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Com uma economia inferior
à brasileira e com problemas
semelhantes em infraestrutura,
a África do Sul passou no teste
de realizar um grande evento
esportivo com a Copa do Mundo
de 2010. Mas o país africano
enfrentou diversos problemas
até receber o torneio de futebol,
entre eles o aumento dos custos
para a construção dos estádios.
Integrante do Comitê Organizador
da Copa do Mundo de 2010,
o executivo da Deloitte, Shadrach
Appanna, conta os desafios
enfrentados para a realização
do Mundial de futebol deste ano.

Quanto foi o investimento
total nas arenas utilizadas
na Copa do Mundo de 2010?
Não temos o valor final ainda,
isso deve ocorrer apenas em
dezembro, com a conclusão
de todos os relatórios. Mas
entre 2004 e 2006, houve um
aumento de 800% do valor inicial
estimado e o governo teve que
investir mais de US$ 8 bilhões
além do previsto nos estádios.

Quem ficou responsável
pelos investimentos?
Do total investido, apenas uma
pequena parte foi realizada por
investidores privados e a maioria

foi fornecida pelos três níveis
de governo. A responsabilidade
dos investimentos foi dividida
de acordo com as regras de
prioridade. Cada cidade-sede
tinha de fornecer os projetos
detalhados e seus custos
para financiamento, que foram
avaliados de acordo com
as exigências da Fifa.
Desse detalhamento, o governo
nacional financiou a maior
parte e o restante do
financiamento ficou por conta
das cidades e províncias.

O futebol não tem uma cultura
tão forte quanto o rugby.
Quais as iniciativas realizadas
para que os estádios
utilizados na Copa não
virem elefantes brancos?
Não, o futebol na África do Sul
é mais popular que o rugby. Para
evitar que as novas arenas fiquem
abandonadas, as cidades-sede
estão trabalhando para utilizar
os estádios não só para o rugby
e o futebol juntos, como
também para outras atividades.

Quanto está sendo
investido para a manutenção
dos novos estádios?
O valor ainda não está acertado,
pois as cidades-sede estão
trabalhando para definir
o modelo de gestão que será
adotado para as arenas, se será
uma gestão pública ou privada.

LEIA MAIS São Paulo tem espaço
para três grandes

estádios, dizem especialistas,
mas clubes precisam melhorar
seu marketing. Arenas públicas
estariam condenadas.

O Pacaembu, para alguns,
ainda tem chances de

sediar a Copa. A Prefeitura
de São Paulo tem um plano
para sua reforma que pode
custar R$ 500 milhões.

Em Portugal, estádios
da Eurocopa viraram

elefantes brancos. A dívida
anual é de € 20 milhões e alguns
sobrevivem alugando o espaço
para festas e casamentos.

...SHADRACH APPANNA

Executivo da Deloitte e membro do
Comitê Organizador da Copa 2010
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“África do Sul investiu
US$ 8 bi além do
previsto nos estádios”

Rafael Rezende

“Entre 2004 e
2008, houve
aumento de 800%
no valor inicial
e o governo teve
que investir
mais de US$ 8
bilhões além do
previsto nos estádios

Eventos são vistos como solução
Projetos incluem contratação
de agência de promoções para
realizar shows nos estádios

Impossibilitados de manter os
novos estádios apenas com o
futebol apresentado pelos ti-
mes locais, os responsáveis pe-
las obras das arenas que estão
sendo erguidas em Cuiabá, Ma-
naus e Natal apostam na reali-
zação de grandes shows para
ajudar nos custos de manuten-
ção dos locais. O problema é
que estas cidades dificilmente
são incluídas em eventos inter-
nacionais que ocorrem no país,
que são os mais rentáveis.

Sabendo desse problema,
Cuiabá realizará uma licitação
para escolher uma agência de
promoções para ficar respon-
sável pelo calendário anual e
prospecção de eventos a se-
rem realizados na Arena Mul-
tiuso Pantanal. “O futebol
será apenas mais uma ativida-
de realizada no local”, afirma
Carlos Brito, diretor de in-
fraestrutura da Agecopa.

Já em Natal, a escolha do
consórcio responsável pela
construção da Arena das Dunas
levará em conta a parceria com
uma empresa estrangeira com
experiência na gestão de está-

dios. “É importante o estádio
ter vida além do futebol pois os
times locais não são grandes”,
comenta Fernando Fernandes,
presidente do comitê gestor lo-
cal da Copa 2014.

Problemas
Apesar da preocupação das cida-
des em ter uma empresa respon-
sável pela agenda de eventos, o
deputado federal Sílvio Torres
aponta que o poder aquisitivo
desses locais é um problema.
“Haverá dificuldades em realizar
grandes espetáculos pela neces-
sidade de vender ingressos mais
baratos”, afirma ele.

De acordo com estudo rea-
lizado pela Crowe Horwath
RCS, um estádio que custe R$
500 milhões para ser cons-
truído, com 50 mil lugares,
precisa gerar receita bruta
média anual de R$ 95 milhões,
por 20 anos, para ter retorno
de 15%. Casos custe R$ 300
milhões, o que hoje nenhum
estádio no Brasil custa, o fatu-
ramento anual teria que ser de
R$ 62 milhões para gerar a
mesma rentabilidade. “Ne-
nhum estádio brasileiro está
nem próximo dessa marca”,
afirma Amir Somoggi, consul-
tor da Crowe Horwath. ■

Um estádio que
custe R$ 500 milhões
para ser construído,
com 50 mil lugares,
precisa gerar receita
bruta média anual
de R$ 95 milhões,
por 20 anos, para
ter retorno de 15%

Nelson Antoine/Folhapress
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