
tem aportes públicos e compensação ao 
investidor em caso de prejuízo.

“A questão sobre a viabilidade econô
mica dos estádios exigidos para os gran
des eventos esportivos é a mesma em todo 
o mundo, pois demandam muito dinheiro. 
Apenas com o tempo é que vamos ver se

o modelo de PPP foi melhor ou mais one
roso para os contribuintes”, diz a minis
tra de Esportes da França, Valérie Four- 
neyron. A França gastou o equivalente a 
5 bilhões de reais em dez estádios para a 
Copa de 1998 e investirá outros 1,7 bilhão 
de euros (quase 6 bilhões de reais) em dez 
arenas para a Eurocopa de 2016. No Bra
sil, a construção e a reforma de 12 estádios 
para 2014 custarão 6 bilhões de reais.

Em visita guiada ao Stade de France, o es
petáculo é do futebol. O esporte que deu 
o título à França em 1998 contra o Bra
sil não é, porém, o mais forte na arena. 
Dos 27 eventos realizados no estádio em 
2012, apenas cinco foram partidas da se
leção francesa, garantidos por contrato 
com a federação. Uma das principais fon
tes de receita vem de outro esporte popu
lar no país, o rúgbi. Foram 13 jogos reali
zados em 2012, mas a Federação de Rúgbi 
quer construir um estádio próprio, o que 
retiraria seus jogos do Stade de France a 
partir de 2018. Restam os shows e even
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tos corporativos nos 20 salões com capa
cidade para 10 mil espectadores.

O custo anual da arena varia de 10 mi
lhões a 15 milhões de euros, além do valor 
investido na construção. O faturamento 
com bilheteria de novembro de 2011 a no
vembro de 2012 foi de 90 milhões de euros, 
suficiente para cobrir os gastos da promo
ção dos eventos. As bilheterias de shows 
geraram 19,9 milhões de euros, o que ga
rantiu à arena o sexto lugar no ranking de 
maior faturamento com shows no mundo. 
A saída pode ser, no entanto, complicada 
em cidades brasileiras de menor porte e 
sem atrativo turístico.

“Sempre buscamos a diversificação das 
fontes de receitas como forma de manter a 
arena, e caso a gente perca o rúgbi, vamos 
desenvolver outro modelo que compense”, 
diz Matthieu Barnay, diretor de marketing 
do consórcio administrador, formado pelas 
construtoras Vinci e Bouygues, sem se ar
riscar a dizer qual seria o modelo. Segundo 
ele, até o momento a companhia tem con
seguido fechar as contas no azul, mas caso

ocorra alguma dificuldade, o contrato pre
vê uma compensação do governo francês. 
A arena possui 80 mil lugares e teve 52% de 
seu investimento financiado pelo setor pú
blico, que será pago até o meio do ano.

Assim como o Stade de France, a maio
ria dos estádios brasileiros que receberão 
jogos da Copa de 2014 não tem clube resi
dente, o que prenuncia o risco de recebe
rem poucos jogos de futebol após a Copa. 
O Castelão, em Fortaleza, é um deles. Pri
meira arena a ser entregue, em dezembro 
de 2012, ela tem sofrido a resistência dos 
maiores times do estado (Ceará e Fortale
za) em assinar contrato de parceria para 
a realização de seus jogos lá. As diretorias 
dos clubes alegam que o custo é alto e exige 
público de ao menos 30 mil torcedores pa
ra compensar. O Mineirão, em Belo Hori
zonte, conseguiu firmar contrato de fideli- 
zação com o Cruzeiro, que garante ao clu
be a renda da bilheteria dos jogos sem o pa
gamento de aluguel. Em dias de jogo, a re
ceita do consórcio Minas Arena, que ad
ministra o estádio, virá dos bares, restau

rantes e lojas. Os únicos estádios que pos
suem clube residente são a Arena Corin- 
thians, do time homônimo, em São Paulo, a 
Arena da Baixada, do Atlético Paranaense 
em Curitiba, e o Beira-Rio, do Internacio
nal de Porto Alegre.

No caso do Grand Stade de Lille, parte 
da renda do concessionário é garantida pe
lo aluguel de 6 milhões de euros pago anu
almente pelo Losc, que em contrapartida 
fica com a receita de bilheteria dos jogos e 
assume as despesas do dia de uso. Ao mes
mo tempo, a Eiffage Lille Stadium Arena 
(Elisa), construtora do estádio e adminis
tradora por 30 anos, precisa se adaptar ao 
calendário de jogos para desenvolver as ati
vidades extras. “Temos de realizar 15 even
tos por ano para fechar a conta”, diz Ber- 
trand d’Herouville, presidente da Elisa. Se
gundo o executivo, o estádio custa 21 mi
lhões de euros ao ano, dos quais 15 milhões 
são repassados pelo parceiro público, in
cluído o aluguel do Losc. Os demais even
tos precisam garantir os 6 milhões restan
tes. Caso o valor seja ultrapassado, o lucro é 
repartido com o parceiro público.

0 estádio tem capacidade de 50 mil luga
res e custou 324 milhões de euros. Em ju
lho deste ano, receberá o primeiro grande 
show, da cantora pop Rihanna. Nos planos 
do concessionário está a realização de ópe
ras no local. No fim do contrato, a arena irá 
para as mãos de um consórcio de municí
pios da região que forneceu o terreno, in
vestiu na infraestrutura de acesso e assu
miu o risco de cobrir eventuais prejuízos. 
Diferentemente do modelo da Arena Co- 
rinthians, que apesar dos incentivos pú
blicos, os retornos esperados para a cidade 
de São Paulo são relacionados à geração de 
renda, emprego e impostos. •
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Caixa de texto
Fonte: Carta Capital , São Paulo, ano 18, n. 739, p. 50-51,13 mar. 2013. 




