
Maioria das obras em estádios está atrasada 
Dubes Sônego e Fábio Suzuki 
 
A Fifa estipulou que as construções nas arenas de futebol devem começar em março, mas, 
levando-se em conta o prazo de licitações e licenças, poucas cumprirão o prazo  
 
Dia 1º de março de 2010. Essa é a data estipulada pela Fifa para o início das obras dos 
estádios brasileiros que serão utilizados na Copa do Mundo de futebol que o país sediará em 
2014. Mas pelo andamento das licitações e mais os trâmites para as licenças das obras, os 
primeiros passos para a realização do Mundial de seleções no Brasil já estão atrasados na 
maioria das doze cidades sede. O investimento total divulgado pelo Ministério do Esporte para 
as obras das arenas de esporte é de R$ 5,3 bilhões, sendo R$ 3,4 bilhões disponibilizados por 
financiamento do BNDES (pode chegar a R$ 4,8 bilhões com base no limite de R$ 400 milhões 
para cada sede). 
 
Até o momento, independente do que cada cidade terá que realizar para cumprir as exigências 
da Fifa, apenas duas sedes estão com os trabalhos dentro do prazo: Belo Horizonte (MG), cuja 
primeira das três fases da reforma do Mineirão começou há dez dias; e Salvador (BA), que já 
concluiu sua licitação para a reconstrução do estádio Fonte Nova, vencida pelo consórcio Fonte 
Nova Negócios e Participações SA - formado pelas construtoras Odebrecht e OAS. Mas o início 
das obras na capital da Bahia depende ainda de licenças para viabilizar a demolição e 
reconstrução da arena. A expectativa é que a documentação esteja pronta apenas em abril. 
 
Mesmo que as cidades agilizem o recebimento das propostas, é pouco provável que todo o 
processo que envolve uma licitação (análise, julgamento, recursos de proposta técnica, 
econômica e habilitação) seja realizado em menos de um mês. Por utilizar estádios privados, 
Porto Alegre, Curitiba e São Paulo não precisam realizar licitações, apenas providenciar os 
investimentos para dar início aos trabalhos. 
 
Cartão vermelho 
 
A intenção da Fifa assim como na Alemanha, em 2006, e este ano na África do Sul - era ter no 
máximo dez sedes para o torneio, mas após pressão da Confederação Brasileira de Futebol 
(CBF) o Brasil é o primeiro país a indicar doze centros para o evento. O fato, entretanto, é um 
motivo a mais para a entidade máxima do futebol cumprir os prazos com rigor, abrindo a 
possibilidade de pena para duas sedes que estiverem atrasadas. 
 
"O prazo da Fifa está definido há muito tempo, não foi ontem. E até agora as construtoras 
responsáveis ainda não estão definidas", afirma Robson Calil Chair, sócio da área de 
gerenciamento de riscos empresariais da consultoria Deloitte e integrante do grupo 
multidisciplinar dedicado ao "Projeto Copa do Mundo 2014". Calil questiona ainda a 
permanência de doze cidades sedes para abrigar o evento. "Não será esse número com 
certeza. Projetos vão ficar pelo caminho até 2014", avalia. 
 
Dos palcos que receberão os jogos em 2014, seis serão totalmente construídos e o prazo 
indicado pela Fifa para a entrega das obras é dezembro de 2012. De acordo com a 
Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no momento não há atrasos em nenhum projeto 
brasileiro. 
 
Para Mauro Holzmann, diretor da divisão de arenas da Traffic, há prazo suficiente para as 
obras serem realizadas e os financiamentos do BNDES ajudam a viabilizar os projetos. "Mesmo 
sendo processos mais longos por ser licitações em sua maioria e pelos trâmites brasileiros 
serem mais demorados, estou tranquilo em relação à entrega dos estádios dentro do prazo. 
Minha grande preocupação é em relação aos aeroportos", diz Holzmann. 
 



 

 



 



 
 

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 6 fev. 2010, Primeiro Caderno, p. 4-5. 


