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Japão, Portugal e França sofrem com problemas em estádios construídos para receber torneio 
 
Antes de inserir bilhões de reais na construção e reforma de dos doze estádios indicados para 
abrigar os jogos da Copa do Mundo de 2014, o Comitê Organizador brasileiro do evento 
deveria ter como exemplo os casos de arenas que foram erguidas no exterior recentemente 
para receber campeonatos de futebol. Desde o mundial de seleções realizado na França, em 
1998, diversos estádios viraram verdadeiros "elefantes brancos" e muitos já foram demolidos 
por não serem economicamente sustentáveis após o término do torneio. 
 
O Stade de France, palco da final entre França x Brasil no torneio realizado há doze anos no 
país europeu, é pouco utilizado atualmente, pois o principal time local, o Paris Saint Germain, 
tem seu próprio estádio. 
 
Mas o exemplo francês não é o mais grave. "Das 22 arenas utilizadas na Copa do Mundo do 
Japão/Coreia, em 2002, oito delas já foram demolidas. Houve reclamações fortes pelo 
investimento feito e é um exemplo para os organizadores da Copa no Brasil", afirma Robson 
Calil Chair, diretor da consultoria Deloitte. "Essa é uma materialização desse risco de construir 
um novo estádio sem planejamento", completa. 
 
Em 2004, Portugal foi o país sede da Eurocopa e também investiu pesado para erguer arenas 
modernas para o torneio. Hoje, apenas seis anos depois, é discutida a demolição de cinco 
estádios portugueses, situados nas cidades de Braga, Leiria," Coimbra, Aveiro e Faro. A 
provável iniciativa deve-se aos custos de € 13 milhões ao ano que geram juntos aos 
municípios, somando-se a dívidas pelas obras e manutenção. Já os estádios do Dragão, do FC 
Porto, Alvalade XXI, do Sporting, e a Nova Luz, do Benfica, são economicamente sustentáveis 
por serem utilizados com frequência por seus times. 
 
"Para construir novas arenas, é preciso prestar atenção a componentes do pós-Copa. É preciso 
oferecer serviços que viabilizem os investimentos realizados", diz Mauro Holzmann, diretor da 
Traffic. No entanto, ele avalia que o Brasil tem se inserido com mais força no mercado de 
show-business internacional, fato. que pode ajudar na utilização dos novos estádios 
brasileiros.   
 
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 6 fev. 2010, Primeiro Caderno, p. 7. 


