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Passados um ano e dois meses
do prazo final estipulado pela
Fifa para o início das obras dos
estádios brasileiros indicados
para receber os jogos da Copa do
Mundo de 2014, o custo total
para a adequação das arenas já
está mais de R$ 1 bilhão acima
do previsto no dia 1º de março
de 2010. Naquela data, a soma
das construções e reformas ne-
cessárias para adequar os locais
das partidas às exigências da
entidade que organiza o torneio
era de R$ 5,3 bilhões, e no mo-
mento os gastos ultrapassam a
casa dos R$ 6,4 bilhões.

O cálculo tem como base os
valores citados no Portal Copa
2014 que divulga todas as ações
relacionadas ao evento esporti-
vo que será realizado no país. Os
motivos para a alta nos custos
das obras vão desde a ocorrên-
cia de chuvas acima do esperado
ao aumento da inflação, mas na
avaliação de José Roberto Ber-
nasconi, presidente da regional
São Paulo do Sindicato Nacional
das Empresas de Arquitetura e
Engenharia Consultiva (Sinaen-
co), o principal motivo para a
diferença nos valores é o mau
planejamento das obras.

“O básico dos projetos, que é
a parte de engenharia, foi ina-
dequado. Uma obra bem plane-
jada sai no prazo, no custo e
com a qualidade que deseja-
rem”, afirma o presidente do Si-
naenco, entidade que apresen-
tou um panorama sobre a situa-
ção de cada um dos doze está-
dios da Copa no Brasil na Câma-
ra dos Deputados, em Brasília,
no último dia 19 de abril.

Projetos alterados
O caso mais emblemático da falta
de planejamento no projeto de
engenharia da obra, conforme
citou Bernasconi, é o estádio do
Maracanã, no Rio de Janeiro, pal-
co que receberá a final da Copa do
Mundo. A previsão inicial apon-
tava para uma reforma de R$ 705
milhões, valor que está próximo
de R$ 1,1 bilhão atualmente por

Estádios já custam
R$ 1,1 bi a mais
que o previsto
Atrasos e projetos mal planejados são as principais causas para
o aumento no custo total das obras, que passou de R$ 5,3 bilhões
em março de 2010 para R$ 6,4 bilhões até o momento
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causa de falhas detectadas no iní-
cio deste ano que levarão à de-
molição da cobertura do estádio.

Outro exemplo é o estádio
Beira Rio, em Porto Alegre, que
além de ampliar as obras previs-
tas anteriormente, mudará todo
o plano de execução da reforma.
Antes avaliada em R$ 130 mi-
lhões, a obra seria realizada pelo
clube proprietário, o Sport Club
Internacional. Mas hoje, o valor
das reformas necessárias no lo-
cal está próximo de R$ 300 mi-
lhões, custo que a agremiação
não bancará sozinha.

“Esse valor ficou inviável
para nós e decidimos abrir a re-
forma para empresas interessa-
das”, afirma Luís Anápio Gomes
de Oliveira, vice-presidente do
clube e responsável pela comis-
são de obras para a Copa do es-
tádio Beira Rio. As propostas das
companhias para a reformas se-
rão entregues hoje.

Segundo ele, o aumento no
custo deve-se a estudos mais
detalhados que detectaram pro-
blemas na parte elétrica, mu-
danças necessárias na cobertu-
ra, além da troca de um maior
número de cadeiras do que o
previsto anteriormente.

Burocracia
Se não bastassem os valores
adicionais necessários para as
reformas dos estádios, as obras
têm sofrido com a demora na
aprovação dos projetos e dos
financiamentos que serão in-
seridos nas construções. De
acordo com relatório divulga-
do recentemente pelo Tribunal
de Contas da União (TCU), dos
R$ 3,5 bilhões previstos para as
obras através do BNDES, ape-
nas R$ 6 milhões foram libera-
dos, valor que corresponde a
menos de 0,2% do total.

“A maior parte das obras está
em andamento e há tempo para
realizá-las. O problema é que já
se passaram 42 meses desde a
oficialização do Brasil como
sede da Copa e agora não vamos
deixar o legado que podíamos
para o país se tivéssemos come-
çado lá atrás”, completa o pre-
sidente do Sinaenco. ■

“Há tempo para
realizar as obras.
O problema é que
já se passaram
42 meses desde
a oficialização
do Brasil como
sede da Copa
e agora não vamos
deixar o legado
que podíamos para
o país, se tivéssemos
começado lá atrás

José Roberto Bernasconi,
presidente do Sinaenco
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LEIA MAIS Há mais chance
de fraudes em obras

paralelas do que nas dos
estádios, já que essas
reformas estão sob a mira da
imprensa e da opinião pública.

Ao lado dos problemas
de mobilidade urbana,

dos aeroportos e dos hotéis,
a parca infraestrutura de
telecomunicação brasileira
é outra preocupação.

Clubes de futebol, como
Grêmio e Palmeiras,

constroem novos estádios
ou ampliam os existentes
esperando receber jogos
do Mundial de 2014.

ITAQUERÃO (SP)

Projeto inicial R$ 350 mi
Custo atual R$ 700 mi

Como está a obra:
ainda depende de uma série
de aprovações por parte da
prefeitura, além de resolverem
o problema com os dutos
da Petrobras que passam no
local. Mas o Corinthians, dono
do estádio, promete o início
das obras para este mês.
No momento está sendo
feita a terraplanagem. Há
a previsão de liberação de
R$ 400 milhões pelo BNDES.

MARACANÃ (RJ)

Projeto inicial R$ 705 mi
Custo atual R$ 1,1 bi

Como está a obra: o estádio
que deve receber a final da
Copa de 2014 se transformou
em canteiro. A arquibancada
inferior e o anel superior
estão sendo demolidos.
Novas rampas de acesso estão
em construção. O BNDES
deve liberar R$ 400 milhões
em crédito para a obra.

MINEIRÃO (MG)

Projeto inicial R$ 654,5 mi
Custo atual R$ 743 mi
Como está a obra:
já foi iniciada a última das três
etapas de reforma. Foram
realizados reparos nas vigas
de sustentação do local e
demolição de parte da
arquibancada inferior e da
geral, além do rebaixamento
do gramado para melhorar
a visibilidade. Há previsão
de financiamento de
R$ 400 milhões pelo BNDES.

BEIRA RIO (RS)

Projeto inicial R$ 130 mi
Custo atual até R$ 300 mi

Como está a obra:
hoje podem ser abertos
os envelopes da licitação para
dar continuidade às obras
de modernização do local.
Não há previsão de aprovação
de crédito do BNDES.

CASTELÃO (CE)

Projeto inicial R$ 452,2 mi
Custo atual R$ 518,6 mi
Como está a obra:
dentro e fora do estádio, os
trabalhos seguem acelerados.
Serão 66 mil lugares,
estacionamento, centro olímpico,
piscina e ginásio multiúso,
além de geração por energia
eólica. O BNDES já aprovou
R$ 351,5 milhões em crédito.
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A visibilidade dada pela impren-
sa à construção e reforma dos
estádios para a Copa dificulta
fraudes, pelo menos dos tipos
mais grosseiros. A situação, po-
rém, pode ser mais crítica no
que diz respeito à contratação de
outros produtos e serviços en-
volvidos na elaboração do even-
to, menos expostos ao acompa-
nhamento da sociedade civil. É
o que dizem os advogados He-
loisa Uelze e Henrique Krüger
Frizzo, da área de direito admi-
nistrativo do escritório Trench,
Rossi e Watanabe.

Segundo os advogados, ainda
há uma série de contratos rela-
tivos aos jogos Pan-Americanos
do Rio, colocados sob suspeita,
que nem foram a julgamento e
continuam na esfera adminis-
trativa. “Ninguém se dá conta
da quantidade de contratos e
envolvidos em eventos como
esses”, diz Frizzo.

Entre os mais relevantes es-
tão aqueles relativos à mobili-
dade urbana, segurança públi-
ca, telecomunicações, ilumi-
nação e sinalização. A realiza-
ção de obras de adequação no
entorno dos estádios, aeropor-
tos e terminais portuários é de
responsabilidade das cidades e
estados sede da Copa.

Um tipo comum de fraude, de
acordo com os advogados, é o
atraso proposital da licitação,
que abre a possibilidade de con-
tratação emergencial de forne-
cedores, sem os mesmos instru-
mentos de controle de preços. A
própria Lei de Licitações prevê a
hipótese. Segundo Frizzo, trata-
se de um velho truque, conheci-
do tecnicamente como emer-
gência forjada, com o qual os ór-
gãos de controle estão acostu-
mados a lidar. Mas, em casos de
grandes eventos como o Pan e a
Copa, os contratantes públicos
podem alegar que não realizaram
as licitações em tempo porque
não havia como dimensionar o
projeto adequadamente antes da
conclusão dos estádios, ou de
outras estruturas prioritárias.

Outro ponto que facilita frau-
des é o fato de o órgão técnico da
instância de poder público res-
ponsável pelas contratação das
obras ser também quem deter-
mina se o tempo é suficiente ou
não para a realização de uma
obra sem licitação, afirma He-
loisa. Cabe ao Tribunal de Con-
tas responsável fiscalizar poste-
riormente a pertinência das
avaliações. “Achamos a Copa
que não vai ser tão crítica quan-

to no Pan, que teve obras con-
tratadas seis meses antes do
evento”, diz Heloisa. “Os próxi-
mos seis meses serão determi-
nantes para sabermos se haverá
um caos ou se tudo andará
bem”, afirma Frizzo.

Mesmo obras com fornece-
dores contratados por licitação
estão sujeitas a aumentos de
preço suspeitos. Na medida em
que obras em andamento atra-
sam, abre-se a possibilidade de
mudança do projeto e a revisão
de custos, dizem os advogados.

Segundo Juan Quirós, presi-
dente do Grupo Advento — de
construção, que perdeu a dis-
puta pela construção do estádio
do Corinthians — é possível
construir arenas esportivas em
qualquer lugar do Brasil por va-
lores entre R$ 5 mil e R$ 10 mil o
assento. “Estudamos o assunto
e sabemos que é factível cons-
truir um bom projeto, para 45
mil pessoas, com R$ 350 mi-
lhões”, afirma o empresário. ■

Risco de fraude é maior
em obras paralelas
Visibilidade dada aos estádios reduz chance de irregularidades na
contratação de produtos e serviços para ampliação e reforma

“Sabemos que é factível
construir um bom projeto,
para 45 mil pessoas,
com R$ 350 milhões, pois
estudamos o assunto”

Juan Quirós
Presidente do
Grupo Advento

Antonio Milena
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Parque de
telecom
preocupa
Para consultor, legado de
mobilidade urbana da Copa
também pode não vingar

O aumento do custo dos estádios
para a Copa é visto com preocu-
pação. Mas, tão alarmante quan-
to a escalada de preços prevista
para essas obras, na avaliação
do consultor Ricardo Araújo, da
Novas Arenas, é o andamento de
projetos de mobilidade urbana,
infraestrutura aeroportuária,
hoteleira e de telecomunicações
programados para o evento. Al-
guns deles, avalia, correm o risco
de nem sair do papel. “Telecom,
por exemplo, é uma área crítica,
que não está recebendo a atenção
devida”, afirma. “A média de ve-
locidade da nossa internet é ridí-
cula. Precisamos de investimen-
tos pesados na área”.

O consultor chama a atenção
para o fato de que os investi-
mentos na rede hoteleira já
anunciados se concentram em
leitos de quatro e cinco estrelas.
Tradicionalmente, afirma, a
maior demanda é por quartos
em hotéis de duas ou três estre-
las, porque as despesas de via-
gem dos torcedores são altas.

Em mobilidade urbana, os
projetos andam em banho-maria
na maioria das cidades. A exce-
ção, diz Araújo, é o Rio de Janeiro,
que será sede das Olimpíadas dois
anos após a Copa. “Por essa razão,
acho que as coisas estão melhor”,
afirma o consultor, citando proje-
tos como o de revitalização da re-
gião portuária da cidade.

No restante do país, “tem
muita obra sem projeto, ou
cujo projeto foi aprovado mas
sem solução de financiamen-
to”, diz Araújo. Ele afirma que
um problema comum é a desa-
propriação de terras para a im-
plantação de VLT (bondes mo-
dernos) e corredores de ôni-
bus. “O TCU está em cima. Não
pode liberar mesmo, porque
são projetos mambembes”.

TCU
O presidente do Tribunal de Con-
tas da União (TCU), Benjamin
Zymler, disse ontem que a medi-
da provisória (MP) que definirá as
formas como as obras da Copa de
2014 e das Olimpíadas de 2016
serão conduzidas precisa incluir
um dispositivo que aponte os ca-
sos em que haja indícios de orça-
mentos que não garantam o
cumprimento das obras previs-
tas. “Não podemos abrir mão de
formas para desclassificar pro-
postas inexequíveis. Isso tem de
ser feito assim que sejam identifi-
cados [projetos com orçamentos
inviáveis], porque isso provavel-
mente resultará na paralisação
das obras”, disse o ministro em
audiência pública no Senado. Se-
gundo ele, identificar esse tipo de
situação é algo que pode ser feito
seguindo apenas “critérios mate-
máticos”. ■ D.S. com ABr

ARENA PANTANAL (MT)

Projeto inicial R$ 342 mi
Custo atual não estimado
Como está a obra:
com meses de atraso,
o governo pensa em
alterar modelo previsto
de cobertura para tentar
cumprir o cronograma.
Terá capacidade para
43,6 mil espectadores,
arquibancadas e cobertura
desmontáveis. Foram
liberados R$ 393 milhões de
financiamento pelo BNDES.

NACIONAL DE BRASÍLIA (DF)

Projeto inicial R$ 696 mi
Custo atual R$ 740 mi
Como está a obra:
a fundação está concluída
e a concretagem dos
tubulões, em andamento.
Terá 71 mil lugares e,
quando estiver pronto,
atenderá outras modalidades
esportivas também. O projeto
inclui estacionamentos,
apoio, vestiários e lojas.
Não tem previsão de
financiamento pelo BNDES.

ESTÁDIO DAS DUNAS (RN)

Projeto inicial R$ 350 mi
Custo atual R$ 400 mi
Como está a obra:
a licitação foi concluída
em março passado e
neste mês começam os
preparativos para a obra.
A arena terá arquibancadas
flexíveis e parte dos 45 mil
assentos poderá ser
retirada. Até o momento,
R$ 100 milhões foram
liberados pelo BNDES.

ARENA PERNAMBUCO (PE)

Projeto inicial R$ 464 mi
Custo atual R$ R$ 688 mi
Como está a obra:
em fase de terraplanagem
e fundações. Estão
previstos 46 mil lugares
e estacionamento com
6 mil vagas. O BNDES
liberou, por enquanto,
R$ 280 milhões
em financiamento.

ARENA DA AMAZÔNIA (AM)

Projeto inicial R$ 499,5 mi
Custo atual não estimado
Como está a obra:
as fundações estão
concluídas e a reforma chegou
a área das arquibancadas.
O cronograma da Fifa
está sendo cumprido
e o prazo de entrega está
previsto para dezembro
deste ano. O BNDES já
aprovou R$ 400 milhões
em financiamento.

9

10

6

7

8

9

10

Montagem sobre fotos de Alberto Cesar Araujo, Leo Caldas, Fablicio Rodrtigues, Divulgação, Canindé Soares

Text Box
Matéria



8 Brasil Econômico Quarta-feira, 4 de maio, 2011

DESTAQUE COPA DO MUNDO 2014

Fábio Suzuki
fsuzuki@brasileconomico.com.br

Enquanto estádios indicados
para receber as partidas da Copa
do Mundo de 2014 enfrentam
problemas na execução de suas
construções ou reformas, outras
arenas pelo país estão com obras
a todo vapor e sonham entrar
para o rol dos que sediarão os
jogos do Mundial. Entre os pos-
síveis candidatos, há favoritos
como a Arena Grêmio, do clube
de Porto Alegre, e a Arena Pa-
lestra, do Palmeiras. Além de-
les, outros projetos estão em es-
tudo, como o novo estádio do
Figueirense, em Florianópolis.

Previsto para 54 mil lugares e
tendo a construtora OAS como
responsável pelo projeto, a Are-
na Grêmio tem 20% das obras
prontas e sua conclusão é aguar-
dada para dezembro de 2012. E o
ritmo de construção começa a
incomodar seu grande rival, o
Internacional, que alterou o pro-
jeto inicial das obras para não fi-
car de fora da Copa.

“Essa possibilidade nos preo-
cupou sim e foi um dos motivos
que nos levou à mudança do
projeto”, diz Luiz Anápio Gomes
de Oliveira, vice-presidente do
Internacional e presidente da
comissão de obras do Beira Rio,
ao comentar a iniciativa do clu-
be que desistiu de realizar o pro-
jeto com recursos próprios e es-
pera para hoje propostas de em-
presas interessadas em ser par-
ceira na reforma.

Parceria em risco
Em São Paulo, o Palmeiras aposta
nas indecisões que envolvem a
construção do estádio do Co-
rinthians, no bairro de Itaquera,
na Zona Leste da capital, para so-
nhar em receber as disputas do
Mundial. Apesar de a reforma do
antigo Palestra Itália estar em an-
damento, desentendimentos en-
tre o clube e a construtora WTor-
re podem prejudicar as obras.

Após reunião na semana pas-
sada, a empresa aguarda para
esta sexta-feira, dia 6, a assina-
tura da escritura por parte do
Palmeiras. Caso contrário, a re-
forma pode ser paralisada. O
clube cogita até trocar de cons-
trutora, mas a WTorre fala em
receber cerca de R$ 40 milhões
a título de indenização pelos in-
vestimentos feitos até agora. ■

ARENA DA BAIXADA (PR)

Projeto inicial R$ 135 mi
Custo atual R$ 175 mi
Como está a obra:
governo do Paraná, Prefeitura
de Curitiba e Atlético ainda
precisam definir como vão
viabilizar o gasto excedente,
de R$ 40 milhões. Não há
previsão de aprovação de
financiamento pelo BNDES.

Sonhando com
o Mundial, clubes
reformam arenas
Grêmio e Palmeiras estão em obras com
a expectativa de receber os jogos de 2014,
caso outros estádios não fiquem prontos

FONTE NOVA (BA)

Projeto inicial R$ 591,7 mi
Custo atual não estimado
Como está a obra:
cerca de 15% das obras
foram concluídas. Serão
50 mil lugares e três anéis
de arquibancada, mas
a capacidade poderá ser
ampliada para até 65 mil.
Foram aprovados R$ 323,6
milhões em linhas
de crédito pelo BNDES.
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Previsto para 54 mil
lugares e tendo
a construtora OAS
como responsável
pelo projeto, o estádio
do Grêmio tem 20%
das obras prontas
e sua conclusão
é aguardada para
dezembro de 2012
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