
TIME ESPORTE MÉDIA DE PÚBLICO/JOGO MÉDIA RENDA/JOGO, EM R$ MIL

Cuiabá Arsenal Futebol-americano 3,1 mil 23,4

Luverdense Futebol 1,6 mil 22,8

Mixto Futebol 1,3 mil 19,7

Cuiabá E.C. Futebol 373 5,5

DOS EUA PARA O BRASIL

*com base nos dados dos torneios nacionais de 2012    Fontes: CBF e Cuiabá Arsenal

Em apenas seis anos, time de futebol americano do Mato Grosso 
ultrapassou os times de futebol do estado em público e renda*Construção de um novo estádio

para 43 mil pessoas, expansão do
aeroporto com um novo termi-
nal de passageiros e diversas
obras para melhorar a mobilida-
de urbana da cidade. Capital do
estado do Mato Grosso, Cuiabá es-
tá recebendo investimentos na
ordem dos R$ 2,7 bilhões para
atender as exigências para a Copa
do Mundo 2014, quando sediará
apenas quatro jogos. E se não bas-
tasse o alto valor investido para
ver pouca bola rolar, a cidade
que deveria ser uma das capitais
do futebol com os pés está viran-
do a maior potência do país no fu-
tebol jogado com as mãos.

Em plena sede da Copa e faltan-
do pouco mais de um ano para o
evento, é o futebol americano o
esporte que tem a melhor média
de público e renda em compara-
ção aos principais times de fute-
bol do estado mato-grossense. O
Cuiabá Arsenal, equipe local que
foi campeã nacional em 2012 da li-
ga da Associação de Futebol Ame-
ricano do Brasil (AFAB), atraiu
em média 3,1 mil pessoas em
seus jogos com arrecadação em
torno de R$ 23,3 mil por partida,
segundo dados do próprio time.

Os números são superiores aos
obtidos em 2012 pelos três princi-
pais clubes de futebol do Mato
Grosso: Cuiabá E.C. e Luverden-
se, que disputaram a Série C do
Campeonato Brasileiro, e Mixto,
que jogou a Série D do torneio na-
cional. O Luverdense, da cidade
de Lucas do Rio Verde, foi o time
mais expressivo do futebol ma-
to-grossense em 2012, obtendo
média de 1,6 mil pessoas em
suas partidas e renda em torno
de R$ 22,8 mil em seus jo-
gos. O público médio é pra-
ticamente a meta-
de do atraído pe-
lo time de fute-
bol americano.

Esse fato pode levar a Arena
Pantanal, estádio multiuso de

R$ 520 milhões que está sendo
construído para o Mundial
de futebol, a depender dos
jogos do esporte inventado
pelos americanos para se
sustentar economicamente
a partir de 2014. Essa possi-
bilidade é defendida até mes-
mo por profissionais envolvi-
dos no projeto da

cidade para Copa.
“Não há dúvidas

de que a Arena Panta-
nal receberá jogos de
futebol americano
após 2014. Estive na
final do Cuiabá Arse-
nal, no ano passado,
e a equipe levou mais
torcida que o futebol comum ao
estádio”, diz o secretário Maurí-
cio Guimarães, da Secretaria Ex-
traordinária da Copa do Mundo
2014 (Secopa) do governo do Ma-
to Grosso. “O futebol americano
está crescendo muito e o time do
Cuiabá Arsenal é forte” completa.

Plano Pós-Copa
Ciente da impopularidade do fu-
tebol no Mato Grosso e do desa-
fio de se manter o novo estádio
após o torneio de seleções, a Se-
copa contratou uma consultoria
para realizar um estudo que in-
dique iniciativas para o local
não depender apenas do espor-
te mais popular do país. Segun-
do o secretário da pasta, esse le-

vantamento será
entregue até a pró-
xima semana.

“Sabemos que a
realização de sho-
ws também não
tem a mesma viabi-
lidade dos grandes
centros. Mas o mo-
mento agora é de

trabalhar na entrega da obra e
não em sua operação”, diz Gui-
marães.

A conclusão da Arena Panta-
nal está prevista para ocorrer
em dezembro deste ano. O pro-
jeto inclui parte das arquibanca-
das removíveis o que permitirá
a redução de sua capacidade em
até 30%, passando de 43,6 mil
lugares utilizados na Copa para
30 mil a partir de 2014. Como
há times mato-grossenses com
quase 80 anos de história que
atraem pouco mais de 1 mil pes-
soas para seus jogos, a saída se-
rá apostar todas as fichas no
Cuiabá Arsenal, que já é capaz
preencher pelo menos 10% do
novo estádio com apenas seis
anos de atuação. ■

MINERAÇÃO

Xstrata investirá US$ 5,2 bilhões no Peru
EMPRESAS

A Xstrata manteve a previsão de investir US$ 5,2 bilhões na jazida

de cobre de Las Bambas, no Peru, cujo projeto foi anunciado em 2010

e custava US$ 1 bilhão a menos. “A mina está em pleno processo de

construção e deverá produzir 400 mil toneladas de cobre por ano em

2015, patamar que será mantido por pelo menos cinco anos”, disse

a companhia em nota. A Xstrata está em negociações para uma fusão

de US$ 37 bilhões com a Glencore. Bloomberg

Fábio Suzuki
fsuzuki@brasileconomico.com.br

Cuiabá Arsenal conta com expertise de treinadores americanos

Em sede da Copa 2014, o esporte
preferido é o futebol americano

Norm Betts/Bloomberg

Divulgação

Estádio da
Copa deve

abrigar jogos
de futebol
americano

depois de 2014

Modalidade originada nos EUA atrai mais público em Cuiabá do que os times mato-grossenses de futebol

EmCuiabá,públicodo futebol
americanotemumamédia de
3,1mil torcedoresporpartida

Fundado em janeiro de 2006,

o Cuiabá Arsenal virou a

grande sensação do esporte

mato-grossense ao se sagrar

campeão do Campeonato

Brasileiro de Futebol Americano

de 2012 em torneio realizado

pela AFAB, entidade nacional

que é filiada à Federação

Internacional de Futebol

Americano (IFAF, na sigla em

inglês). E o grande trunfo para a

conquista foi a utilização de dois

treinadores contratados dos

Estados Unidos, país de origem

do futebol jogado com as mãos e

que a bola é oval. “Vamos manter

o apoio técnico dos americanos e

as expectativas para a temporada

deste ano são ainda maiores”,

diz Orlando Ferreira Jr.,

presidente do Cuiabá Arsenal.

O time manda seus jogos no

estádio Presidente Eurico Gaspar

Dutra, o Dutrinha, o mesmo

utilizado pelo principal clube de

futebol de Cuiabá, o Mixto E.C.

O curioso Cuiabá Arsenal foi

uma homenagem ao Arsenal de

Guerra, prédio que construído em

1818 para ser um estabelecimento

militar para conserto e fabricação

de armas. Tombado em 1983,

o local é hoje um centro

cultural administrado pelo Sesc.

26 Brasil Econômico Segunda-feira, 28 de janeiro, 2013
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 28 jan. 2013, Empresas, p. 26.




