rem a andar com mais celeridade — e com serie-
dade — são eles que, em vez de um legado posi-
tivo, herdarão apenas mais contas a pagar. •
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E
m 2004, ao saber que a África do Sul
tinha sido escolhida para sediar a Copa
do Mundo de 2010, o bispo Desmond
Tutu. uma das figuras do país com

maior prestígio internacional, prometeu à direção
da Fifa que a organização do evento, o primeiro
em solo africano, seria "uma passagem aérea pa-
ra o paraíso". Um ano depois, Londres foi eleita
para sediar a Olimpíada de 2012. Ken Livingsto-
ne, então prefeito da cidade e famoso por decla-
rações controversas, foi comedido. "Ganhamos
porque temos um plano rigoroso", disse ele.
"Mesmo já tendo algumas instalações construí-
das, vamos começar a trabalhar amanhã mesmo."
Hoje, em ambos os países, é possível observar
máquinas e operários em movimento para con-
cluir os preparativos dos eventos. Há diferenças,
porém. Faltando seis meses para o jogo inaugural
da Copa, os africanos correm contra o relógio e
não se sabe se conseguirão resolver seus proble-
mas, em especial os de infraestrutura. Enquanto

isso, em Londres, as providências estão adianta-
das em relação ao cronograma e deverá haver
tempo de sobra não apenas para concluir mas
também para testar, e eventualmente corrigir, a
infraestrutura da Olimpíada. Mesmo consideran-
do o desnível entre uma potência econômica e um
país emergente, há uma diferença-chave a ser no-
tada entre os dois modelos de execução—a ges-
tão. A comparação entre as duas organizações soa
como uma poderosa advertência para o Brasil
definir como colocar de pé tanto a Copa de 2014
quanto a Olimpíada do Rio de Janeiro, em 2016.
Dentro de três anos, às vésperas da Copa, estare-
mos mais próximos da tranqüilidade de Londres
ou do sufoco da África do Sul?

Para chegar à situação confortável atual, os bri-
tânicos não só começaram a trabalhar logo como
definiram um modelo de coordenação-geral com
poder efetivo para tocar o evento. Em março de
2006, o governo do Reino Unido e a prefeitura de
Londres criaram a Olympic Delivery Authority



(ODA), órgão público dedicado a cuidar do pla-
nejamento e da construção das instalações espor-
tivas e da infraestrutura necessária. A ODA tem
formato de empresa privada, contando com um
conselho de administração e uma diretoria exe-
cutiva, cujos membros são passíveis de demissão.
Nasceu com tempo de vida calculado: ao final da
Olimpíada será dissolvida, impedindo que se tor-
ne um cabide de empregos. Compra de terrenos,
contratos de serviços de construção e desenvol-
vimento de um plano de transportes são algumas
de suas atribuições. Para a execução propriamen-
te dita, a ODA recorre a fornecedores privados,
por meio de licitações. Empresas de consultoria
e auditoria foram contratadas para a fiscalização
independente das obras e das contas. Todos os
pagamentos feitos pelo órgão, assim como o sta-
tus de cada obra, são divulgados em um site na
internet. "Produzimos relatórios diários com deta-
lhes sobre progresso dos custos, do prazo, do risco
e da sustentabilidade dos projetos", diz Jacqueli-
ne Rast, vice-presidente da empresa americana
de engenharia CH2M Hill, contratada pela ODA
como espécie de supervisora das obras de Lon-
dres. A mesma empresa presta serviço semelhan-

te na construção do segundo canal do Panamá, entre
o Atlântico e o Pacífico. "Em eventos desse tama-
nho, é extremamente importante que os governos
tenham informação cedo para tomar decisões con-
tinuamente e com rapidez." A CH2M Hill atua em
consórcio com as britânicas Lang O'Rourke e Ma-
ce. O consórcio assinou um contrato avaliado em
190 milhões de dólares, e parte de seu pagamento
depende do desempenho no serviço.

Um dos segredos do modelo inglês foi come-
çai- com planejamento exaustivo, que consumiu
os dois primeiros anos de trabalho. Orçamentos,
projetos e preparação de licitações saíram nesse
período. "No começo, éramos criticados pela im-
prensa, que dizia não entender por que demorá-
vamos tanto para construir a estrutura", diz Alli-
son Nimmo, diretora da ODA. "Mas sabíamos
que o desafio de montar a estrutura dos Jogos era
tão complexo e visível globalmente que não po-
díamos fazer nada com pressa." Em paralelo ao
planejamento, começou a limpeza e a preparação
do terreno que sediará o Parque Olímpico, em
Lower Lea Valley, uma área antes degradada na
região leste de Londres. A escolha de um bairro
habitado por imigrantes pobres vindos da Ásia e



da África tem o objetivo de promover a inclusão
social. Moradores da região foram recrutados e
capacitados, o que deverá ajudá-los a se sustentar
após o fim das obras — aí começa o legado da
Olimpíada. Ainda na primeira etapa, decidiu-se
que os projetos não poderiam ser tocados todos
ao mesmo tempo. Foi fixada uma ordem para que
o comitê organizador não perdesse o controle.

O resultado é que, hoje, 56% das obras já estão
prontas. A perspectiva é que tudo seja entregue
até meados de 2011, um ano antes da Olimpíada,
com tempo de folga para testes prévios. Nos can-
teiros de obras trabalham 7 000 operários. O nú-
mero deverá crescer para 10 000 em 2010, no
pico dos trabalhos. Outro trunfo de Londres é a
sustentabilidade, tanto ambiental quanto finan-
ceira. Para evitar que os estádios olímpicos se
convertessem em elefantes brancos após o even-
to — como ocorreu com o Engenhão, construído
para o Pan do Rio e hoje subutilizado —, as are-
nas londrinas terão arquibancadas em parte des-
montáveis. É o caso do Estádio Olímpico, proje-
tado para 80 000 lugares que, posteriormente,
serão reduzidos para 25 000. Em tempos de tur-
bulência econômica, para não estourar o orça-



Vans em Soweto,
na África do Sul:
lá como aqui,
o transporte
urbano
é um dos
maiores
problemas

mento, fechado em 15 bilhões de dólares, a orga-
nização foi forçada a cortar custos. A última te-
sourada atingiu a arena de peteca, que não mais
será feita. Apesar da chiadeira da federação inter-
nacional da modalidade, as partidas serão reali-
zadas no estádio de Wembley. "Um de nossos
desafios é fazer remanejamentos orçamentários
que não comprometam a integridade dos Jogos",
diz Heather Hancock, sócia da consultoria De-
loitte, que presta serviços à ODA em troca da
exibição da marca como patrocinadora.

NA ÁFRICA DO SUL, O CENÁRIO é bem
diferente. O governo corre para compensar atra-
sos na construção de estádios e hotéis, na amplia-
ção de aeroportos e na conclusão de outras me-
lhorias em transportes, como a entrega de um
trem rápido entre duas das maiores cidades do
país, Pretória e Johannesburgo. Tais percalços
derivam de falhas no planejamento e na realização
dos preparativos para a Copa. De saída, não foram
levadas em conta as carências sul-africanas, como
a falta de capital humano — de engenheiros a
contadores —, e também de parceiros privados
locais, como consultorias e construtoras capaci-
tadas. Teoricamente, a Copa de 2010 teve um
planejamento com metas e prazos claros, como
o que ditava que todos os dez estádios seriam
entregues até outubro deste ano. Na prática, por
falta de uma estratégia que conciliasse os interes-
ses conflitantes das dez cidades-sede, que dis-
putavam recursos e mão de obra qualificada,
dois estádios — o Peter Mokaba, na cidade de
Polokwane, e o Mbombela, em Nelspruit —

ainda não estão prontos. Agora, uma legião de
10 000 operários, que fez greve no mês de julho
por aumento de salários, se reveza em turnos de
até 12 horas. Como era de prever, o orçamento
estourou. Em 2004, estimava-se que chegasse a 400
milhões de dólares. Depois, ele foi fechado em
2 bilhões de dólares, mas devido a custos de últi-
ma hora ainda não existe um número final.

Outros pontos preocupantes são a acomodação
e o deslocamento dos 500 000 turistas estrangei-
ros esperados. Os organizadores já admitem que
boa parte deles fique em universidades e pousadas
em pontos remotos do país. "Teremos acomoda-
ções suficientes para o público, mas nem sempre
nos lugares certos", disse Dany Jordaan, presi-
dente da comissão organizadora da Copa de 2010,
ao jornal britânico The Guardian. "Para os jogos
mais importantes vamos ter de transportá-los de
lá pra cá." Para tanto, o governo sul-africano pro-
mete uma nova frota de l 000 ônibus e 200 aviões,
ainda não totalmente entregue. O país tem graves
problemas de logística. Nas grandes cidades, a
população pobre depende de vans que circulam
poucas vezes ao dia. Neste ano, o caos foi tama-
nho que antes da Copa das Confederações, a Fifa
cogitou transferir o evento para outro lugar, pos-
sivelmente os Estados Unidos. Não foi necessá-
rio. A África do Sul conseguiu escapar do vexame
sofrido pela Colômbia nos anos 80. Em razão de
problemas como a guerrilha e uma grave crise
econômica, a Colômbia desistiu da Copa de 1986.
realizada no México. Mas a África do Sul ainda
enfrenta outros riscos, como a violência urbana
— são mais de 18 000 assassinatos por ano — e
os apagões. Durante a Copa, em casos de emer-
gência, a Eskom, concessionária de energia local,
acionará geradores a diesel.

Certamente, grande parte das vantagens de
Londres tem a ver com o desenvolvimento eco-
nômico e social do Reino Unido, assim como os
tropeços sul-africanos são típicos de um país
emergente. Seja como for, tirar lições dos erros e
acertos alheios pode ser o caminho para superar
entraves históricos e produzir eventos não apenas
capazes de encher os olhos do mundo como tam-
bém de gerar benefícios duradouros para o país.
"A grande diferença entre a experiência londrina
e a sul-africana é que os britânicos conceberam a
Olimpíada para ir além de um mero evento espor-
tivo," diz Paulo Resende, professor de gestão de
infraestrutura da Fundação Dom Cabral, de Minas
Gerais. Até agora, no entanto, ao menos para or-
ganizar a Copa de 2014, cujo prazo começou a
contar há dois anos, o Brasil não deu sinal de que
esteja seguindo o exemplo londrino. •





arquibancadas próximas ao gramado proporcio-
nam uma visão do campo sem pontos cegos. To-
dos os lugares são numerados e cobertos. Deta-
lhes de lances da partida podem ser acompanha-
dos em telões gigantes, à maneira dos jogos de
basquete da NBA, nos Estados Unidos. Um po-
tente sistema de som participa da comemoração
dos gols, anuncia substituições e faz a trilha so-
nora nos intervalos. Projetado para aproveitar a
luz natural e captar a água das chuvas, o Allianz
Arena se alinha com medidas de sustentabilidade
ambiental — exigência da Fifa que virou tendên-
cia em estádios modernos. "Conheço quase todos
os estádios do mundo e nunca vi um como este",
disse Franz Beckenbauer, eterno imperador do
futebol alemão e maior autoridade da Copa da
Alemanha, na ocasião da inauguração da arena.
"É um salto quântico." O Allianz Arena represen-
ta uma concepção de eventos esportivos segundo
a qual o estádio é uma atração à parte. A estraté-
gia tem mostrado força em tempos de pay-per-
view — quando não é fácil convencer o especta-
dor a trocar o sofá da sala por um lugar na arqui-
bancada. A média de lotação dos jogos do Bayern
no novo estádio hoje beira 100%, e os camarotes
estão esgotados para as partidas dos próximos
dois anos. Em 2008, o faturamento do clube com
o estádio foi de 105 milhões de dólares, suficien-
te para cobrir com folga sua operação e manuten-
ção e deixar algum lucro. No Brasil, o estádio
com maior faturamento é o Morumbi, que rendeu
ao São Paulo 21 milhões de dólares em 2008.

À PARTE DO QUE É PRECISO FAZER pa-
ra tornar o espetáculo atraente aos torcedores, a
questão central na concepção de arenas modernas
diz respeito sobretudo à sustentabilidade finan-
ceira do empreendimento. Trata-se de justificar
a construção de imensas estruturas capazes de
acomodar dezenas de milhares de pessoas e que,
no caso dos estádios brasileiros para a Copa de
2014, envolvem investimentos de 500 milhões de
reais, em média. O Emirates Stadium, estádio
privado que pertence ao Arsenal, time da primei-
ra divisão do futebol inglês, é um dos mais avan-
çados e rentáveis do mundo. Inaugurado há três
anos, seu faturamento em 2008 foi de 164 mi-
lhões de dólares. O "efeito Emirates" é apontado
como principal vetor de crescimento do lucro do
Arsenal, que passou de 26 milhões de dólares no
balanço anual fechado em maio de 2006 para 74
milhões de dólares em 2009. Ceder o direito de
nomeá-lo à companhia aérea Emirates por 15
anos e de patrocinar a camisa por oito rendeu
quase 170 milhões de dólares ao clube. A princi-





pai fonte de receita do estádio, como é de esperar,
vem dos matchdays, os dias de jogos. Os ingres-
sos, porém, representam apenas parte do que é
arrecadado nas partidas. "Um estádio moderno
não pode depender apenas de bilheteria. Ele pre-
cisa oferecer uma gama de serviços para que o
torcedor deixe mais dinheiro lá dentro", diz Amir
Somoggi, especialista em marketing e gestão no
esporte da consultoria Crowe Horwath RCS. No
complexo do Emirates, há 250 bares e quiosques.
Em dia de jogo, o restaurante serve, em média.
5 000 refeições. A Armoury Shop, com l 000
metros quadrados, é uma das maiores lojas de
produtos licenciados de futebol do mundo. Dos
60 000 lugares do estádio, 7 000 são premium
(com mais conforto e melhores serviços) e há 150
camarotes executivos, bancados por empresas. A
gama de serviços inclui o Arsenal Experience.

serviço vip em que o torcedor é recebido por um
jogador do quadro atual do time, tira fotos com
o ídolo e ganha uma bola oficial autografada. O
gasto médio em jogos no Emirates hoje é de 105
dólares — o valor médio do ingresso no campe-
onato brasileiro em 2008 foi de 10 dólares. No
Brasil, começaram recentemente as tentativas de
aumentar a receita extraingresso dos estádios
mais antigos, mantidos pelo poder público ou
ligados a clubes tradicionais. Construídos nos
anos 50 e 60, eles têm nas bilheterias praticamen-
te a única fonte de receita. O Morumbi já incor-
porou camarotes patrocinados por empresas e
montou um bar temático. A expectativa é que as
reformas do Maracanã e do Mineirão sigam essa
estratégia, com a ampliação e a melhoria dos ser-
viços, para criar novas fontes de renda.

Para os novos projetos para a Copa de 2014, a



proposta mais comum de modelo econômico é a
adoção do conceito de arenas multiúso, no qual
os estádios são concebidos para receber o maior
número possível de eventos. A estratégia tem si-
do adotada especialmente nas cidades com pouca
tradição no futebol. Sem times de expressão ou
torcida para lotar as arquibancadas, a idéia é criar
estruturas flexíveis, que depois da Copa possam
ser utilizadas para receber shows, congressos,
convenções de empresas ou festas de casamento.
O Veltins Arena, estádio privado do Schalke 04,
time da primeira divisão alemã, é um dos maiores
exemplos dessa tendência. Inaugurado em 2003,
recebe em média 40 eventos por ano além das
partidas do clube. Entre suas características mul-
tiúso, destaca-se uma tecnologia que permite
remover o gramado para fora da arena. Assim, o
mesmo estádio que sedia partidas da Liga dos

Campeões, o maior campeonato de clubes do
futebol europeu, pode receber eventos como cor-
ridas de carro off-road, competições de esqui,
jogos de hóquei no gelo e concertos de música
clássica. Cuiabá, uma das subsedes da Copa 2014,
está entre as cidades brasileiras que se espelham
nesse modelo — apesar de não ser um estádio
privado, mas de propriedade do governo estadual.
"Sempre soubemos que o futebol, sozinho, não
vai fazer do nosso estádio uma operação econo-
micamente viável", afirma Adilton Sachetti, pre-
sidente da Agecopa, agência criada pelo governo
de Mato Grosso para tratai- de assuntos da Copa.
O público local que freqüenta eventos esportivos
é reduzido — em maio, a final do campeonato
mato-grossense, entre Luverdense e Araguaia,
levou 6 000 torcedores às arquibancadas (o Lu-
verdense levou a taça na disputa de pênaltis, após



empate sem gols). Além de receber eventos sobre
o gramado, o projeto do novo estádio de Cuiabá,
batizado de Verdão. prevê usos múltiplos para a
estrutura interna da arena. Para isso, divisórias
leves definirão o desenho dos ambientes e pode-
rão ser reconfiguradas para formar novos layouts.
Para diminuir custos com manutenção, parte das
arquibancadas atrás das traves poderá ser remo-
vida. Antes de Cuiabá, a tecnologia será testada
em três estádios da Copa da África do Sul, em
2010, e no novo estádio Olímpico de Londres.
Apesar da aura de solução mágica que tem en-
volvido o conceito — quase um mantra no caso
dos projetos de novos estádios brasileiros —, o
multiúso na verdade é um quebra-galho para as
finanças das arenas. Em geral, o estádio ganha de
comissão não mais que 10% do que é arrecadado
pelos organizadores de um show. À parte as re-
ceitas com a locação de estruturas internas me-
nores, como salões para congressos, o fato é que
existem poucas Madonnas no mundo com fãs
suficientes para encher arquibancadas e, no Bra-
sil, a renda média da população ainda não permi-
te sustentar espetáculos caros o tempo todo. Por
fim, a concorrência entre várias arenas multiúso
em funcionamento no país tenderá a puxar para
baixo a rentabilidade dos novos estádios.

A BUSCA DE SOLUÇÕES para tornar os es-
tádios da Copa viáveis economicamente não é um
esforço apenas brasileiro. Ao contrário, o assunto
costuma ocupar o centro das discussões a cada
nova edição do torneio. Da captação de financia-
mento à operação, os estádios são empreendimen-
tos complexos, dependentes de variáveis externas
e onde há pouco espaço para soluções univer-
sais. O fato de sediarem espetáculos esportivos e

de entretenimento, sujeitos ao comparecimento
— ou não — do público, toma sua operação ain-
da menos previsível. O que a experiência mostra
é que os estádios mais rentáveis do mundo per-
tencem a grupos privados e estão ligados a clubes
esportivos de grande porte. Dessa forma, o está-
dio passa a fazer parte de uma estratégia mais
ampla de negócios, que inclui venda de produtos,
jogadores, patrocínio, direitos de transmissão,
além dos ingressos para jogos. Mesmo essa equa-
ção privada nem sempre fecha—para cada bom
exemplo contido nesta reportagem há inúmeros
outros de estádios decadentes que sorvem recur-
sos dos clubes. No setor público, as coisas cos-
tumam ser piores. A constatação coloca ainda
mais peso sobre as decisões a ser tomadas pelo
país, onde nove dos 12 estádios escolhidos para
sediar os jogos estão nas mãos de governos esta-
duais — e onde o risco de que se transformem
em elefantes brancos é enorme.

O fato é que nenhuma das 12 cidades possui
hoje um estádio em condições de receber partidas
da Copa. A única certeza é que, para se manter
no páreo, eles terão de atender às exigências da
Fifa — dispostas num caderno de encargos com
mais de 200 páginas. O ideal seria que, ao mesmo
tempo, os empreendimentos contemplassem um
legado para as cidades. O tempo, porém, começa
a jogar contra o país. O calendário da Fifa anota
28 de fevereiro de 2010 como prazo limite para
o início das obras. Os desafios e as soluções de
cada cidade são bastante diversos. Em comum,
espera-se que os novos estádios proporcionem ao
menos parte do fascínio que os antigos romanos
tinham pelo Coliseu—sem toda aquela matança,
é claro, e sem causar aos cofres públicos o mesmo
estrago que faziam no orçamento do império. •

Competição de
tiro com esqui
no Veltins-Arena,
do Schalke 04:
eventos para
aumentar as
receitas



D
entro de campo, a supremacia é in-
questionável: o Brasil foi o único
país que disputou todas as Copas do
Mundo, tem a seleção que levantou

a taça o maior número de vezes — cinco — e
está sempre encabeçando o ranking mundial da
Fifa. Temido pelos adversários com a bola em
jogo, o futebol brasileiro é bem mais modesto
longe dos gramados. Em termos de aproveita-
mento do esporte como atividade econômica, o
Brasil ainda está na segunda divisão: 71% dos
clubes brasileiros tiveram prejuízo em 2008, as
dívidas acumuladas somam cerca de 2,3 bilhões
de reais e a receita dos principais clubes brasi-
leiros eqüivale ao faturamento do Real Madrid
sozinho. Lá fora, os principais clubes da Europa
viraram empresas, algumas cotadas em bolsa, e
movimentam centenas de milhões de dólares.
Por aqui, a maioria ainda é tocada na base do
amor à camisa. "Em uma frase: falta capitalismo

ao futebol brasileiro", diz Robson Calil, sócio
da consultoria Deloitte e responsável pelos pro-
jetos da Copa do Mundo de 2014.

A dificuldade de aproveitar o potencial eco-
nômico do futebol no Brasil começa no degrau
mais baixo — a gestão dos clubes. Os times
brasileiros são associações sem fins lucrativos,
cujo comando não é profissionalizado. Quem
conduz a administração são dirigentes voluntá-
rios, que não recebem remuneração e, por isso,
dividem seu tempo com outras atividades pro-
fissionais. Com uma gestão descuidada no cam-
po financeiro, a maioria não consegue transfor-
mar o bom futebol em um negócio atrativo.
Mesmo as receitas mais óbvias, como as de bi-
lheteria, não são bem exploradas. A segurança
precária nos estádios afugenta as famílias, a de-
sorganização dificulta o acesso dos torcedores
assíduos e a escassez de camarotes e assentos
de melhor padrão impossibilita a cobrança de



ingressos de alto valor. O resultado é a baixa
ocupação dos estádios brasileiros: em média,
cada partida do Campeonato Brasileiro recebe
17 500 torcedores — pouco mais de um terço
do público nos campeonatos da Europa.

Os consecutivos anos de má gestão e de resul-
tados no vermelho deixaram para os clubes uma
herança difícil de driblar — o acúmulo de passi-
vos fiscais e trabalhistas. Alguns times, como o
Flamengo, chegam a ter uma dívida duas vezes
maior do que sua receita anual. Com as contas
apertadas, os clubes recorrem àquela que é a prin-
cipal fonte de financiamento do futebol brasilei-
ro: a venda de jogadores. Dados da Casual Audi-
tores Independentes, auditoria paulista especiali-
zada em clubes de futebol, mostram que a renda
obtida pelos principais times brasileiros com a
negociação de atletas em 2008 chegou a 397 mi-
lhões de reais, quase um terço da arrecadação
total. "Os clubes aqui só conseguem sobreviver

se vendem jogadores", diz o economista Luiz
Gonzaga Belluzzo, presidente do Palmeiras.

Pior para o torcedor, que tem de assistir pela
televisão ao sucesso de seus craques lá fora. A
necessidade de vender atletas para recompor o
caixa fez do Brasil a maior usina de formação de
jogadores no mundo — a venda para o exterior
ultrapassa a casa dos l 000 atletas por ano. Nos
campeonatos europeus, os brasileiros lideram o
ranking das nacionalidades, com mais de 500
jogadores profissionais em campo — à frente de
França e Portugal, por exemplo. O Brasil já ex-
portou atletas para os gramados mais remotos,
como a ilha mediterrânea de Chipre e a ex-repú-
blica soviética do Azerbaijão. Há um subprodu-
to interessante da posição de fornecedor oficial
de jogadores: a migração constante de atletas
acaba criando mais espaço para o desenvolvi-
mento de novos craques internamente. O que
hoje é uma salvação para as finanças dos clubes.

Venda de
camisetas não
oficiais em
Goiânia: os
clubes brasileiros
lucram pouco
com a própria
marca



no entanto, poderia ser uma verdadeira máquina
de captação se fosse feito com maior planejamen-
to. Como precisam de dinheiro imediato, os times
costumam vender para investidores locais parti-
cipações minoritárias nos direitos econômicos
dos jogadores antes mesmo de eles se tornarem
alvo de ofertas. Quando o jogador fica conhecido
e é arrematado por outra equipe, os clubes levam
uma fatia menor da bolada. "Se os times estives-
sem mais fortalecidos financeiramente, não pre-
cisariam se desfazer de seus jogadores em um
estágio tão inicial", diz o empresário Giuseppe
Dioguardi, agente da Fifa que investe em parti-
cipações de jogadores brasileiros.

No mercado internacional, principalmente na
Europa, a realidade é bastante diferente. A maio-
ria dos clubes funciona como empresa, com me-
tas e gestão profissionalizada. Os estádios ganha-
ram feições de shopping center, com lojas e res-
taurantes, e possuem áreas vip para reuniões de
executivos. Uma das referências é o inglês Man-
chester United, que há seis anos lidera a lista dos
times mais valiosos do mundo, segundo a revista
americana Forbes, Avariado em l ,9 bilhão de dó-



lares, o clube é visto pelos especialistas como
exemplo de diversificação de receitas e de bom
uso da marca, que atrai torcedores e consumido-
res de todo o mundo. Pelo site do Manchester, é
possível comprar ingressos sem filas, adquirir
camisetas e acessórios do time e contratar servi-
ços financeiros, como cartões de crédito e segu-
ros. "Lá fora, os clubes têm uma visão comercial
desenvolvida, ao contrário do que acontece no
Brasil", diz Felix Álvares Garmon, vice-presi-
dente da IMG, uma das maiores agências de
marketing esportivo do mundo.

O desenvolvimento econômico do futebol in-
glês, no entanto, só ocorreu após um esforço co-
letivo por parte dos clubes e do governo. Degra-
dado pela violência nos estádios, na década de
80. o esporte na Inglaterra lutou para transformar
a baderna dos hooligans em um mercado econo-
micamente atrativo. O marco para a mudança foi
a tragédia ocorrida em abril de 1989, quando 96
torcedores do Liverpool morreram esmagados
pelo excesso de público em uma das alas do es-
tádio Hillsborough, na cidade de Shefíield. O
episódio deu origem a uma série de medidas de
reestruturação, como melhorias na segurança e
na estrutura dos estádios. Hoje, diversos clubes
estão nas mãos de investidores, como o Manches-
ter City, cujo principal acionista é o Sheikh Man-
sour, um dos 19 irmãos do presidente dos Emi-
rados Árabes Unidos. "A Inglaterra fez uma
verdadeira revolução, que só seria possível no
Brasil com um conjunto de mudanças, desde as
finanças dos clubes até a qualidade da arbitragem

e o aumento de transparência da CBF', diz a eco-
nomista Elena Landau, ex-diretora do BNDES.

Os impérios formados pelos clubes europeus,
no entanto, enfraquecem o característico efeito-
surpresa do futebol. Na Espanha, os gigantes
Real Madrid e Barcelona formaram um duopó-
lio: nos últimos 25 campeonatos, eles levaram a
taça 21 vezes. "Cada país europeu tem, no má-
ximo, quatro times de ponta. No Brasil, normal-
mente existe uma dúzia de clubes no páreo", diz
André Coutinho. sócio da consultoria KPMG
responsável por projetos ligados à Copa. Bom
para o campeonato local, que tem uma disputa
mais acirrada, ruim para as finanças dos clubes,
que ficam com o poder disperso na hora de ne-
gociar. Na venda dos direitos de transmissão dos
jogos pela televisão, cada um dos principais ti-
mes brasileiros recebeu cerca de 34 milhões de
reais em 2008 — o equivalente a um quarto dos
ganhos do alemão Bayern de Munique com a
venda dos direitos de transmissão dos jogos.

O FUTEBOL BRASILEIRO PASSOU por
uma tentativa de melhoria na gestão por volta dos
anos 2000, quando alguns fundos de investimen-
to aportaram em clubes locais. O fundo texano
Hicks, Muse, Tate & Furst fez um contrato de
cerca de 60 milhões de dólares com o Corinthians
para explorar a marca do clube. Outros times, co-
mo Cruzeiro e Vasco, também receberam dinhei-
ro de sócios capitalistas. A dificuldade de pôr a
casa em ordem, somada à conjuntura econômica
desfavorável—crise da internet no mundo e des-

0 árabe Sheikh
Mansour, maior
acionista do
Manchester City:
na Inglaterra,
o futebol é
visto como um
investimento



Estrago no
estádio do
Coritiba: falta
de segurança e
desorganização
afugentam
torcedores
brasileiros

valorização do real no Brasil —, fez as parcerias
desandar. 'Todo investidor busca retorno finan-
ceiro, mas os fundos não tiveram a receita que
esperavam", diz Lorival Santos, ex-consultor téc-
nico do Hicks, Muse. Em 2005, a esperança de
acabar com a caixa-preta do futebol brasileiro
ressurgiu com um projeto de lei que previa o au-
mento das exigências de transparência dos clubes
— quem não prestasse contas com o aval de uma
auditoria externa correria o risco de ficar de fora
dos campeonatos, Até agora, no entanto, as mu-
danças não passaram pelo Congresso Nacional.

Recentemente, alguns clubes brasileiros come-
çaram a dar passos para a melhoria da situação
econômica. O São Paulo adotou planos de diver-
sificação de receitas e fortalecimento da marca.
Uma das iniciativas foi a criação da grife SAO
Store, rede que tem loja na rua Oscar Freire, cen-
tro de consumo de luxo da capital paulista. No
estádio do Morumbi o São Paulo instalou livraria,
restaurante e casa de eventos — e prevê o lança-
mento de uma academia de ginástica no próximo
ano. "Com as iniciativas, a visitação diária passou
de 300 para 3 000 pessoas de 2002 para cá", diz
Júlio Casares, vice-presidente de marketing do
São Paulo. Medidas como essa fazem com que o
São Paulo seja responsável por 30% dos 168 mi-
lhões de reais arrecadados em 2008 pelos princi-
pais clubes brasileiros com receitas alternativas
— que excluem ganhos com transferência de jo-
gadores, bilheteria, patrocínio e televisionamento.
O Internacional, de Porto Alegre, fez campanhas
de marketing para aumentar o número de sócios
— em julho, o clube atingiu 100 000 associados,
constituindo a sexta maior base de sócio-torcedor
do mundo. Segundo Décio Hartmann, vice-pre-
sidente de administração do Internacional, a re-
ceita com a mensalidade dos sócios representa
30% dos ganhos. São passos tímidos, mas podem
indicar um caminho. Em um país onde as torcidas
formam verdadeiras nações de consumidores, o
futebol tem de se provar capaz de gerar bons re-
sultados também fora dos gramados. •













Quase seis décadas depois, ainda dói na
alma do brasileiro a derrota na final da
Copa de 1950. Na escala dos maiores
desastres da história do esporte, nenhum

outro jogo se aproxima daquele que ficou eter-
nizado como o "Maracanaço". O empate contra
os uruguaios nos bastava, e saímos na frente.
Eram tempos de muita esperança num país que
começava a dar os primeiros passos rumo à
modernidade. Havia uma inédita combinação
de restauração democrática, impulso renovado
à industrialização, crescimento das cidades e
um encantamento cada vez maior do mundo
pelo Brasil e seu simpático povo. O Maracanã,
inaugurado especialmente para o mundial e até
hoje um dos templos sagrados do futebol, re-
cebeu quase 200 000 pessoas para a grande
final. Deu tudo errado. Os dois gols uruguaios
sepultaram o sonho brasileiro. Ainda éramos
da segunda divisão no mundo da bola, mesmo
na América do Sul, onde Uruguai e Argentina
pairavam num patamar superior.

Em quase 60 anos, nem o futebol nem o país

são os mesmos. Desde então, apresentamos ao
mundo o talento de Pelé. Garrincha & Compa-
nhia, gênios que fizeram do Brasil a pátria de
chuteiras. Nenhum país ganhou tantos mundiais.
Ou produziu tantos craques. Ou participou de
tantas Copas. Fora dos estádios, porém, a trans-
formação do país foi maior, como se verá nas
páginas a seguir. O Brasil rural e analfabeto é
hoje uma economia que faz diferença para o
mundo. O país continua a penar com uma série
de mazelas — algumas tão ou mais vergonhosas
que as vividas no passado. Mas os avanços eco-
nômicos e sociais, ainda que insuficientes, são
inquestionáveis. Até a Copa de 2014, espera-se
que o Brasil atinja um novo patamar e se conso-
lide como uma das maiores economias do mun-
do. Como antes, também agora o mundial chega
num momento em que o país está na moda. Re-
lembrar a transformação econômica, social e
política no período de 64 anos entre as duas Co-
pas brasileiras não deixa de ser um balanço do
que conseguimos produzir, como sociedade, des-
de a fatídica tarde de 16 de julho de 1950.



































N
o dia 11 de junho de 2010, quando o
juiz apitar o início do primeiro jogo
da Copa do Mundo da África do Sul,
pelo menos 400 000 pessoas deverão

assistir à partida nas ruas de 16 cidades espalha-
das pelo mundo. Até a final da Copa, um mês
depois, estima-se que mais de 25 milhões terão
visto os jogos nos Fan Fests, extensões dos está-
dios a céu aberto montados pela Fifa ern que,
além das transmissões das partidas, haverá shows
e venda de bebidas, comida e produtos licencia-
dos da Copa. Criado para o mundial de 2006, na
Alemanha, o Fan Fest (ou "festival dos fãs") é a
mais bem-sucedida inovação de marketing da
Fifa nos últimos tempos, na opinião de executivos
da própria entidade e especialistas consultados
por EXAME. Para a Fifa, que tem nos patrocínios
sua segunda maior fonte de receitas (a primeira
são os direitos de transmissão das Copas), esses
eventos são, ao mesmo tempo, um produto pro-
missor e uma oportunidade de ampliar ainda rnais
o alcance do espetáculo esportivo mais popular
do mundo. O público estimado para os Fan Fests
de 2010 é mais de seis vezes o que irá aos está-
dios. Graças a essa multidão, a Fifa poderá co-
memorar na Copa da África do Sul a consolida-
ção do evento como negócio e preparar-se para
transformá-lo numa fonte de lucros no mundial
do Brasil em 2014. "O Fan Fest foi a melhor

jogada de marketing da história recente da Copa.
Ele atrai gente mais jovem do que os estádios, o
que é muito interessante para algumas marcas e
para a própria Fifa, que renova seu público", diz
o ex-técnico da seleção brasileira de vôlei mas-
culino José Carlos Brunoro, sócio da consultoria
esportiva Brunoro Sport Business.

As aglomerações espontâneas para assistir às
partidas em locais públicos chamaram a atenção
da Fifa na Copa de 2002, dividida entre Coréia
do Sul e Japão. Naquele ano, telões montados
em praças e parques atraíram milhões de pessoas.
No mundial seguinte, a Fifa e o comitê organi-
zador da Copa encamparam a iniciativa, criaram
a marca Fan Fest e montaram eventos em 12
locais na Alemanha, usando o logotipo oficial da
entidade e dos patrocinadores. Os jogos foram
transmitidos em telões gigantes e assistidos por
um total de 18 milhões de pessoas durante um
mês. Algumas das empresas que já patrocinavam
a Fifa passaram a financiar também os Fan Fests.
Segundo o relatório financeiro da entidade sobre
a Copa, foram arrecadados ao todo quase 7 mi-
lhões de dólares em cotas de patrocínio exclusi-
vo das festas, pagos por Mastercard, Coca-Cola
Hyundai e Toshiba. Todo o dinheiro foi gasto nos
eventos, que não deram lucro. Para a Copa da
África do Sul, tudo foi pensado para multiplicar
o tamanho e as receitas do Fan Fest. Pela primei-
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ra vez haverá eventos fora do país-sede — em
Londres, Paris, Sydney, Cidade do México, Ber-
lim. Roma e Rio de Janeiro. Fazer um Fan Fest
na próxima Copa também será bem mais caro do
que na Alemanha. Só no Rio de Janeiro, serão
necessários 25 milhões de reais para receber até
20 000 pessoas por jogo na praia de Copacabana.
Todo o dinheiro virá de patrocínio. Mas o salto
na arrecadação deverá ocorrer somente em 2014.
Como os contratos de patrocínio da Copa são
feitos para ciclos de quatro anos e negociados
com pelo menos quatro anos de antecedência,
quando o Fan Fest da Alemanha foi concebido,
todo o patrocínio para a Copa de 2006 e para a
seguinte, de 2010, já estava negociado. Por isso
o valor que a Fifa conseguiu arrecadar na Ale-
manha para as festas foi relativamente pequeno.
"Não dá para dizer a um patrocinador que já
comprometeu 500 milhões de dólares que ele
tem de pagar mais um dinheirão por um evento
que ainda não foi testado. Em 2014, a história já
será diferente", diz um executivo ligado à orga-
nização da festa em 2010.

O FAN FEST SE TORNOU TÃO estratégico
para a Fifa que a entidade criou uma divisão es-
pecial só para organizá-lo. Na Alemanha, 19 000
pessoas foram mobilizadas para montar o even-
to, que em 2010 ocorrerá em locais cercados,
com entrada gratuita e programação para um dia
inteiro. As festas passaram a fazer parte das ne-
gociações da Fifa com as emissoras que disputam
os direitos de transmissão da Copa. Para 2010,
as TVs assumiram também o compromisso de
cobrir os Fan Fests com entradas ao vivo e ima-
gens dos eventos em outros países. Antevendo
uma proliferação de "Fan Fests do B", a Fifa
criou um esquema de proteção de marca que di-
ta regras para todas as transmissões públicas de
jogos da Copa. Elas prevêem, por exemplo, que
nenhuma dessas transmissões pode ter apoio fi-
nanceiro de concorrentes dos patrocinadores da
Fifa ou da Copa do Mundo. Todos os organiza-
dores das festas precisam ter licença da Fifa, sob
pena de ser processados.

Considerando o hábito brasileiro de grandes
aglomerações para assistir aos jogos da seleção,
pode-se prever que os advogados da Fifa terão
bastante trabalho por aqui. Vários eventos para-
lelos já estão marcados para 2010.0 maior deles
provavelmente será a tradicional festa do Alzirão,
no bairro carioca da Tijuca. Espécie de ancestral
do Fan Fest, a festa do Alzirão existe desde os
anos 70 e teve seu primeiro telão em 1990. Na
última Copa, reuniu 20 000 pessoas para os jogos

da seleção brasileira. "Sempre tivemos autoriza-
ção da TV Globo, que tem os direitos de trans-
missão, e não pagamos nada", diz o organizador,
Ricardo Ferreira. Isso foi antes do Fan Fest. Ago-
ra, a Globo informa que até o Alzirão terá de ser
autorizado pela Fifa. Outro evento paralelo, o
Festão da Copa, deve acontecer no ginásio do
Ibirapuera. em São Paulo. Além de exibir os jo-
gos, terá shows e sorteio de prêmios para 6 000
pessoas, com a cobrança de 45 reais por torcedor.
"Os Fan Fests sempre aconteceram de modo in-
formal. Não são invenção da Fifa", diz José Coc-
co, diretor da J. Cocco Marketing Esportivo, que
produz o Festão da Copa e está negociando com
a entidade um acordo de licenciamento.

Mas não é apenas para as empresas e para a
Fifa que o Fan Fest é um bom negócio. Para os
países-sede as festas também podem ser uma po-
derosa arma de propaganda. As cenas de praças
e parques repletos de jovens na Copa da Alema-
nha foram decisivas para reforçar a imagem de
um país bom para se divertir, com um povo alegre
e acolhedor. As pesquisas do comitê organizador
mostravam que os alemães ainda eram vítimas
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do estigma de um povo agressor, resquício da
Segunda Guerra Mundial. A Alemanha também
era tida como um lugar mais para fazer negócios
do que para se divertir. Mirando o potencial de
construção de uma imagem global positiva, o
Brasil vai aproveitar os Fan Fests já na Copa da
África do Sul. O Ministério do Turismo, respon-
sável pela promoção da imagem do país para a
Copa de 2014, deixou claro às agências de publi-
cidade que disputam a conta do Brasil que o iní-
cio da campanha deve ocorrer nos Fan Fests de
todo o mundo durante a transmissão da partida
final da Copa da África do Sul. Junto com o Mi-
nistério dos Esportes, o do Turismo também pre-
tende patrocinar em 2010 eventos semelhantes
aos Fan Fests nas 12 cidades que receberão jogos
da Copa em 2014. A idéia é usar as festas como
piloto e começar desde já a projetar a imagem de
um país culturalmente diverso e complexo, com
jeito de potência emergente. "Tem gente que ain-
da pensa que vivemos só de exportar café. A Co-
pa é a nossa maior chance de mudar isso. Vamos
começar o quanto antes", diz o ministro do Tu-
rismo, Luiz Barreto. Para a alegria da galera. •
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