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1. Ser sede de clube profissional. É o
que garante o uso regular do espaço

2. Ter bom sistema acústico. Fundamen-
tal para receber eventos como shows

3. Acesso eficiente. Para o público e pa-
ra qualquer tipo de equipamento

4. Flexibilidade de calendário. Só assim
é possível diversificar os eventos

ITENS BÁSICOS

AMSTERDÃ DÁ O EXEMPLO E
LUCRA COM ARENA MULTIUSO

Reportagem especial

A ONDA É CONSTRUIR, MAS
FALTA SABER ADMINISTRAR

I naugurada em 14 de agosto de 1996,
a Amsterdam Arena é exemplo de
equipamento bem administrado.
Sua propostaésimples: serum espa-

ço que pode ser utilizado para eventos
variados, de jogos de futebol a shows,
passando por apresentações de dança,
atividades de empresas e até raves.

Por conta dessa diversidade, a arena
recebe, em média, três eventos por se-
mana – número ideal para o empreendi-
mento se tornar lucrativo. Colabora pa-
ra isso, a flexibilidade do projeto, que
permite mudança rápida de cenário.

Em 1999, por exemplo, ocorreu um
show do U2 em 22 de julho. Nos dois
dias seguintes, palco e piso colocados
por cima do campo foram retirados e o
gramado, trocado (cultivada numa fa-
zenda a 200 km da cidade, a grama vem
em blocos). No dia 25, Ajax e Benfica
fizeram partida amistosa.

A Amsterdam Arena tem teto retrátil
que se fecha em apenas 18 minutos, o
que garante o conforto do público, e ca-
pacidade para 51.628 pessoas em jogos
de futebol. Mas já recebeu mais de 70
mil, num show da cantora Celine Dion.

A infraestrutura conta com bares, res-
taurante, lojas, museu e estacionamen-
to para 12.500 carros. Em suas cercanias

há shopping center e hotel. O acesso
por trem e metrô é rápido, eficiente.

O empreendimento custou € 127
milhões (R$ 291 milhões) e sua base
financeira é formada pelo Ajax, pela
própria cidade holandesa e por inves-
tidores privados. Há uma empresa
gestora, encarregada de tarefas que
passam por segurança, manutenção
e até a venda de eventos. Clube, pre-
feitura e investidores têm um objeti-
vo em comum: o lucro. / A.L.
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Clubes brasileiros ‘esquecem’ de contratar parceiro essencial ao planejar uma arena, o operador

Almir Leite

ACopa de 2014 inaugu-
rou nova onda no fute-
bol brasileiro: a cons-
trução de arenas mul-
tiuso. Equipamentos
para o Mundial à parte,

vários clubes já estão erguendo ou
têm planejada a nova casa. São, entre
outros, os casos de Palmeiras, Grê-
mio, Ponte Preta, Sport e Santos.

Esses clubes estão de olho nos lu-
cros que praças capazes de abrigar
jogos, shows e oferecer uma gama de
serviços podem proporcionar. Um
detalhe, porém, parece passar des-
percebido: depois de prontas, quem
vai operar as arenas? O Brasil não pos-
sui expertise na área e o gerenciamen-
to equivocado pode transformar um
potencial ótimo negócio em tremen-
da dor de cabeça.

Para uma arena dar lucro precisa
ser operada por empresa familiariza-

da em itens que vão desde a segurança
do público à venda de eventos passando
por limpeza e manutenção.

Um cuidado é fundamental ao se pla-
nejar uma arena. “O ideal é que um ope-
rador participe desde o momento de
sua concepção. Não é recomendável
um (uma empresa) construir e outro ope-
rar’’, diz João Gilberto Vaz, vice-presi-
dente de parceiras estratégicas da Are-
na do Brasil, subsidiária da Amsterdam
Arena, considerada o equipamento
mais bem administrado da Europa.

O risco da não integração nessa fase
de concepção de projeto é o de, depois
de pronta, a arena não oferecer as condi-
ções necessárias para determinado tipo
de evento. “Imagina um equipamento
que não tenha boa acústica para show
ou cujo acesso não permita a passagem
dos equipamentos. Aí, não vai ter
show’’, exemplifica João Vaz.

Erros de concepção podem custar ca-
ro, alerta Ricardo Azevedo, professor
de comunicação e marketing e autor do

livro O Brasil e a Copa do Mundo. “Há o
risco de precisar reformar a arena logo
depois da inauguração, para que possa
atender ao que dela se esperava no iní-
cio do projeto. A participação da opera-
dora é importante desde o início.’’

“Esquecimento’’. O problema é que

os clubes “esqueceram-se’’ do detalhe
chamado operadora ao desenvolver
seus projetos. “Não contratamos’’, ad-
mite Rogério Dezembro, diretor de no-
vos negócios da WTorre, responsável
por erguer a Arena Palestra. “Mas certa-
mente nos ligaremos a alguém que sai-
ba como operar.’’

Ao menos a construtora recorreu à
Amsterdam Arena ao conceber o proje-
to, o que pode evitar pesadelos futuros.
O espaço multiuso deve estar pronto
em 2013 e a construtora espera recupe-
rar os R$ 330 milhões que serão investi-
dos em cerca de 15 anos. Depois, será
hora de lucrar.

A Ponte Preta não sabe quando irá co-
meçar as obras de sua arena para 30 mil
pessoas, orçada em R$ 140 milhões. O
projeto contempla centro de conven-
ções, restaurante, praça de alimentação,
museu e academia. Mas e o operador?
“Ainda não temos. Por enquanto, fize-
mos contrato com construtora (do gru-
po Bertin)’’, diz Márcio Della Volpe, dire-

tor de marketing e gestor do clube.
O Grêmio ainda não decidiu se vai

se associar a um operador para tocar
a arena para 60 mil pessoas que plane-
ja inaugurar em dezembro de 2012.
“O Grêmio e a OAS (construtora res-
ponsável pela obra), em conjunto,
vão administrar a arena por 20 anos’’,
diz o presidente da Grêmio Empreen-
dimentos, Eduardo Antonini. “O que
vamos definir é se a operação será
terceirizada ou não.’’

Antonini revela que 75% das recei-
tas virão do futebol e que o Grêmio
reservará 40 datas/ano para o futebol.

Ainda dá tempo. Os especialistas
consideram que as arenas de clubes
estão sendo concebidas de maneira
errada, mas dizem ainda ser possível
a correção. “É preciso acordar logo’’,
enfatiza João Vaz, que alerta: “Arena
é uma coisa, estádio é outra’’. Ricar-
do Azevedo acrescenta: “A operado-
ra precisa entrar logo em campo’’.

QUEM NÃO PLANEJA DIREITO
ACABA COM ‘MICO’ NAS MÃOS

Amsterdam Arena. De futebol a
shows musicais e até raves

Santa Ana. Isolada, dá prejuízo
para cidade do Novo México

● Vai ficar assim
A arena do Palmeiras tem proje-
to ambicioso, mas, por enquanto,
o que se vê no local são os des-
troços do antigo Palestra Itália
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S aber onde se está pisando e
planejar corretamente os
passos que serão dados é
fundamental para tornar

uma arena, assim como qualquer ou-
tro grande investimento, viável. Do
contrário, é prejuízo na certa.

Até mesmo nos Estados Unidos,
país precursor desse tipo de em-
preendimento. Lá, uma série delas
acabou virando micos porque seus
construtores, iludidos com a pro-
messa de dinheiro fácil, fracassaram
em administrá-las.

Várias arenas propostas, erguidas
e operadas pela empresa Global En-
tertainment não emplacaram e se
tornaram um sorvedouro de dinhei-
ro público, pois as prefeituras onde
se situam arcaram com o prejuízo.

É o caso, por exemplo, da Santa
Ana Star Center, construída na cida-
dezinha de Rio Rancho (87 mil habi-
tantes), no Novo México, a cerca de
35 quilômetros de Albuquerque. O
projeto era ambicioso: utilizá-la pa-
ra eventos esportivos, show e apre-
sentações de esportes radicais.

Inaugurada em 2006, fez água des-
de o início. Isso porque o time de
hóquei da cidade é fraco (sempre foi,

aliás) e não atrai público. Nem os
shows, pois o alto preço dos ingressos e
a localização da Santa Ana, no meio do
nada, afugenta a audiência.

Resultado: aquela arena que a Global
garantiu que seria rentável no período
de um ano amargou seguidos prejuízos.

Em 2009, a prefeitura de Rio Rancho
rompeu contrato com a empresa e hoje
desembolsa milhões de dólares para
manter a arena aberta. A cidade está
processando a Global na tentativa de

reaver o dinheiro.
Um gestor foi nomeado para a Santa

Ana e conseguiu torná-la mais ativa. No
entanto, a arena ainda opera no verme-
lho, pois as dívidas continuam altas.

Questão política. Isso acarreta, tam-
bém, um problema político. Vereadores
criticam o governo municipal por gas-
tar com um elefante branco o dinheiro
que poderia ser destinado, por exem-
plo, a comprar munição para a polícia.

Sem contar que os funcionários da
arena vivem sendo trocados. Saem es-
pontaneamente ou são demitidos e
substituídos por outros de salário mais
baixo. A rotatividade é outro problema,
por comprometer a qualidade do servi-
ço prestado.

“Se não tivéssemos que destinar tan-
to dinheiro para abater a dívida, nossos
funcionários seriam mantidos, trabalha-
riam satisfeitos e nossas finanças esta-
riam numa posição bem melhor’’, la-
menta o gestor James C. Jimenez.

Outras cidades americanas vivem o
mesmo drama de Rio Rancho. Entre
elas estão Youngstown, em Ohio; Hidal-
go, no Texas, e Wenatchee, no Estado
de Washington.

Todas tiveram arenas construídas pe-
la Global, que não cumpriu as metas fi-
nanceiras prometidas e abandonou o
barco. Às cidades, restaram muitas dívi-
das e a incumbência de administrar um
negócio que, apesar de promissor, não
conhecem.

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 28 maio 2011, Esportes, p. E8.




