
 
Clubes costuram acordos para viabilizar reformas dos estádios fora da Copa 
Ruy Barata Neto 
 
Vitória e Coritiba buscam parceiros para trabalhar projetos 
 
Há clubes que não têm seus estádios selecionados para a Copa do Mundo. E com isso, estão 
fora da linha de financiamento de R$ 3,4 bilhões do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) destinados a reformas de várias arenas. Mas essas agremiações 
não querem ficar com seus espaços defasados diante dos novos estádios, pertencentes a 
equipes rivais. E o caso do Coritiba, dono do maior estádio do Paraná, o Couto Pereira, que 
não está listado para a Copa. No estado, é o Arena da Baixada, do Atlético Paranaense, que 
será o anfitrião dos jogos. "O Coritiba precisará se mexer", afirma o presidente da Traffic 
Marketing Esportivo, Júlio Mariz. 
 
Segundo o executivo, o negócio de administração dos estádios deverá deslanchar no Brasil nos 
próximos anos. A Clubes de futebol que não têm estádios ligados à Copa procuram parcerias 
com empresas privadas para financiar reformas de seus campos empresa que ganhar o direito 
de exclusividade na gestão comercial do estádio pode ser capaz de movimentar milhões de 
reais e ganhar uma comissão pela venda das propriedades das arenas  o que inclui aluguel 
para shows, venda de cadeiras cativas e camarotes e de espaço em campo para publicidade. 
 
 "Esse negócio aumenta a receita direta do clube", diz Mariz. "Só com o aluguel do espaço 
posso garantir R$ l milhão para o clube com duas datas reservadas para apresentação de 
grandes artistas." 
 
Vitória 
 
Há rumores no mercado de que o Corinthians e a Ponto Preta também estariam tentando 
aproveitar esse momento para iniciar seus projetos de construção de estádios. 
 
Na Bahia, o Vitória já trabalha para viabilizar o projeto com uma construtora. Segundo o 
diretor de marketing do clube, Ricardo Azevedo, até meados de 2009 a direção da agremiação 
negociava com a empresa Luso Arena para dirigir esse acordo. Mas o projeto acabou não 
seguindo adiante. "Não podemos ficar com um estádio defasado, tendo a Fonte Nova 
reformado. Estamos trabalhando para reformar nosso campo ou até construir um novo do zero 
até 2013", diz Azevedo. A operação é importante inclusive porque interessa ao clube alugar 
seu espaço para treinamento de seleções que vierem ao país  outro filão interessante. 
 
O interesse das equipes movem a chegada de empresas especializadas na gestão de arenas ao 
redor do mundo. Entre os competidores estrangeiros em negociação com clubes estão a AEG 
Worldwide, que administra espaços como o O2 Arena, em Londres, onde Michael Jackson faria 
50 shows para comemorar seus 50 anos, mas acabou morrendo, em junho do ano passado. 
Além dela, devem entrar no país grupos como SMG e Amsterdam Arenas.  
 
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 13 mar. 2010, Primeiro Caderno, p. 9. 


