
O CARO DA COPA
País vai gastar R$ 6,6 bilhões em estádios e cada partida 
da  Copa 2014 custará R$ 113 milhões

SÃO PAULO (SP)

ESTÁDIO DO CORINTHIANS 
PORTO ALEGRE (RS)

Custo do projeto R$ 290 milhões

TOTAL DE JOGOS 

CUSTO POR JOGO

TOTAL DE JOGOS
Custo por assento 

BEIRA-RIO  

Custo por assento
Capacidade 60 mil

R$ 4,8 mil

5

R$ 58 milhões

Custo do projeto R$ 820 milhões

TOTAL DE JOGOS 

CUSTO POR JOGO

TOTAL DE JOGOS
Custo por assento Custo por assento
Capacidade 65 mil

R$ 12,6 mil

6

R$ 136,7 milhões
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CURITIBA (PR) 

Custo do projeto R$ 220 milhões

TOTAL DE JOGOS 

CUSTO POR JOGO

TOTAL DE JOGOS
Custo por assento Custo por assento
Capacidade 41,3 mil

R$ 5,3 mil

4

R$ 55 milhões

ARENA DA BAIXADA 

Custo do projeto R$ 596,7 milhões

TOTAL DE JOGOS 

CUSTO POR JOGO

TOTAL DE JOGOS
Custo por assento Custo por assento
Capacidade 43 mil

R$ 13,9 mil

4

R$ 149,2 milhões

CUIABÁ (MT)

VERDÃO – CUIABÁ
SALVADOR (BA)

FONTE NOVA

Custo do projeto R$ 496 milhões

TOTAL DE JOGOS 

CUSTO POR JOGO

TOTAL DE JOGOS
Custo por assento Custo por assento
Capacidade 55 mil

R$ 8,9 mil

6

R$ 81 milhões

FORTALEZA (CE)

CASTELÃO

Custo do projeto R$ 486 milhões

TOTAL DE JOGOS 

CUSTO POR JOGO

TOTAL DE JOGOS
Custo por assento Custo por assento
Capacidade 60 mil

R$ 8,1 mil

6

R$ 81 milhões

A Fifa confirmou o status de
protagonista de São Paulo na
Copa do Mundo de 2014 e a ci-
dade vai receber o jogo de aber-
tura no dia 12 de junho, no está-
dio do Itaquera. Entre as 12 se-
des do mundial, a capital paulis-
ta será a que receberá maior in-
vestimento, cerca de R$ 5,4 bi-
lhões, segundo dados do Minis-
tério dos Esportes.

Nesta conta estão incluídos
gastos de infraestrutura como
aeroportos, transportes, além
de melhorias no porto de San-
tos, litoral do estado paulista.
Responsável por abrigar seis
partidas, entre elas uma semifi-
nal, a capital paulista só não
conseguiu emplacar a Copa das
Confederações, que acontece
tradicionalmente um ano an-
tes do mundial e serve como es-
pécie de teste para o evento.

Cartão-postal

Mesmo com o atraso na obra
do Maracanã, o Rio de Janeiro,
segundo lugar em investimen-
tos com R$ 3 bilhões, abrigará
sete jogos. No entanto, a sele-
ção brasileira só jogará na are-
na se for para o final, o que foi
interpretado como um revés
político para a cidade.

A grande prejudicada e can-
didata a maior elefante branco
da Copa é Manaus que, com
apenas quatro partidas progra-
madas, está na terceira posi-
ção em gastos previstos, com
R$ 2,3 bilhões (leia mais ao la-
do). Belo Horizonte e Cuiabá
vêm na sequencia com R$ 2,1
bilhões e R$ 1,3 bilhão, respec-
tivamente.

Entre as sedes que se deram
melhor foi Brasília ficou, com
sete jogos do Mundial, além
da abertura da Copa das Confe-
derações. Para a capital do país
o desembolso será de R$ 1,3 bi-
lhão. Na sétima posição, apa-
recem juntas Fortaleza, Natal
e Porto Alegre, com R$ 1,1 bi-
lhão previstos para cada uma.
Recife, Salvador e Curitiba re-
ceberão R$ 925 milhões, R$
653,9 milhões e R$ 563,6 mi-
lhões, nesta ordem.

Com 64 partidas, o mundial
de 2014 obrigará as seleções e
seus torcedores a fazerem ex-
tensas viagens pelo país, já que
os organizadores optaram por
não dividir os grupos por re-
giões do Brasil. “Os times vão
viajar pelo país para que não
apenas as grandes cidades te-
nham os melhores times”, dis-
se RicardoTeixeira, presidente
do comitê organizador da Co-
pa. Sem dúvida será um teste
adicional para a já preocupan-
te infraestrutura de aeroportos
do país. ■ Com Reuters

Cintia Esteves e Nivaldo Souza

redacao@brasileconomico.com.br

Editor Executivo: Arnaldo Comin acomin@brasileconomico.com.br

DESTAQUE MUNDIAL DE 2014

São Paulo dá volta
por cima e émaior
vencedoradaCopa

Mesmo com o atraso
na obra do Maracanã,
o Rio de Janeiro,
segundo lugar
em investimentos
com R$ 3 bilhões,
abrigará sete partidas.
Brasília tem melhor
custo-benefício,
com mínimo de
oito jogos e recursos
de R$ 1,3 bilhão

Cidade comprincipal investimento para aCopa, deR$6,2 bilhões,

garante abertura do torneio no Itaquerão emais cinco jogos
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BELO HORIZONTE (MG)

Custo do projeto R$ 684,1 milhões

TOTAL DE JOGOS 

CUSTO POR JOGO

TOTAL DE JOGOS
Custo por assento Custo por assento
Capacidade 74,3 mil

R$ 9,2 mil

6

R$ 114 milhões

MINEIRÃO

Custo do projeto R$ 860 milhões

TOTAL DE JOGOS 

CUSTO POR JOGO

TOTAL DE JOGOS
Custo por assento Custo por assento
Capacidade 86,1 mil

R$ 10 mil

7

R$ 123 milhões

RIO DE JANEIRO (RJ)

MARACANÃ

Custo do projeto R$ 671 milhões

TOTAL DE JOGOS 

CUSTO POR JOGO

TOTAL DE JOGOS
Custo por assento Custo por assento
Capacidade 70 mil

R$ 9,5 mil

7

R$ 95,9 milhões

BRASÍLIA (DF)

ESTÁDIO NAC. DE BRASÍLIA

RECIFE (PE)

ARENA CAPIBARIBE

Custo do projeto R$ 494,2 milhões

TOTAL DE JOGOS 

CUSTO POR JOGO

Custo por assento 
Capacidade 46,1 mil

R$ 10,7 mil

5

R$ 98,8 milhões

MANAUS (AM)

VIVALDÃO

Custo do projeto R$ 533,3 milhões

TOTAL DE JOGOS 

CUSTO POR JOGO

TOTAL DE JOGOS
Custo por assento Custo por assento
Capacidade 47 mil

R$ 11,3 mil

4

R$ 133,3 milhões

NATAL (RN)

ARENA DAS DUNAS

Custo do projeto R$ 400 milhões

TOTAL DE JOGOS 

CUSTO POR JOGO

TOTAL DE JOGOS
Custo por assento Custo por assento
Capacidade 45 mil

R$ 8,9 mil

4

R$ 100 milhões

Depois de muita expectativa e
previsão de investimentos bilio-
nários para serem agraciadas pe-
la Federação Internacional de
Futebol (Fifa) com o direito de
sediar jogos da Copa das Confe-
derações de 2013 e da Copa do
Mundo de 2014, Cuiabá e Ma-
naus foram surpreendidas on-
tem. A entidade máxima do fu-
tebol mundial deixou as cidades
ficaram fora dos jogos de 2013 e,
para o ano seguinte, com ape-
nas quatro jogos da Copa.

No caso de Manaus, os investi-
mentos no estádio já é estimado
em R$ 533 milhões pelo Ministé-
rio dos Esportes. Se somado aos
R$ 2,3 bilhões de gastos em in-
fraestrutura, o custo por partida al-
cançará colossais R$ 700 milhões.
Somente com o estádio, a relação
de gasto será de R$ 133 milhões.

O custo da arena é ainda
maior para Cuiabá. Cada jogo da
capital matogrossense sairá por
R$ 149,2 milhões. Sem nenhu-
ma equipe na primeira divisão
do futebol brasileiro, o estádio
Verdão-Cuiabá pode ficar vazio
depois da Copa.

Mobilidade cara

A cidade também espera investi-
mentos polpudos do governo fe-
deral para infraestrutura. Serão
R$ 1,3 bilhão em transpores ur-
bano. A maior parte é reservada
para um Veículo Leve sobre Tri-
lhos (VLT), orçado em R$ 1,26
bilhão no último levantamento
feito pelo Ministério dos Espor-
tes. A obra era a aposta do gover-
no estadual para impressionar
os turistas que os eventos espor-
tivos trariam a cidade. Agora,
com a participação reduzida a
poucos jogos da Fifa, o VLT po-
de ser deixado de lado pelo Pla-
nalto caso precise priorizar cida-
des com mais peso na Copa.
Cuiabá também deve receber
91,3 milhões em melhorias auro-
portuária.

Manaus também recebe apor-
tes altos dos governos municipal,
estadual e federal. São R$ 1,85 bi-
lhão em obras de transportes, in-
cluindo trem de superfície. “Se
não fosse a Copa, não teríamos os
financiamentos para a implanta-
ção da mobilidade urbana, por
exemplo”, diz o governador do
estado, Omar Aziz.

Manaus recebe ainda outros
R$ 394,1 milhões irão para am-
pliar o aeroporto Eduardo Go-
mes. ■ C.E. e N.S.

Para agradar de mineiros
a baianos, seleção

brasileira terá de percorrer
9 mil quilômetros em até
cinco cidades-sede para
disputar a final no Maracanã.

Em meio a acusações de
corrupção, ministro

Orlando Silva sai dos holofotes
e autoridades evitam fazer
comentários durante evento no
Itaquerão, em São Paulo.

● ●

ESTÁDIOS

Infografia: Alex Silva sobre foto de Rahel Patrasso/Folhapress

Manaus vai
gastar R$ 700
milhões por
partida

R$ 1,1 bi
é o valor dos estádios na

capital matogrossense

e manauara. Em Cuiabá,

a arena terá 43 mil lugares ao

custo de R$ 596,7 milhões.

O estadual teve média de

10 mil expectadores em 2010.

➤

Capitalserá a maior prejudicada
ao lado de Cuiabá. Juntas, as
cidades gastarão R$ 4,6 bilhões
por apenas oito partidas

MOBILIDADE

R$ 3 bi
é o custo das obras de

transporte urbano em Cuiabá

(R$ 1,3 bi) e Manaus (R$ 1,8 bi).

Reformas nos aeroportos

da cidades receberão mais

R$ 624,6 milhões.

➤
LEIA MAIS

AutoridadesdeSãoPaulo,

entreelasogovernador

GeraldoAlckmineoprefeito

GilbertoKassab,vibramcoma

escolhado Itaquerãocomo

sedeparaaaberturadaCopa
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 21, 22 e 23 out. 2011, Primeiro Caderno, p. 4-6.




