
Palmeiras projeta desbancar Morumbi como principal palco de grandes shows em SP 
Thiago de Araújo 
 
Executivo de gigante do entretenimento e especialistas vêm posição privilegiada da arena 
 

 
Mais do que futebol, nova arena do Verdão quer ter os melhores shows de São Paulo 

 
A inauguração do novo estádio do Palmeiras promete mudar o endereço dos grandes shows 
em São Paulo. A estimativa não vem apenas de quem está envolvido com a nova arena 
alviverde, mas também por especialistas que atuam na área da produção e marketing de 
esporte e entretenimento do País, consultados pelo R7. 
  
A presença da AEG, gigante americana do entretenimento e gestora de grandes arenas mundo 
afora, na operação exclusiva do calendário de eventos da nova praça multiuso do Brasil, é 
apenas um dos passos dados pela WTorre, responsável pela obra e gestão por 30 anos, e pelo 
próprio Palmeiras para aproveitar o gargalo que há em São Paulo. 
  
Em entrevista ao R7, o presidente da AEG, Bob Newman, destacou que o novo estádio do 
Verdão, com entrega prevista para o primeiro semestre de 2014, está localizado em uma área 
privilegiada, de confluência de transporte público (ônibus, trem e metrô) e de grandes vias que 
são rota para todas as regiões da capital paulista. 
  
— A localização foi um dos elementos que nos levou a fechar o acordo para a gestão do novo 
estádio. Não há nenhum espaço em São Paulo com tanta facilidade de acesso como a nova 
arena do Palmeiras. Estamos confiantes de que traremos muitos espetáculos para cá em muito 
breve, atendendo ao gosto do público brasileiro. 
  
O executivo não quis falar em valores, mas é provável que a arrecadação supere a faixa dos 
R$ 13 milhões arrecadados pelo arquirrival São Paulo, a cada aluguel do estádio do Morumbi 
para grandes shows, como Lady Gaga, Madonna e U2. Apesar de grande e com uma boa 
infraestrutura interna, o reduto são-paulino enfrenta problemas de mobilidade urbana, 
sobretudo nos arredores. 
  
Justamente a falta de estacionamento e transporte público, para citar dois exemplos, fazem 
com que especialistas que atuam no mercado prevejam que o novo estádio do Palmeiras 
“roube” os grandes shows do Tricolor. 
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— Acho que o Morumbi acabou (para shows) a partir do momento em que o Palmeiras abra o 
seu estádio. Não dá para comparar a infraestrutura na região da Barra Funda, com metrô, 
trem, ônibus, grandes avenidas, com o que encontramos hoje na área do Morumbi. O 
Palmeiras é 100% privilegiado nesse ponto – avaliou Marcelo Palaia Giannoni, professor do 
Curso de Marketing Esportivo da ESPM-SP (Escola Superior de Propaganda e Marketing de São 
Paulo). 
  
Arena alviverde terá "excelência ao público" 
  
Bob Newman credita a sua expectativa de sucesso para a nova arena do Palmeiras graças à 
experiência da AEG fora do Brasil, gerindo mais de 120 espaços semelhantes em cinco 
continentes. Segundo o executivo, o foco da empresa será o público, o qual deverá 
experimentar algo novo tão logo o estádio palmeirense abra suas portas para eventos 
diversos. 
  
— A nossa ideia é focar as atenções no cliente, no torcedor e no consumidor dos nossos 
serviços. Queremos propiciar a cada um uma experiência incrível, algo que os faça ter vontade 
de retornar. Vamos inovar em termos do que temos aqui no Brasil hoje, vamos trazer a nossa 
bagagem e agregar ao amor do brasileiro pelo esporte. 
  
A AEG ainda não fala em quantos eventos anuais a arena receberá, mas o R7 apurou que a 
estimativa é de 120 eventos diferentes sejam realizados a cada 365 dias, intercalando com o 
futebol, seguindo o padrão já visto em outras partes do mundo. De acordo com Palaia, essa é 
a mentalidade nos Estados Unidos, por exemplo. 
  
— Estádio lá fora não é só esporte. Você tem o Camp Nou (casa do Barcelona), onde além de 
futebol você tem museu, venda de produtos e visitas, para citar apenas três situações. As 
grandes arenas nos EUA recebem um evento a cada dois dias, nunca ficam ociosas. 
Certamente há um padrão que deverá ser incorporado aqui na arena do Palmeiras, até porque 
apenas jogos de futebol não pagam a conta. 
  
Morumbi se movimenta para não ficar para trás 
  
O São Paulo está atento ao novo estádio do Palmeiras, assim como aos planos do Corinthians 
para o Itaquerão e para o Parque São Jorge, onde há um projeto para que seja erguido um 
moderno espaço multiuso para shows e eventos. Os planos de modernização do reduto são-
paulino devem avançar nos próximos meses, com o início das obras para a instalação de uma 
cobertura no estádio, concluído em 1970. 
  
O Tricolor ainda depende de documentos de liberação por parte da Prefeitura da capital para 
iniciar essas obras, assim como a construção de um hotel anexo ao estádio. As duas obras 
estão sob responsabilidade da empresa Andrade Gutierrez, parceira do São Paulo na 
empreitada. 
  
Outra frente do Tricolor está na chegada do metrô à praça Roberto Gomes Pedrosa, em frente 
ao estádio. O projeto da linha 17-Ouro prevê uma estação ali, mas ainda enfrenta a burocracia 
e o entrave de uma associação de moradores do bairro, que é contra a obra do monotrilho 
previsto para passar na área. O presidente Juvenal Juvêncio tem intercedido pessoalmente 
para tentar acelerar as obras. 
 
Fonte: R7/Esportes. [Portal]. Disponível em: 
<http://esportes.r7.com/futebol/noticias/palmeiras-projeta-desbancar-morumbi-
como-principal-palco-de-grandes-shows-em-sp-20130430.html>. Acesso em: 30 abr. 
2013. 
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