
Especialistas temem pela rentabilidade dos projetos 
Dubes Sônego e Fábio Suzuki 
 
A baixíssima participação da iniciativa privada no financiamento dos projetos dos estádios que 
receberão os jogos da Copa de 2014, de apenas 6%, preocupa especialistas em marketing e 
gestão esportiva. "O pouco interesse de empresas leva a crer que não estão levando em conta 
o aproveitamento comercial dos estádios depois da Copa", afirma Robert Alvarez, professor da 
pós-graduação em administração e marketing do esporte da Escola Superior de Propaganda e 
Marketing (ESPM). 
 
Segundo o acadêmico, principalmente os estádios de cidades que têm times que frequentam 
pouco a primeira divisão do Campeonato Brasileiro "vão estar às moscas", em cinco anos. 
Neste grupo, ele inclui capitais como Recife, Cuiabá e Manaus. 
 
Como a média de público brasileira em partidas de futebol é muito baixa, por volta dos 28% 
da capacidade das arenas, e o ingresso "barato", na casa do R$ 12 e R$ 13, muitos dos 
projetos em andamento não teriam um prazo de retorno do investimento exequível. "Partidas 
de Nacional e São Raimundo, em Manaus, têm média de público de 2 mil pessoas e só lotam 
com ingresso a R$ 2", diz Alvarez. 
 
Recife, em particular, mesmo com três times tradicionais, donos de estádios próprios, vai 
construir uma nova arena. "É um erro. O novo estádio corre o risco de não ser usado por 
ninguém e virar elefante branco", diz Mauro Holzmann, diretor da divisão de arenas da Traffic. 
 
Knut Göppert, arquiteto e diretor executivo do escritório alemão Schlaich Bergermann und 
Partner, responsável pelos projetos de diversos estádios das últimas e das próximas duas 
Copas, afirma que, em geral, para que um projeto de estádio seja sustentável, é muito 
importante aumentar o nível de conforto dos espectadores e a utilização multifuncional dos 
espaços, o que pode gerar mais lucros e permitir uma utilização mais frequente. 
 
Os eventos não precisam ser somente esportivos, mas também podem incluir concertos, 
conferências e a utilização diária das áreas business e vip, incluindo restaurantes e outros 
negócios. Mas, há quem argumente que a baixa atratividade dos estádios como negócio no 
Brasil vai além da questão arquitetônica. 
 
Problema sistêmico 
 
De acordo com Alvarez, para que um estádio seja rentável, não só os ingressos teriam que ser 
pelo menos três vezes mais caros que o preço médio praticado hoje no Brasil, como o local 
precisaria contar com receitas atualmente indisponíveis. 
 
Um exemplo desse tipo de receita seria o patrocínio do estádio, lá fora conhecido como naming 
rights. "No Brasil, a Globo não mostra o nome do estádio, caso a empresa patrocinadora não 
seja também sua anunciante", afirma o acadêmico. 
 
Outros entraves que não contribuem para melhorar a experiência de consumo do esporte, na 
avaliação de Alvarez, são a violência e a falta de respeito ao consumidor. "O times têm que 
parar de passar a mão na cabeças das torcidas organizadas", diz Alvarez. Banheiros limpos e a 
definição de lugares numerados, que permitem ao espectador sair para consumir e voltar para 
seu lugar, tranquilamente, também ajudariam. "0 futebol tem apelo em todas as classes 
sociais. Mas, sem isso, qualquer ação de marketing fica restrita a um grupo menor de pessoas, 
que se sujeitam aos desconfortos", diz. 
 
Para aumentar as receitas, os clubes deveriam se concentrar em investir em melhorar a 
experiência de consumo do futebol, como entretenimento e mecanismo de identificação. "A TV 
e a venda de jogadores deveriam ser receitas complementares. O contrário seria como se um 
supermercado quisesse viver de dinheiro do estacionamento", afirma.  
 

 



 
 
Rivalidade para sediar o jogo de abertura 
Fábio Suzuki 
 
O palco da grande final da Copa do Mundo de 2014 já está definido: será o Maracanã, mesmo 
local da partida decisiva do primeiro e único mundial de seleções que o país sediou em 1950. 
Já o jogo de abertura do torneio que ocorrerá daqui a quatro anos é motivo de grande disputa, 
mas não dentro de campo. Nos bastidores, é grande a rivalidade entre dirigentes, políticos e 
interessados para que São Paulo, Belo Horizonte ou Brasília abrigue a primeira partida da 
Copa. A capital paulista é a favorita e desde que o Brasil foi escolhido como sede do torneio é 
indicada, de forma não oficial, como o local do primeiro jogo. Mas as outras duas cidades 
correm por fora, principalmente depois que Jérome Valcke, secretário-geral da Fifa, fez duras 
críticas às instalações do estádio do Morumbi, no ano passado. Desde então, pouca coisa 
mudou em relação ao projeto da capital paulista. "São Paulo não tem um plano definido e nem 
clareza na captação dos recursos", afirma Robson Calil Chair, da Deloitte. Enquanto isso, Belo 
Horizonte e Brasília divulgam as qualidades de seus projetos para levar vantagem na briga. 
"Estamos preparando Brasília para abrir ou até para fechar a Copa. Nos prazos, estamos à 
frente dos outros estados", diz Jaime Alarcão, secretário de obras do Distrito Federal. Já o 
secretário-adjunto de transporte e obras públicas de Minas Gerais, João Fleury, faz críticas 
diretas à favorita para o jogo de abertura. "O Mineirão já tem estacionamento e é de fácil 
acesso devido ao sistema de transporte de Belo Horizonte. Já o Morumbi não tem nada disso", 
diz ele. "Com certeza o Mineirão é melhor que os outros".  
 
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 6 fev. 2010, Primeiro Caderno, p. 6-7. 


