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Mineirão
Capacidade: 69.950 espectadores

Área do estádio: 209.000 m²

Inauguração: dezembro de 2012

Custo: R$ 607 milhões

BELO HORIZONTE
População: 2.375.444
Área: 330,95 km²
Densidade: 7.177,65 hab/km²

COPA 2014

Trabalhando pelas beiradas
Belo Horizonte acelera ritmo das obras no Mineirão e espera convencer comitê organizador a confirmar
a cidade como palco da partida de abertura do Mundial, numa disputa particular com São Paulo e Brasília

Sylvio Coutinho/Divulgação

O MINEIRÃO em obras: governo estadual promete entregar o estádio todo modernizado no final de 2012, com 69 mil lugares e nos padrões Fifa

Thiago Herdy

BELO HORIZONTE

A
cada impasse que
surge relacionado
à construção do
Itaquerão, em São
Paulo, até então o
mais forte candida-
to à abertura da
Copa do Mundo de
2014, uma come-

moração discreta e silenciosa
se dá do outro lado da Serra
da Mantiqueira. Desde o dia
em que foi escolhida como
uma das sedes do maior even-
to esportivo do planeta, Belo
Horizonte pleiteia o jogo de
abertura — publicamente e
nos bastidores — numa briga
que tem a capital paulista co-
mo principal adversária.

Brasília também corre por
fora. Mas para compensar as
desvantagens relacionadas a
infra-estrutura de aeroportos,
mobilidade urbana e hotelaria
— cujas melhoras ainda preci-
sam ser executadas — Belo
Horizonte garante até o fim de
2012 entregar justamente o
que ainda falta aos paulistas:
um estádio completamente
modernizado, novinho em fo-
lha, com 69 mil lugares e nos
padrões exigidos pela Fifa.

— Acho que deviam dar
uma contrapartida àqueles
que estão fazendo as coisas di-
reito, o que é a lei da recipro-
cidade — comenta, mineira-
mente, o secretário extraordi-
nário da Copa do Mundo do
governo de Minas, Sérgio Bar-
roso, antes de lançar uma pro-
vocação ao comitê organiza-
dor. — Se fazemos tudo como
eles mandam, por que não
anunciam agora, no fim de ju-
lho, que Belo Horizonte vai ser
abertura da Copa?

Demolições adiantadas
O secretário se refere ao

principal evento da Fifa no
país este ano, entre os dias de
29 e 30 de julho no Rio de Ja-
neiro, ocasião em que devem
ser sorteados os jogos das eli-
minatórias da Copa e divulga-
dos mais detalhes da Copa das
Confederações, prevista para
2013. Barroso sabe que Brasí-
lia também é outra concorren-
te perigosa, mas cita a pouca
tradição futebolística da cida-
de como algo desfavorável à
sua escolha.

— Temos clubes que estão
sempre na ponta dos princi-
pais campeonatos nacionais,
de enorme tradição no futebol
brasileiro. Acho que eles deve-
riam homenagear essa paixão
na hora da escolha — afirma.

Quem observa a aparência
do Mineirão hoje tem a im-
pressão de que pouco ainda
foi feito depois de um ano fe-
chado para a reforma. Mas os
executores garantem que as
demolições internas estão
praticamente concluídas e
que resta apenas 20% do tra-
balho de demolição na área
externa. Terraplanagem, esca-
vações e recuperação estrutu-
ral estão previstos para serem
finalizados em agosto. Janeiro
de 2012 é o limite para as fun-
dações e conclusão de 50% da
esplanada no entorno do está-
dio. A partir de então, o volu-
me de operários em campo
passará dos atuais 330 para
mais de 2 mil.

O governo de Minas já in-

vestiu R$ 11,7 milhões na
obra, executada pelo consór-
cio Minas Arena (formado pe-
las construtoras Egesa, Cons-
trucap e Hap Engenharia), úni-
co participante e vencedor da
licitação aberta para conclu-
são da obra. Os R$ 654,5 mi-
lhões necessários à execução
do restante poderão ser repas-
sados ao consórcio pelo go-
verno ao longo dos 25 anos de
concessão do estádio, com
correção e garantia de rentabi-
lidade, dentro do modelo de
parceria público-privada.

O investimento imediato se-
rá realizado pelas empresas,
parte com recursos próprios,
parte graças a empréstimo do
BNDES. O consórcio tem asse-
gurado um repasse mínimo

mensal do governo estadual,
mas quanto maior for o seu lu-
cro, menor será a contraparti-
da do estado. Trocando em
miúdos, se a gestão do estádio
for muito bem sucedida, ga-
nham consórcio e governo,
que pagará muito pouco pela
reforma. Se não der o lucro es-
perado, o contribuinte pagará
a obra e isso será a garantia de
lucro do consórcio em duas
décadas e meia.

Diversidade de receita
A construção de uma arena

multifuncional — com deze-
nas de lojas, estacionamento
para mais de 4 mil carros e a
esplanada externa — é apon-
tada como um dos trunfos pe-
los idealizadores do projeto,

que apostam na diversidade
de receita (o que inclui alu-
guéis de espaço, de camarotes
e publicidade), como um dos
itens que viabilizaram a parce-
ria com a iniciativa privada.
Na visão de Sérgio Barroso, is-
so parece ser justamente um
dos entraves à construção do
Itaquerão, em São Paulo.

— Uma rentabilidade gran-
de num estádio de futebol só
ocorre através de uma moda-
lidade múltipla de uso, a recei-
ta do futebol em si não dá um
resultado adequado. Em São
Paulo haverá muitos concor-
rentes, como Morumbi, Pa-
caembu e Palestra Itália. Fica
difícil para a iniciativa privada
garantir um investimento
grandioso em uma obra des-

sas, por causa da dificuldade
de retorno e dos riscos envol-
vidos — diz o secretário mi-
neiro para a Copa 2014.

Além de sonhar com a aber-
tura da Copa, Minas Gerais
também briga para ter o maior
número de centros de treina-
mento de seleções possível.
Pelo menos 17 cidades respon-
deram ao questionário da Fifa
para pleitear o recebimento
de equipes, mas apenas seis
foram reconhecidas como ap-
tas a participar: Uberlândia,
Juiz de Fora, Matias Barbosa,
Extrema, Araxá e Montes Cla-
ros. O governo tenta viabilizar
a reforma de aeroportos nas
outras cidades candidatas pa-
ra que a lista de aptos a brigar
pelos centros aumente. ■

Aeroportos
e hotelaria
ainda são
problemas
Capital mineira
necessita de obras de
amplição em
Confins, e sofre com
falta de quartos
● BELO HORIZONTE. Enquanto a
reforma do Mineirão tem a
promessa de execução até
dezembro de 2012, Belo
Horizonte ainda depende de
um grande volume de obras
de infraestrutura de
transportes e hotelaria para
atender aos requisitos da Fifa
e não fazer feio em 2014.

A reforma e a ampliação do
Aeroporto Internacional
Tancredo Neves, em Confins,
na Grande BH, ainda é um nó
a ser desatado. O governo
federal chegou a anunciar
planos de entregar o espaço
à iniciativa privada, mas
voltou atrás ao perceber que
não haveria tempo hábil.

Na semana passada, a
Infraero publicou o nome de
sete empresas habilitadas a
participar da licitação para
reforma do Terminal 1 do
aeroporto, que será ampliada
para atender 8,5 milhões de
passageiros por ano, contra
os 5 milhões atuais. As obras
devem durar dois anos, ao
custo de R$ 295 milhões.

Ampliação insuficiente
Estão previstas as

ampliações do pátio de
aeronaves, dos terminais de
passageiros e da área de lojas
no aeroporto. Mas, para o
secretário extraordinário da
Copa de 2014 de Minas,
Sérgio Barroso, isso não é
suficiente. Por isso, o
governo estadual promete
entregar até setembro deste
ano o projeto executivo de
construção de um Terminal 2,
para forçar o governo federal
a tocar a obra até o fim.

A expectativa é de que
pelo menos metade da obra
seja entregue até 2014, o que
garantiria um atendimento
extra de 5 milhões de
passageiros, ampliando para
13,5 milhões a capacidade na
época da Copa.

— Em 2013, já teremos
uma demanda de mais de 13
milhões de passageiros/ano
— defende o secretário.

Outro gargalo a ser
resolvido é a adequação da
rede hoteleira de Belo
Horizonte. A cidade tem hoje
18 mil leitos em 106 hotéis,
quase metade do exigido.
Pelo menos 32 novos hotéis
devem vir a ser construídos
na cidade, garantindo uma
oferta extra de
aproximadamente 7 mil
novos leitos, todos dentro
das exigências da Fifa. A
expectativa de investimento
da iniciativa privada é de R$
1,6 bilhão. Mas até agora,
apenas 14 empreendimentos
estão confirmados. (T.H.) ■

Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 24 maio. 2011, Esportes, p. 4.




