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DESTAQUE MUNDIAL DE 2014

São Paulo tem público
para três grandes arenas
Times precisam melhorar
no marketing, mas têm
demanda. Dúvida é a
viabilidade econômica de
estádios públicos, que
ficariam órfãos

Dubes Sônego
dsonego@brasileconomico.com.br

Reforma do Morumbi e do Pacaembu, reconstrução do Palestra Itália, edificação do Fielzão e
do Piritubão. O volume de obras
de estádios de futebol em andamento ou análise na capital
paulista levanta dúvidas quanto
à sustentabilidade dos mesmos
no pós-Copa. Mas, segundo especialistas, São Paulo oferece,
sim, condições para que pelo
menos seus três maiores times
tenham arenas próprias e rentáveis. A grande questão é a qualidade das estratégias de marketing adotadas para mantê-los.
“São Paulo é como Nova
York”, diz Amir Somoggi, diretor da área de esporte total
da Crowe Horwath RCS Auditoria e Consultoria. Lá, continua, há pelo menos um time
com estádio próprio na primeira divisão de cada uma das
ligas esportivas.
A avaliação do potencial
paulistano feita por Somoggi é
baseada na comparação de dados como o número de habitantes da cidade, próximo das duas
dezenas de milhão, e o de pagantes necessários para garantir
o retorno de um estádio de futebol, na casa dos 35 mil por partida. Ou no paralelo com cidades europeias bem menores. A

inglesa Manchester, por exemplo, precisa de apenas 450 mil
habitantes para sustentar dois
dos maiores clubes do país e do
mundo, donos de estádios próprios, o Manchester United e o
Manchester City.
Ricardo Araújo, consultor de
planejamento e gestão de arenas
esportivas da Novas Arenas, é de
opinião semelhante. Com o aumento da concorrência causada
pela entrada no mercado de novos estádios, receitas adicionais
com shows e outros eventos vão
cair para os que já exploram esse
tipo de atividade, caso do São
Paulo, com o Morumbi.
Ainda assim, as perdas poderão ser compensadas com com
relativa facilidade, uma vez que
o aluguel de espaço para concertos musicais e outras atividades culturais dificilmente supera 15% da receita, mesmo em
arenas de times tidos como referências em boa gestão.
O Barcelona, por exemplo,
costuma liberar o gramado do
Camp Nou após o fim da temporada para quatro ou cinco
grandes shows. Com cada um
deles, o clube costuma arrecadar cerca de € 1 milhão,
afirma Araújo. “É uma receita
importante, mas muito pequena na receita global do
Barcelona”, diz. “Não dá pra
viver só disso”.

Em arenas modernas,
camarotes chegam a
gerar 50% da renda,
abrigando apenas
15% do público.
Bares e restaurantes
podem contribuir
com outros 30%.
Shows e outras
receitas adicionais
não relacionadas ao
futebol dificilmente
passam de 15%

Para Somoggi, atrair 30 mil
pessoas para uma partida de futebol continua a ser a melhor
forma de gerar receita neste tipo
de empreendimento. Principalmente se o público optar por assistir o certame de camarote e
consumir algo nos bares e restaurantes do estádio. Segundo o
executivo, a área de alimentação gera até 30% do faturamento de uma arena esportiva e, as
cabines, de 40% a 50%, abrigando apenas 15% do público.
Bem mais incerto é o futuro
dos estádios públicos paulistanos. Araújo vê o Pacaembu como
alternativa para que o Santos

amplie sua presença na capital
paulista e lucre mais com a projeção nacional de que dispõe.
Mas isso dependeria de um planejamento e de uma ação proativa do poder público, que o
consultor não identifica.
Para Somoggi, apesar de ser
uma alternativa para o clube da
baixada, o Pacaembu jamais
terá a identidade associada a ele,
algo que considera importante.
“Não só porque o torcedor gosta
de ter estádio próprio, mas pela
possibilidade de aproveitar melhor ações de marketing” diz. Já
a sustentabilidade do Piritubão
é vista como delírio. ■

RECAUCHUTAGEM MILIONÁRIA

Reforma do Pacaembu pode custar à prefeitura
Em paralelo às discussões sobre a
construção e reforma de estádios
dos grandes clubes da cidade, a
Prefeitura de São Paulo está dando
andamento a um plano de reforma
do Pacaembu, visto ainda como
alternativa para a Copa do Mundo.
Orçada em cerca de R$ 500
milhões, a obra ampliaria a
capacidade do estádio de 38 mil
para 60 mil pessoas. E seria
tocada no modelo de Parceria
Público Privada (PPP). A iniciativa
é considerada por Ricardo Araújo,
consultor de planejamento e gestão

de arenas esportivas da Novas
Arenas, como uma das últimas
alternativas para que a capital
paulista abrigue o jogo de abertura
da competição. Mas diz que,
para ser sustentável, o projeto só
deveria ser iniciado após acordos
com o Santos, ou mesmo com o
Corinthians, que garantissem em
contrato a realização de um bom
número de jogos. “O futuro do
Santos passa por São Paulo.
A média de público na baixada é
inferior a 10 mil pagantes, porque
o estádio do clube é acanhado”,
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Anúncio

Pacaembu poderia ajudar
o Santos a lucrar com sua
projeção nacional, mas
nem todos acreditam nisso

TERRA DE FARTURA
● São Paulo é comparada a
Nova York, que tem equipes com
estádios próprios nas principais
ligas esportivas americanas.
● Cidades bem menores,
como Manchester, na Inglaterra,
são capazes de manter mais de
uma equipe na primeira divisão.
● A tendência é que o Santos,
com projeção nacional, busque
receita e a ampliação do público
jogando mais em São Paulo.

R$ 500 milhões
afirma o consultor. “Deveriam ter
atraído o Corinthians há muito mais
tempo. Mas insistiram no Morumbi.
É preciso fazer o projeto com
inteligência, para que não sejam
gastos milhões para abrigar quatro
ou cinco jogos”. Para Amir Somoggi,
diretor da área de esporte total
da Crowe Horwath RCS Auditoria
e Consultoria, o ponto que
coloca em discussão é o custo
da reforma. Com um orçamento
de R$ 500 milhões, afirma que
seria possível construir uma
arena moderna, a partir do zero.
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 20 out. 2010, Primeiro Caderno. p. 6-7.

