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PESQUISA

52% dos internautas são jogadores
Uma pesquisa sobre comportamento dos usuários de games no Brasil,
realizada pela Hi-Mídia, indica que 58% dos usuários jogam sozinhos,
porque um dos principais consoles utilizados é o celular convencional,
e pela baixa competitividade buscada pelas mulheres. Estima-se que
52% dos internautas são jogadores de games, o equivalente
a aproximadamente 42 milhões de brasileiros. Dos entrevistados,
51% jogam mais hoje do que alguns anos atrás.
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Andrade Mendonça e Galvão saem
na frente na estreia de estádio da Copa
ac

Arena Castelão, que teve investimento de R$ 518,6 milhões, é a primeira de doze obras a ficar pronta
Divulgação
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POR DENTRO DO CASTELÃO

ar

Conheça o primeiro estádio da Copa a ser entregue no Brasil
CONSTRUTORA RESPONSÁVEL
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Andrade Mendonça, em consórcio
com a Galvão Engenharia
INVESTIMENTO TOTAL

R$ 518,6 milhões

ão

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA

215.702,06 m2
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e a Copa das Confederações do
ano que vem, esperando apenas o ciclo de maturação do gramado. Segundo Silveira, após a
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O espaço já tem jogo marcado para o dia 20 de janeiro, pelo
Campeonato Cearense, e está
pronto para o Mundial de 2014

ex

Arena Castelão: tornar o espaço atrativo para shows e feiras foi uma das preocupações do projeto

de

Não existe Copa do Mundo sem
futebol, e não existe futebol
sem estádio. Sendo assim, no
próximo domingo o Brasil dará
o primeiro passo em direção à
meta de ter 12 estádios prontos
para uso antes do início da Copa
do Mundo de 2014. E quem saiu
na frente foi o Arena Castelão,
de Fortaleza (CE), que será o primeiro “palco” a ser entregue no
próximo dia 16, pelo consórcio
entre as construtoras Andrade
Mendonça e Galvão Engenharia. A entrega marca o pontapé
inicial da preparação efetiva do
país para receber os jogos.
Os próximos estádios a serem entregues devem ser o Mineirão, em Belo Horizonte
(MG), das construtoras Construcap, Egesa e Hap, e o Fonte Nova, em Salvador (BA), feito pela
Odebrecht e OAS, que são as
obras mais adiantadas até o momento, com mais de 85% do andamento concluído. Outros
dois casos, no entanto, ainda
são preocupantes, com menos
de 50% das obras prontas (veja
matéria ao lado).
Em outubro, os empreendimentos receberam visitas de representantes da Fifa, que constataram que o Castelão era o estádio mais adiantado. “Tivemos
um planejamento muito forte
que durou três meses e meio”,
afirma Luis Siqueira, diretor da
Andrade Mendonça. Segundo o
executivo, um dos fatores que
permitiu a entrega do estádio
cerca de quatro meses antes do
previsto foi o reaproveitamento
de resíduos de demolição como
base para o pavimento do local.
“Esta é uma técnica muito usada no exterior, mas que e no Brasil ainda não é tão corriqueira”,
explica Siqueira.
O empreendimento exigiu investimento total de R$ 518,6 milhões (R$ 351,5 milhões vieram
do BNDES e o restante do governo do estado do Ceará) e, para
cumprir o cronograma, o consórcio envolveu um total de 2
mil colaboradores nas obras de
reforma, ampliação e modernização das instalações do estádio
Plácido Aderaldo Castelo, o velho Castelão, inaugurado em
1973. O resultado é a maior arena esportiva multiuso do Norte
e Nordeste do Brasil, com capacidade para 67 mil pessoas.

AM e RN são
“lanternas”
no ranking
das obras
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LUGARES

67 mil
TAMANHO DA COBERTURA

36

mil m2

VAGAS DE ESTACIONAMENTO

4.197
Fonte: empresas

ALÉM DO ESTÁDIO
Espaço também
inclui lojas e cinema
CINE CLUBE ARENA CASTELÃO
Espaço com 150 lugares e uma
tela de 7 metros de largura por
4 metros de altura com
programação educativa
relacionada ao esporte
ESPAÇO CULTURAL DEPUTADO
ETEVALDO NOGUEIRA
Dois miniauditórios, com
capacidade para até 30
pessoas, com exposições de
troféus, fotos, camisas e
vídeos relacionados à história
do futebol
TOP MODA CASTELÃO
Vai reunir 58 lojas do setor de
moda nos segmentos de
confecções, calçados e
acessórios, além de três
restaurantes

colocação da grama no local ainda é preciso esperar entre 45 e
60 dias até que o espaço esteja
pronto para receber uma partida de futebol. A estreia do estádio na Copa das Confederações
está marcada par 19 de junho
do ano que vem, quando o estádio será palco do clássico entre
Brasil e México.
Multiuso

Além do estádio, o espaço tem
uma praça de acesso de 55 mil
metros quadrados, estacionamento coberto para cerca de
dois mil veículos, infraestrutura
de serviços e edifícios para abrigar órgãos estaduais. Outro ponto importante da obra foi tornar
o espaço atrativo para eventos
como shows, convenções e feiras como forma de obter retorno sobre o investimento.
O conceito de arena multiuso vem se consolidando no Brasil e foi inaugurado no país pela
Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), que não está entre as
12 escolhidas para ser palco da
Copa do Mundo. Com custo estimado em R$ 600 milhões e
projeto executado pela construtora OAS, o estádio começou a
ser planejada ainda em 2006,
quando o Brasil nem sequer havia assegurado a organização
do Mundial. ■

A menos de dois anos da Copa,
os dois estádios têm menos da
metade das obras concluídas

Segundo levantamento feito pelo Portal 2014, que acompanha
obras relacionadas à Copa do
Mundo de 2014, dois dos 12 estádios que serão palco do evento
estão com menos de 50% das
obras concluídas: o Arena da
Amazônia (AM) e o Arena das
Dunas (43%).
Diante deste cenário, em visita ao Brasil em outubro, o secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, chegou a afirmar que poucos estádios ficariam prontos
dentro do prazo. No entanto, o
ministro do Esporte, Aldo Rebelo, declarou neste mês que não
há nenhum problema sério no
andamento dos estádios.
Entre os que se destacam por
estarem mais adiantados, além
do Arena Castelão, de Fortaleza
(CE), estão o Mineirão, em Belo
Horizonte (MG), o Fonte Nova,
em Salvador (BA), o Mané Garrincha, em Brasília (DF) e o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ),
todos com mais de 80% das
obras concluídas. ■ C.P.

COMO ANDAM AS OUTRAS
Parte já concluída das obras
dos demais estádios
1

Mineirão (MG)

99%

2

Fonte Nova (BA)

85%

3

Mané Garrincha (DF)

84%

4

Maracanã (RJ)

80%

5

Arena Recife (PE)

70%

6

Itaquerão (SP)

58%

7

Arena da Baixada (PR)

54%

8

Beira Rio (RS)

52%

9

Arena Pantanal (MT)

50%

10

Arena da Amazônia (AM)

47%

11

Arena das Dunas (RN)

43%

Fontes: Portal 2014 e construtoras

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 14, 15 e 16 dez. 2012, Empresas, p. 18.

