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WTorre e OAS iniciam projetos privados de construção de arenas multiuso, em estádios, para 
jogos e shows 
 
Algumas das maiores construtoras do país voltam seus investimentos para a modernização de 
estádios, dispostas a lucrar mais tarde com receitas advindas da indústria do show business. É 
o caso da OAS, do sul do país, que está em processo adiantado de obtenção das licenças 
necessárias para a construção da nova arena do gaúcho Grêmio. De acordo com o 
planejamento da companhia, a obra deve começar em meados de julho. 
 
Segundo o diretor de incorporação da OAS Empreendimentos, Carlos Eduardo Paes Barreto 
Neto, a empresa programa investir até R$ 400 milhões para levantar o projeto  que tem a 
configuração de complexo, com restaurantes, lanchonetes, shopping center e edifícios 
comerciais no entorno. O traçado como um todo ocupará 311 mil metros quadrados, sendo 
100 mil destinados ao estádio. Parte do investimento vem de recursos próprios e o restante de 
empréstimos bancários. 
 
Em contrapartida, o Grêmio cederá à construtora o direito de operar o estádio pelos próximos 
20 anos. Isso significa que todas as receitas advindas de bilheteria em jogos e acordos 
comerciais será faturada pela OAS e dividida entre as partes. 
 
O negócio é ainda mais interessante, uma vez que a arena será construída em uma nova 
região, no bairro do Humaitá, próximo ao aeroporto Salgado Filho. A localização é estratégica 
pela facilidade de acesso e acomodação de turistas. O Olímpico atual, no bairro da Asenha, no 
centro da cidade, será demolido. No lugar, a OAS erguerá projetos imobiliários que serão 
comercializados pela empresa. "Poderemos trabalhar numa área hoje bastante valorizada", 
afirma Barreto. 
 
Palmeiras 
 
O projeto da OAS segue na esteira daquele da WTorre em parceria com o Palmeiras. A 
construtora investirá R$ 300 milhões para erguer o novo estádio do alviverde, em São Paulo. A 
arena terá capacidade para receber 45 mil pessoas sentadas. O número pode chegar até 60 
mil para shows em que o público fica em 'pé no gramado. Quem tem o direito exclusivo de 
comercialização da arena é o Grupo Traffic que, unido à Planmusic, de Luís Oscar Niemeyer, 
também será responsável pela venda de patrocínio e fechamento do calendário de espetáculos 
diversos da arena. "É um modelo que funciona muito bem no exterior e que finalmente chega 
ao Brasil", afirma o presidente da Traffic Marketing Esportivo, Júlio Mariz. "Toda a receita vai 
para a WTorre, que tem seus contratos com o Palmeiras". A Traffic venderá cadeiras cativas e 
mais de 300 camarotes que o projeto terá. A empresa lucrará com comissão pelos contratos. 
 
Na cola da WTorre e OAS está a Odebrecht. Ela é parceira da OAS na reforma do estádio da 
Fonte Nova, na Bahia que está no calendário da Copa. Mas a empresa quer mais e disputa a 
conquista de novas licitações para projetos similares. Na esteira seguem gestoras de arenas 
pelo mundo, interessadas em entrar no Brasil.  

 
 
Produtoras tem margem de 10% na produção de shows 
 
As empresas de produção de espetáculos em arena não têm uma receita tão grande quanto se 
imagina. A nova turnê da banda irlandesa U2, que está sendo negociada para vir ao Brasil em 
novembro deste ano, tem custo estimado da ordem de US$ 360 milhões. Logo, é possível 
pensar que as produtoras ganham um belo dinheiro com um negócio desse tipo. "Não é bem 
assim", diz o empresário William Crunfli, diretor da Mondo Entretenimento e responsável por 
viabilizar a apresentação do Queen no Brasil, em 1981, para um público de 100 mil pessoas, 
no estádio do Maracanã. Segundo ele, os artistas exigem sempre um cachê fixo de garantia 
para o show, que é estabelecido a partir do tamanho da apresentação.  



 
Se a quantidade de ingressos vendidos superar as expectativas, fica valendo o valor maior. 
"Ficamos com uma margem de 10%, ou 5% em alguns casos, de lucro", afirma Crunfli. 
 
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 13 mar. 2010, Primeiro Caderno, p. 8. 


