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Especialista em projetos para estádios de futebol, arquiteto alemão avalia a situação das 
arenas brasileiras para a Copa 
 

 
 
Diretor executivo do escritório Schlaich Bergermann und Partner, o arquiteto alemão Knut 
Göppert é um especialista em projetos de estádios de futebol. Ele trabalhou em obras 
utilizadas nas Copas do Japão/ Coréia e Alemanha, assim como nos dois próximos mundiais de 
seleções, que serão disputados na África do Sul, este ano, e no Brasil, em 2014. Em entrevista 
exclusiva ao jornal Brasil Econômico, ele avalia as condições dos estádios brasileiros e afirma 
que não haverá tempo suficiente para que fiquem prontos no prazo estipulado pela Fifa. 
 
Qual a sua opinião sobre a atual situação dos estádios no Brasil? 
 
Todos os projetos estão no caminho certo. Uma avaliação minuciosa dos estádios existentes 
das cidades-sede foi realizada para verificar a potencialidade em cumprir as rigorosas normas 
da Fifa. Estádios como Mineirão, Morumbi e Arena da Baixada possuem uma configuração 
básica onde será possível realizar trabalhos profundos de modernização. Estamos trabalhando 
também no projeto das estruturas do novo estádio de Manaus e Brasília, projetando as 
estruturas de cobertura e fachada que irão transformá-los em modernas arenas de nível 
internacional. Mas atrasos nas decisões não são mais aceitáveis e o modelo econômico final 
deve ser posto em prática imediatamente. 
 
O senhor pode fazer uma comparação entre os estádios brasileiros e os sul-
africanos? 
 
Na África do Sul, apenas poucos estádios tiveram potencial para reforma, pois eram em sua 
maioria pequenos e de geometria inadequada. Esta foi a principal razão pela qual a África do 
Sul aceitou o desafio de construir novos e modernos estádios e somos parceiros orgulhosos 
deste processo tão importante. Somos os projetistas dos sistemas estruturais de fachada e 
cobertura do estádio de Joanesburgo (Soccer City), que foi inteiramente renovado. Em 
Durban, vivemos o desafio de projetar uma estrutura única para a cobertura, suspensa em um 
arco de aço de alto grau, de 346 metros de comprimento e 100 metros de altura, apoiado em 
apenas três pontos, um verdadeiro ícone arquitetônico. Na Cidade do Cabo, novas tecnologias 



foram aplicadas na cobertura de forma ondulada em aço e vidro, projeto que respeitou as 
condições limite e a exuberância da paisagem natural da cidade. No Brasil, muitos dos estádios 
existentes são verdadeiros ícones arquitetônicos. Será um desafio para a equipe de projeto 
adicionar valor a eles, funcional e visualmente. 
 
Por que a cobertura se tornou uma parte importante da estrutura dos estádios? 
 
As coberturas dos estádios são elementos primordiais nas arenas esportivas modernas. Elas 
proporcionam proteção contra sol, chuva e granizo, e criam uma atmosfera mais intimista com 
a melhora da acústica do estádio. Além disso, a iluminação fixada na cobertura é mais 
favorável para jogadores, espectadores e transmissões de TV do que a solução antiquada das 
grandes torres. E mais do que isso, a cobertura cria em muitos casos a identidade do estádio. 
 
Como os estádios devem ser construídos para serem economicamente sustentáveis 
depois da Copa do Mundo? 
 
É difícil responder sobre todos os projetos ao mesmo tempo. Em geral, é muito importante 
aumentar o nível de conforto dos espectadores e a utilização multifuncional dos espaços, o que 
pode gerar mais lucros e permitir a sua utilização mais frequente . Os eventos não precisam 
ser somente esportivos, mas podem incluir também concertos, conferências e a utilização 
diária das áreas business e vip, incluindo restaurantes e outros negócios. 
 
As características locais são consideradas em um projeto? 
 
Certamente. Nenhum projeto pode ser desenvolvido sem levar em consideração as 
características locais. Apenas os requisitos funcionais básicos e o programa funcional são 
definidos pela Fifa. Todo o resto é derivado de fatores locais: a localização, a infraestrutura 
existente, as possibilidades financeiras, o legado após os jogos, a paisagem, o clima e as 
sobrecargas, materiais locais, produtos e indústria. A modernização do Mineirão em Belo 
Horizonte é um ótimo exemplo. Ela mostra não somente a abordagem sensível com o estádio 
existente e o uso de materiais locais, mas também a ideia de criar soluções inovadoras, como 
um sistema integrado de painéis fotovoltaicos na extensão da nova cobertura. 
 
Quais os estádios brasileiros em melhores condições atualmente? Por quê? 
 
Os estádios brasileiros no geral não estão em boas condições. A maioria tem 40, 50 anos e não 
se submeteram a grandes renovações. Déficits funcionais como visibilidade inadequada, 
estabilidade dinâmica insuficiente das arquibancadas, assentos sem cobertura, poucas áreas e 
camarotes para negócios e um setor vip, situação complicada de estacionamento privativo e de 
ônibus, e tantos outros pontos. Eventos como Copa do Mundo ou as Olimpíadas são 
catalisadores de melhorias, não apenas para os estádios, mas também para muitos setores a 
eles conectados. Estamos muito confiantes de que o Brasil não irá medir seus esforços para 
organizar com sucesso a Copa do Mundo, e também melhorar a infraestrutura das cidades, 
realizando projetos que têm sido discutidos por anos a fio sem nenhuma decisão. É o que 
vimos acontecer na Alemanha em 2006. 
 
Há tempo suficiente para construir/ reformar os estádios brasileiros até a Copa de 
2014? 
 
Não há tempo suficiente. Os projetos mostram que a maioria das obras dos estádios deveria 
ter início no começo de 2010. É agora. É responsabilidade do cliente organizar todos os 
processos de modo a ter os contratos prontos para execução nas próximas semanas. Pelo que 
sabemos, estamos no caminho, mas retrocessos ou mudanças nos planos devem ser evitados. 
 
O estádio do Morumbi, em São Paulo, tem sido muito criticado pela Fifa e sua 
utilização na Copa do Mundo é uma dúvida. Quais são os principais desafios desse 
estádio?  
 



No Morumbi, tivemos que lidar com um estádio existente em uma implantação muito 
específica. Os designers levaram isso em consideração e sob a coordenação do nosso cliente 
(SPFC) desenvolvemos soluções para atender as normas da Fifa. Sabemos que o clube tem 
levado todos os aspectos muito seriamente e estamos trabalhando com afinco para fazer do 
Morumbi uma valiosa sede para os jogos da Copa de 2014. 
 
Há diferenças entre os orçamentos dos estádios de Alemanha, África do Sul e Brasil? 
Os investimentos são similares? 
 
Hoje vemos os negócios relacionados à construção como um business globalizado. As 
principais construtoras operam não somente em seus mercados locais, mas também 
internacionalmente. Com esse background e acesso aos recursos globais, as diferenças entre 
os orçamentos das construções nos três diferentes países tornaram-se pequenas. No entanto, 
os orçamentos ainda são influenciados pelas diferenças regionais, impostos locais e globais e 
estabilidade das moedas, apenas mencionando alguns tópicos. 
 
Quais foram os principais desafios encontrados nos projetos dos estádios no Brasil? 
 
O maior desafio para nós foi nos ajustarmos a complicados procedimentos administrativos. O 
trabalho conjunto com nossos colegas brasileiros foi muito inspirador e muito profissional. Sem 
dúvida formamos excelentes joint ventures nas quais os parceiros brasileiros e alemães 
colaboraram para o sucesso dos projetos. Esperamos que em algumas áreas nossa experiência 
no permita estabelecer os princípios da arquitetura e da engenharia de leveza estrutural no 
Brasil após os projetos para a Copa do Mundo de 2014. 
 
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 6 fev. 2010, Primeiro Caderno, p. 8-9. 


