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O novo estádio corintiano a ser
construído no bairro de Itaque-
ra, em São Paulo, foi oficializado
como o local de abertura da
Copa do Mundo no Brasil, em
2014. A confirmação saiu on-
tem, após encontro no Palácio
dos Bandeirantes, em São Paulo,
entre Ricardo Teixeira, presi-
dente da Confederação Brasilei-
ra de Futebol e do Comitê Orga-
nizador Local (COL), Alberto
Goldman, governador do Esta-
do de São Paulo, Gilberto Kas-
sab, prefeito da capital paulista,
e Francisco Vidal Luna, secretá-
rio estadual de planejamento e
coordenador do Comitê paulista
para o Mundial no país.

Apesar da escolha da sede
do primeiro jogo da Copa, os
responsáveis pela iniciativa
não têm ainda detalhes sobre a
ampliação do estádio do Co-
rinthians. O projeto é avaliado
em R$ 350 milhões, tem capaci-
dade para 48 mil pessoas, e será
arcado pelo clube por meio da
iniciativa privada e financia-
mento do BNDES. A Fifa exige
que a arena da partida de aber-
tura de uma Copa do Mundo te-
nha pelo menos 65 mil lugares.
Tanto a agremiação como as ad-
ministrações estadual e munici-
pal afirmam que não colocarão
dinheiro público para adequar o
local às exigências da entidade
máxima do futebol. A ampliação
da capacidade da arena é avalia-
da em R$ 180 milhões.

“Chegaremos a um acordo
com relação a esse assunto.
Grande parte já foi solucionada
e tenho convicção que o res-
tante será muito bem equacio-
nado”, comenta Teixeira, so-
bre a necessidade de maiores
investimentos para que a nova
arena abrigue o jogo de aber-
tura da Copa. “A solução está
encaminhada mas faltam al-
guns elementos”, diz o gover-
nador de São Paulo.

Carta
O Comitê paulista diz que rece-
beu uma carta do Corinthians
na semana passada comunican-
do a intenção do clube de fazer
um estádio na forma que a Fifa
solicita para abrigar a primeira
partida do Mundial. Entretanto,
desde que surgiu a possibilidade
da arena ser utilizada na Copa
do Mundo, o presidente corin-
tiano, Andrés Sánchez, afirmou
diversas vezes que o clube não
se responsabilizaria pelas obras
de ampliação do estádio.

Em comunicado em seu site,
o Corinthians diz que “já há um
pré-projeto para 65 mil espec-
tadores em análise pelos órgãos
competentes locais e nacionais”
e que “só após a revisão e apro-
vação pela própria Fifa ele po-
derá ser definitivamente deta-
lhado e seus custos, e necessi-
dades de financiamento, equa-
cionados”. O projeto da arena
corintiana foi apresentado no
final de agosto mas detalhes da
construção ainda não foram di-
vulgadas. A empresa responsá-
vel pelas obras é a Odebrecht e o
clube afirma que o início da
construção está previsto para
março de 2011 e sua conclusão
no último trimestre de 2013.

Apesar de ter o estádio do clu-
be indicado para ser o represen-
tante paulista no Mundial, o pre-
sidente corintiano não esteve
presente na reunião do Palácio
dos Bandeirantes, em São Paulo.
De acordo com o Teixeira, o COL
receberá o projeto nos próximos
dias e modificações serão tratadas
junto com os arquitetos responsá-
veis pela obra. “Depois do projeto
aprovado virão as garantias fi-
nanceiras”, promete ele. ■

Arena do Corinthians
é confirmada para
a abertura da Copa
Projeto deve ter a capacidade ampliada de 48 mil torcedores para
65 mil, mas ainda não há garantias financeiras para a expansão

Pré-projeto
do clube paulista
para aumentar
o novo estádio
será analisado
nos próximos
dias pelo Comitê
da Copa 2014

Goldman, Teixeira e Kassab em entrevista coletiva no
Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, após definição
do estádio do Corinthians para abertura da Copa

Desde que o estádio do Morumbi
recebeu críticas da Fifa e foi
vetado durante a Copa deste ano
por Ricardo Teixeira, presidente
do Comitê Organizador Local
(COL), para ser o local de
abertura do Mundial de 2014, o
estado de São Paulo passou a não
ter um local para abrigar jogos do
torneio. Nesses seis meses, outros
estádios como a Arena Palestra,
o Pacaembu e um novo estádio
em Pirituba chegaram a ser
cogitados como alternativas
para a falta de uma arena
moderna e que atendesse às
exigências da Fifa na capital
paulista. Além dos problemas, a
cidade de São Paulo viu também
aumentar a concorrência pelo
jogo de abertura da Copa. Com a
indefinição do estádio na capital

paulista, Belo Horizonte,
Brasília e Salvador reforçaram
publicamente a disposição
em abrigar o primeiro jogo do
torneio. No dia 16 de junho deste
ano, a Confederação Brasileira
de Futebol (CBF) publicou em seu
site que o Morumbi estava fora da
Copa do Mundo de 2014. O motivo
alegado foi que o São Paulo
Futebol Clube, dono do local, não
apresentou garantias financeiras
para arcar com as obras avaliadas
em R$ 630 milhões que seriam
necessárias para o estádio se
adequar às exigências da Fifa.
O clube havia apresentado
um projeto de reforma de
R$ 265 milhões, que segundo
os organizadores do torneio se
adequaria apenas para receber
jogos menores do Mundial. F.S.

SP ficou seis meses sem estádio para Copa

AMPLIAÇÃO

R$ 180 mi
é o quanto devem custar as obras
para aumentar a capacidade do
estádio para 65 mil espectadores.

PROJETO INICIAL

R$ 350 mi
é o valor previsto para a
construção do estádio corintiano
para abrigar 48 mil pessoas.

URBANISMO

Shopping Iguatemi lidera preços mais
altos do metro quadrado em São Paulo
A consultoria Main Streets Across the World da Cushman & Wakefield
fez um ranking mundial do preço de aluguel de lojas. Em valores mensais,
os pontos mais caros de São Paulo são o shopping Iguatemi , com
R$ 643, seguido do Morumbi, com R$ 350. Nos bairro dos Jardins,
a rua Oscar Freire, sai na frente com R$ 200, a rua Haddock Lobo com
R$ 140 e o preço do metro quadrado na alameda Lorena custa R$ 130.

NEGÓCIOS

Amazon adquire matriz de loja
on-line por US$ 500 milhões
A Amazon anunciou a compra da Quidsi, controladora da loja de varejo
online Diapers.com, especializada em roupas e objetos para bebês
no valor de US$ 500 milhões, mais US$ 45 milhões em dívidas. A Quidsi,
conhecida pelas vendas online de produtos de higiene e limpeza, também
é dona da Soap. com e BeautyBar.com. No ano passado, a Amazon
adquiriu a loja online de roupas e sapatos Zappos por US$ 1,1 bilhão.

Divulgação
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Divulgação

Projeto de estádio corintiano será
avaliado para ter sua capacidade

aumentada de 48 mil para 65 mil pessoas

Reprodução

CIÊNCIA

Duas pesquisadoras brasileiras recebem
prêmio internacional de sustentabilidade
Janaína Accordi Junkes, doutoranda da Universidade Federal de Santa
Catarina, e Daniela Morais Leme, estudante da Universidade Estadual
Paulista de Rio Claro, estão entre os 20 vencedores do Green Talents,
prêmio do Ministério Federal de Educação e Pesquisa da Alemanha
para talentos científicos extraordinários no campo de pesquisa de
sustentabilidade. Elas concorreram com outros 234 jovens de 57 países.

SUSTENTABILIDADE

Walmart lança linha de pescados
com certificação internacional
A Noronha Pescados e a rede Walmart lançaram a primeira linha
de peixes certificados com o selo Friend of the Sea, principal certificação
internacional para pesca sustentável. As espécies do selo Sabores
da Amazônia são rastreadas por um sistema que contempla localização,
volume de pescado e o período de reprodução e desova. O recurso
faz com que o consumidor garanta a qualidade e a pesca sustentável.

Divulgação

O economista e comandante da
consultoria especializada em
esportes Novas Arenas, Ricardo
Araújo, acredita que ainda há
entraves no Brasil para o na-
ming rights. Comum em países
como os Estados Unidos, a es-
tratégia de marketing leva uma
empresa a patrocinar um está-
dio em troca do direito de bati-
zá-lo — a arena passa a usar o
nome da empresa e, em troca,
recebe uma quantia pré-deter-
minada em dinheiro.

Para o consultor, em vez de
visar ao lucro imediato, as em-
presas deveriam usar a estraté-
gia para estreitar a relação com
os torcedores e consumidores.

Como avalia a utilização
de naming rights no atual
cenário esportivo brasileiro?
O mercado brasileiro, além de
incipiente, padece da falta de
cultura do produto em si, o que
produz efeitos colaterais varia-
dos. Não me parece que o direito
de nomear um estádio seja uma
fonte de receitas expressivas
para os clubes (aqueles que pos-
suem arenas sob sua gestão), no
curto prazo. Entretanto, no mé-
dio prazo, existem oportunida-
des. A Copa de 2014 pode influir
positivamente nesse mercado,
não pela oportunidade de expo-
sição durante o evento, pois isso
a Fifa não permite. A exceção é
se a empresa for parceira global
ou local da entidade. Mas trará
um efeito positivo pós-evento.

Quais os desafios do país
para que essa prática se
torne usual e rentável para os
investidores, como ocorre nos
Estados Unidos e na Europa?
A falta de cultura tem gerado al-
gumas desilusões no mercado. De
um lado existem as empresas,
cujo único objetivo tem sido o de
obter mídia espontânea por meio
dos contratos de naming. E isso
no Brasil é muito difícil, pela re-
sistência da mídia e falta de cultu-
ra da imprensa em geral quanto ao

assunto. O estádio do Corinthians
nem saiu do papel e a imprensa já
se refere ao equipamento como
“Fielzão”, por exemplo. As em-
presas deveriam ter como obje-
tivo a utilização do naming para
efetivar um maior número de
ações de relacionamento com os
consumidores do clube parceiro,
aproveitando-se do fato de que
esses contratos normalmente
são longos, e com isso estreitar
seu vínculo de longo prazo com
esses torcedores. A obtenção de
mídia espontânea seria portanto
apenas um adicional.

A primeira iniciativa
no Brasil foi da Kyocera
com a Arena da Baixada.
Por que não deu certo?
Não deu certo porque a empresa
visou apenas mídia espontânea.
Com isso, todos perderam. A em-
presa não obteve o retorno que
imaginava, nem de exposição de
marca nem maior vínculo com os
torcedores, e o clube certamente
recebeu um valor de contrato
muito abaixo do que poderia, se o
negócio tivesse sido efetivado de
outra forma, e o mercado estives-
se desenvolvido. ■ F.S.

Nomear estádio
não garante
mídia espontânea
Para consultor, estratégia deveria ser usada
para estreitar relacionamento com consumidor

ENTREVISTA RICARDO ARAÚJO Consultor da Novas Arenas

“A Copa de 2014
trará um efeito
positivo neste
mercado não
imediatamente,
mas posteriormente
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 9 nov. 2010, Primeiro Caderno. p.  34-35.
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