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ÁREA MULTIUSO QUE 
SERÁ CONSTRUÍDA 

(80 MIL M2)
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Onde fica

Os assentos

As dimensões
Painel de 
publicidade (60 m x 8 m)CCO

Brises em
vidro

17 cabines 
para TVs

LESTE

LESTE

OESTE

OESTE

SUL

SUL

NORTE

17 cabines para
rádio e mídia impressa

Rampa sul

Rampa oeste

187 m

229 m

Veja 
corte da 
arena ao

lado

do aeroporto até a arena
6,6 km

São 3 modelos de assentos retráteis

Gramado natural e 
fixado com grama 
sintética (híbrido)

Cadeiras
superiores
e gramado
(plástico)

*A geral fica no setor norte, 
que não está nesse corte

83 m

48 m

57 m44 m

Arena

105 m

68 m

O campo

R$ 600 milhões
é o custo estimado da
construção da Arena do Grêmio

INVESTIMENTO

ENTREVISTA

Robson Morelli / PORTO ALEGRE

O torcedor do Grêmio está ansio-
so para conhecer sua nova casa.
Depois da sentimental despedi-
da do lendário Olímpico, no do-
mingo passado, chegou a hora de
o clube dar um salto para a mo-
dernidade das arenas multiuso.
Cerca de 60 mil pessoas, entre
torcedores e convidados, estarão
hoje, a partir das 20h, na inaugu-
ração da Arena do Grêmio, proje-
to arrojado,moderno e debastan-
te ambição, para a partida contra
o Hamburgo, adversário vencido
em 1983 na decisão do Mundial
de Clubes.

O jogo, às 22h, será o último ato
de uma noite de cerimônias para
a abertura do estádio, o primeiro
noPaís com ascaracterísticas exi-
gidas pela Fifa para sediar jogos
da Copa de 2014. Uma pena, co-
mo disse ontem o presidente gre-
mista Paulo Odone, que não faça
parte das arenas escolhidas para
receber a competição. “E nem a
Copa das Confederações.’’

Imponente na zona norte de
Porto Alegre, no bairro de Hu-
maitá, o estádio terá uma festa
de inauguração nos moldes das
aberturas dos grandes eventos
esportivos, como a Olimpíada.
Entre discursos, apresentações

e shows de música, os organiza-
dores estimam que o evento te-
nha duração de uma hora e que
leve mais uma para deixar o gra-
mado limpo para a partida.

O time do Grêmio deverá ser o
mesmo que enfrentou o Inter no
domingo, com a possibilidade
de André Lima jogar no lugar de
Marcelo Moreno, que estava sus-
penso e não jogou no encerra-
mento do Brasileirão.

O técnico Vanderlei Luxem-
burgo ressaltou o espírito da fes-
ta gremista e a importância da
nova arena. “Vale mais pela festa
e pela grandiosidade do novo es-
tádio do Grêmio.” É claro que ele
não admite derrota no jogo inau-
gural e cobra seriedade. O elen-
co se apresentará na concentra-
ção hoje, ao meio-dia.

O Hamburgo jogou ontem pe-
lo Campeonato Alemão, contra o
Hoffenheim, e tem desembarque
em Porto Alegre previsto somen-
te para as 15h. O clube receberá
cota de€600 mil (R$ 1,6 milhão).

Há muita aglomeração nas
imediações da arena, mas todos
os ingressos já foram vendidos.

Inauguração terá festa
digna de uma olimpíada

Grêmio coloca o Brasil
no 1º mundo das arenas

O dia 11 de dezembro de 1983
entrou para a história do Grê-
mio. Num jogo nervoso, basea-
do mais na garra do que na téc-
nica e definido somente na pror-
rogação, o Tricolor dos Pampas
conquistou o seu mais impor-
tante título: tornou-se campeão
mundial de clubes ao bater o
Hamburgo alemão por 2 a 1, no
Estádio Nacional de Tóquio. E

foi especial para um jovem, ha-
bilidoso e impetuoso atacante:
Renato Gaúcho, então com 21
anos.

Autor dos dois gols do título,
Renato já era ídolo da torcida
gremista. Mas, no Mundial, en-
trou de vez na galeria dos
“imortais’’ do clube. A consagra-
ção veio com um gol aos 37 mi-
nutos do primeiro tempo –

após driblar um zagueiro, bateu
cruzado, entre a trave e o golei-
ro Stein – e outro aos 3 minu-
tos de prorrogação, necessária
porque o tempo normal termi-
nou 1 a 1 – recebeu cruzamento
da esquerda, dominou, cortou
um zagueiro e bateu de esquer-
da, rasteiro, no contrapé do go-
leiro alemão. “Treinei feito um
louco para aquele jogo e estava
voando e muito confiante’’, re-
cordou ontem Renato Gaúcho
ao Estado.

● Como foi a preparação para

aquele jogo com o Hamburgo?
Recordo que me concentrei
muito para aquele jogo. Treinei
feito um louco e quando eu
cheguei no Japão estava voan-
do e muito confiante. O Ham-
burgo era um grande time e
sabíamos que seria um jogo
complicado. Mas é como eu
disse: estava muito confiante.

● Quem era o Renato em 1983?
A única coisa que eu tinha na
minha cabeça era vencer na
vida e ter sucesso na profissão
para ajudar minha família.

Especial. Acompanhe no Portal Estadão a visão em
360˚ da Arena do Grêmio e também pontos de observa-
ção para o torcedor de acordo com sua localização
www.estadao.com.br/esportes

‘Escrevi meu nome na história
do Grêmio e tenho orgulho disso’

Renato Gaúcho, autor dos dois gols do Grêmio na decisão de 1983

O REPÓRTER VIAJOU A CONVITE DA

GRÊMIO EMPREENDIMENTOS

Espaço multiuso que será
inaugurado esta noite se
destaca pela modernidade
e, a rigor, é o primeiro
dentro do novo conceito

estadão.com.br

Glauco Lara / INFOGRAFIA
Rubens Paiva / INFOGRAFIA
Fábio Amano / ILUSTRAÇÃO
Almir Leite e Paulo Favero
REPORTAGEM

O futebol brasileiro entra hoje
na era das arenas multiuso. Cons-
truída em pouco mais de dois
anos, a imponente Arena do Grê-
mio vai ser inaugurada em Porto
Alegre com show multimídia do
grupo americano Blue Man, reu-
nindo teatro e música, homena-
gens diversas e o jogo entre Grê-
mio e Hamburgo, revivendo a fi-
nal do Mundial Interclubes de
1983 – a maior conquista dos 109
anos do Tricolor gaúcho – como
ponto alto. Um dos objetivos da
variedade da programação é jus-
tamente apresentar ao público o
conceito multiuso do local.

Num momento em que o País,
empurrado pela Copa de 2014,
começa a deixar de lado o velho
entendimento de que estádio
serve unicamente para jogos de
futebol e abre os olhos para o
conceito de arena, parece irôni-
co que a primeira a ser utilizada
não esteja entre as 12 do Mun-
dial. Mas há motivos para isso.

Obra com custo estimado em
cerca de R$ 600 milhões, a Arena
do Grêmio começou a ser plane-
jada de maneira efetiva em 2006,
quando o Brasil nem sequer ha-
via assegurado a organização do
maior evento do futebol. Tam-
bém contribuiu a rapidez com
que foi construída – teve início
em 20 de setembro de 2010.

O pioneirismo transforma a
arena gremista em vitrine, mas
também pode torná-la vidraça.
“O fato de sermos os primeiros a
inaugurar uma arena nos deixa
engrandecidos, mas, ao mesmo
tempo, sabemos que ela será tes-
tada’’, disse Eduardo Pinto, pre-
sidente da Arena Porto-Alegren-
se, empresa criada pelo clube e
pela Construtora OAS (respon-

sável por fazer as obras) para ad-
ministrar o empreendimento.

A empresa com sede em São
Paulo ergueu a arena com 55% de
recursos próprios e 45% advin-
dos de financiamento.

Para o executivo, “o Brasil vai
acompanhar nossa arena com os
olhos bem abertos, até mesmo
para adotar as coisas que se mos-
trem eficientes na prática’’. Por
causa disso, na visão de Pinto,
existe a obrigação de fazer tudo
de maneira perfeita.

O projeto destinou cuidado es-
pecial com a questão com acessi-
bilidade, sustentabilidade e con-
forto. “Foi tudo feito com muito
cuidado e recorrendo à altíssima
tecnologia’’, enfatiza Pinto.

Só o gasto com sistemas eletrô-
nicos que comandam irrigação
do gramado, monitoramento
(são 239 câmeras de TV) e ilumi-
nação, entre outros, chegou a R$
100 milhões.

Casa de espetáculos. Presiden-
te da Grêmio Empreendimentos
– empresa criada a partir de pro-
posta do Conselho de Adminis-
tração do clube com a finalidade
de representá-lo no contrato de
gestão da arena –, Eduardo Anto-
nini define a arena gremista co-
mo uma “casa de espetáculos’’.
“Não só para o torcedor como
para o próprio atleta. Todos te-
rão muito conforto. É um orgu-
lho. Vai trazer resultado positi-
vo em tudo o que o Grêmio fizer
na casa nova dele’’, afirma.

Pelo modelo de negócio cria-
do, pelos próximos 20 anos o
Grêmio ficará com 65% do lucro
líquido advindo da exploração
do equipamento e a OAS com
35% – que pelo acordo receberá o
terreno do Estádio Olímpico, on-
de irá erguer um empreendimen-
to imobiliário.

Entram nesse rateio receitas
geradas por shows, área comer-
cial (bares e restaurantes, por
exemplo), naming rights, ven-
das de camarotes e bilheteria.
Não há ainda estimativa segura
de quanto a arena renderá anual-
mente para o clube. “Mas todos
vamos trabalhar para que tenha
a maior rentabilidade possível
para o Grêmio’’, diz Antonini.

Pelos planos, pelo menos 200
eventos serão realizados por ano
no espaço.

Ativos como cota de tevê, con-
tratos de patrocínio nos unifor-
mes e placas ao redor do grama-
do, por exemplo, continuam in-
tegralmente com o Grêmio. E
após os 20 anos o clube vai assu-
mir integralmente a arena.

WESLEY SANTOS/PRESSDIGITAL - 5/12/2012
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60,1 mil
é capacidade de público

135 camarotes

Os convidados terão acesso de 
forma tranquila e segura por uma 
área de circulação restrita e 
exclusiva, supervisionados por 
um sistema de câmeras 
automatizado e orientadores

Plus (4 camarotes)

NÚMERO DE
PESSOAS

TAMANHO
EM M2

VAGAS NA
GARAGEM

40 56,43 10
Classic (4 camarotes)

NÚMERO DE
PESSOAS

TAMANHO
EM M2

VAGAS NA
GARAGEM

32 40 8

Premium (44 camarotes)

NÚMERO DE
PESSOAS

TAMANHO
EM M2

VAGAS NA
GARAGEM

16 24,15 4

LE
ST

E

O
ES

TE

NORTE

SUL

NÚMERO POR CAMAROTE

*Tem a opção de 18 m2

Master (38 camarotes)

NÚMERO DE
PESSOAS

TAMANHO
EM M2

VAGAS NA
GARAGEM

24 37,20 6
Silver (24 camarotes)

NÚMERO DE
PESSOAS

TAMANHO
EM M2

VAGAS NA
GARAGEM

16 21,15* 4
Bronze (8 camarotes)

NÚMERO DE
PESSOAS

TAMANHO
EM M2

VAGAS NA
GARAGEM

16 13,10 4

Raio X
Arquitetura: PLARQ Arquitetura 
Construtora: OAS
Administradora: Arena Porto-Alegrense
Custo: R$ 600 milhões

CAMPO
ELEVADORES

CAMAROTES

45 M

10 m

1,8 m
fosso

412
refletores

46 pontes sobre o fosso 
para rotas de fulga

Nos setores sul e norte:
Centro de Comando 
Operacional (CCO)

Área de 
circulação 
externa

Painel de
publicidade

Grama 
sintética

Vidro

65 m

52 m
até a
garagem

Dois telões
7,2 m x 13,1 m

14 m de 
cobertura 
translúcida

Ventilação
Ar circula por vão entre a 
arquibancada e a cobertura

2.235 vagas 
cobertas (2 pisos)

Área de circulação 
interna, acesso para 
as cadeiras gramado 
e restaurantes

A cobertura é formada por 3 
camadas, a primeira de alumínio, 
outra de isolante térmico e 
acústico e a última de alumínio

15.256
CADEIRAS GRAMADO

Quantidade/setor

8.575
CADEIRAS GOLD

2.744
CAMAROTES

23.463
CADEIRAS SUPERIORES

10.132*
GERAL - SEM CADEIRAS

WESLEY SANTOS/PRESSDIGITAL - 7/12/2012

61 mCamarotes
(almofadada com
apoio para os braços)

57 m

49 m

97 m

42 m

Gold
(almofadada com
apoio para os braços)

40
m

41 m

89 m

8,5 é a distância entre o 
público e os jogadores 
nas laterais

● Você combinou mesmo com o
Fábio Koff (presidente do Grêmio
na época) que, se fizesse dois
gols, iria ter aumento?
Realmente isso aconteceu. Ele
tinha ficado chateado comigo
porque um dia entrei rápido
demais com o carro no estacio-
namento do clube e me mul-
tou. Acertei com ele que se eu
fizesse um gol ele tiraria a mul-
ta e, se fizesse dois, ele me da-
ria 40% de aumento. Deu no
que deu (risos).

● Como se sentiu em campo? No

gol da prorrogação já sentiu ali
que o título era do Grêmio?
Eu estava preparado para tudo.
Estava me sentindo muito
bem, confiante demais. Falei
para os meus companheiros:
Pega a bola e dá em mim que
eu vou para dentro deles.

● O que representou a conquista
para você e para o Grêmio?
Foi a maior conquista da histó-
ria do Grêmio e tenho muito
orgulho de fazer parte dela.
Sempre digo que o que marca
a carreira de um jogador são os

títulos que ele
conquista no clu-
be. Eu escrevi meu nome na
história do Grêmio e tenho
muito orgulho disso.

● Vai à inauguração da arena?
Não vou estar na Arena. Não
participo de nenhum evento
que seja realizado pelo senhor
Paulo Odone (presidente atual
do Grêmio). Assim que o doutor
Fábio Koff (presidente eleito, que
voltara ao cargo no dia 18) assu-
mir, ele sabe que pode contar
comigo sempre. / A.L.

MADRI

Entrar em campo com a obri-
gação de ganhar para conti-
nuar respirando no Campeo-
nato Espanhol tem sido a roti-
na do Real Madrid, que bo-
beou no início da competição
e já está a 11 pontos do líder
Barcelona (40 a 29) – também
está atrás do Atlético de Ma-
drid, que tem 34. E o desafio
hoje será derrotar fora de casa
o Valladolid, que faz uma cam-
panha muito acima do espera-
do e ocupa a sétima posição
com 21 pontos.

O desempenho como visi-
tante tem sido a ruína do Real
no campeonato. Como man-
dante seu desempenho é idên-
tico ao do Barcelona, com seis
vitórias e um empate. Mas lon-
ge do Santiago Bernabéu tem
três vitórias, um empate e
três derrotas (para Betis, Ge-
tafe e Sevilla), com 12 gols
marcados e sete sofridos. O
Barça, por sua vez, venceu os
sete jogos disputados fora de
casa, marcou 27 gols e levou
dez.

Esses números do Real Ma-
drid animam o Valladolid a so-
nhar com a façanha de conse-
guir a vitória. O técnico sérvio
Miroslav Djukic – ex-zagueiro
que jogou com Bebeto e Mau-
ro Silva no La Coruña nos
anos 90 – quer que o time se
mantenha fiel ao seu estilo e
lute como nunca para derru-
bar o gigante.

“Vamos tentar manter a
posse de bola e não dar espaço
para os contragolpes deles. O
mundo inteiro vai ver essa par-
tida, por isso meus jogadores
terão a grande chance de mos-
trar que são alguém.”

No Real Madrid, o técnico
José Mourinho tem uma dúvi-
da na lateral-esquerda. Como
Marcelo e o português Fábio
Coentrão estão machucados,
ele pode deslocar o lateral-di-
reito Arbeloa para a posição
(nesse caso Sergio Ramos jo-
garia na direita e o francês Va-
rane entraria na zaga), impro-
visar o volante Essien ou esca-
lar Nacho Rodriguez, do Real
Madrid “B”.

Na França. O Paris Saint-
Germain recebe o Evian num
jogo que pode selar o destino
do técnico Carlo Ancelotti. Se
o time – que está em quarto
lugar, a cinco pontos do líder
Lyon – tropeçar de novo (per-
deu três dos últimos cinco jo-
gos no campeonato) dificil-
mente ele escapará de ser de-
mitido.

O treinador italiano afas-
tou o meia brasileiro Nenê da
partida como punição ao fato
de ele ter tido um chilique
quando foi chamado de volta
para o banco de reservas de-
pois de ter ficado fazendo
aquecimento por alguns mi-
nutos pensando que ia entrar.
“Nenê precisa ser mais profis-
sional. Se ele mudar, será con-
vocado para o jogo de terça-
feira contra o Valenciennes”,
disse Ancelotti.

Ele comemora o fato de po-
der escalar o volante Thiago
Motta, recuperado de contu-
são. “Motta é experiente e vai
tornar nosso meio de campo
mais forte.”

Real vai
a campo
sem poder
tropeçar

Futebol europeu

JUAN CARLOS HIDALGO/EFE

Capitão. O goleiro
Casillas está escalado
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 8 dez. 2012, Esportes, p. E4-E5.




