
Apoucos dias do início da 
Copa das Confederações e 
a um ano do início da Copa 

do Mundo de Futebol, algumas 
arenas esportivas estão prontas, 
enquanto obras de mobilidade 
começam a ganhar velocidade. Os 
investimentos trarão uma nova 
realidade para o esporte no Brasil. 
Em abril, foi inaugurado, em Sal
vador, na Bahia, o estádio da Fon
te Nova, o primeiro a negociar o 
direito de comercialização de seu 
nome no Brasil. O grupo Petrópo
lis, um dos maiores fabricantes de 
cerveja no país, fechou um acordo 
pelo qual investirá R$ 10 milhões 
por ano, por um período de dez 
anos. O contrato concede à Itaipa-
va e a outras marcas da empresa 
o direito de comercialização de 
seus produtos com exclusividade 
em todos os bares e restaurantes 
do estádio, que passou então a ser 
chamado de Itaipava Arena Fon
te Nova. O grupo Petrópolis está 
terminando a construção de uma 
fábrica em Alagoinhas, a 108 qui
lômetros de Salvador. 

O estádio foi construído a partir 
de uma Parceria Público-Privada 
(PPP), que integra a concessioná
ria Fonte Nova Negócios e Partici
pações (FNP), empresa de capital 
privado composta por OAS Arenas 
e Odebrecht Properties e o governo 
da Bahia. A FNP assume como ges
tora do equipamento e terá direito 
de operar a arena durante 35 anos 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



para eventos esportivos, musicais, 
culturais e de negócios, além de 
explorar os seus espaços publici
tários. O modelo de patrocínio por 
"naming rights" - comercialização 
do uso do nome da arena - é mui
to usado na Europa e nos Estados 
Unidos. "A conquista deste con
trato, logo no início da operação, 
é importante para a sustentabili
dade econômica do equipamen
to, além de permitir a redução do 
investimento público do governo 
do Estado, conforme estabelecido 
no contrato de PPP. Começamos a 
gestão no modelo de arena mul-
tiuso no Brasil, que representa um 
avanço para o Estado e o país", afir
ma Frank Alcântara, presidente da 
Itaipava Arena Fonte Nova. 

Recentemente, a seguradora 
Allianz acertou com a WTorre, Pal
meiras e AEG que dará nome ao 
estádio em construção pelo clube 
paulista na zona oeste da capital 
paulista. Com o acordo, a Allianz 
se torna detentora do nome do 
complexo pelos próximos 20 anos. 
A seguradora já dá nome à arena 
do Bayern de Munique, na Alema
nha, e a outros três estádios loca
lizados em Londres (Inglaterra), 
Sydney (Austrália) e Nice (França). 

"O Brasil é responsável por 61% do 
faturamento do grupo na América 
Latina. A escolha da nova arena é 
estratégica. Este é o principal in
vestimento em marca realizado 
aqui pela Allianz, até o momento. 
Nossa companhia acredita na for
ça do futebol brasileiro. Nomear 
este espaço, significar apoiar o 
esporte mais popular do Brasil e o 
grande potencial do mercado de 
eventos da cidade de São Paulo", 
diz Edward Lange, presidente da 
Allianz Seguros. 

As empresas estão de olho em 
associar seu nome à maior paixão 
do brasileiro, o futebol, enquanto 
as gestoras das arenas tentam criar 
um rentável filão de negócios. Se
gundo estudos de executivos da 
área, o tíquete médio de gasto de 
um espectador em um jogo che
ga a R$ 8 no Brasil, com potencial 
para aumentar de 35% a 40% com 
melhores serviços. No cinema, por 
exemplo, de cada R$ 10 faturados, 
65% vêm da bombonière e 35% do 
filme. Antes do advento dos com
plexos de cinema, a maior parte da 
receita vinha dos ingressos. Espera-
se que as arenas tragam uma nova 
realidade. Uma alta venda de in
gressos e sucesso das arenas criam 

um círculo virtuoso: mais dinheiro 
de patrocínio, mais venda de assi
naturas de cadeiras, maior comer
cialização de camarotes, maior lo
cação de espaço para eventos. 

Palco da final da Copa de 2014, 
o estádio do Maracanã passou por 
uma reforma e está apto para rece
ber os jogos da Copa das Confede
rações, em junho. No fim de maio, 
o consórcio Maracanã S.A. - forma
do por Odebrecht (construtora res
ponsável pela reforma do estádio 
para a Copa de 2014), IMX (empre
sa de Eike Batista) e AEG - ganhou 
a licitação de concessão do estádio 
por 35 anos. O consórcio, no qual a 
Odebrecht detém participação de 
90%, enquanto a IMX, de Eike Batis
ta, tem 5% de participação, mesmo 
percentual da AEG, ofereceu R$ 5,5 
milhões anuais pela concessão, no 
valor total de R$ 192,5 milhões. 

O ganhador da concessão terá a 
obrigação contratual de arcar com 
os custos da construção dos novos 
parque aquático e estádio de atle
tismo, uma vez que o edital prevê a 
demolição dos equipamentos atu
ais. No local do parque aquático Ju
lio Delamare e do estádio Célio de 
Barros serão construídos um shop
ping center e um estacionamento, 
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custeados também pelo consórcio. 
Mas a prioridade das obras será de
finida pelo concessionário. As no
vas construções, no entanto, devem 
estar prontas antes da Olimpíada 
de 2016, no Rio. 

O Rio de Janeiro está se prepa
rando não apenas para a Copa de 
2014, mas também para os Jogos 
Olímpicos em 2016. A capital 
fluminense está recebendo uma 
série de obras. A região central 
passa por um amplo processo de 
remodernização. A partir de uma 
PPP, com duração de 15 anos, que 
podem ser prorrogáveis por ou
tros 15, a Porto Novo avança com 
a concessão administrativa do 
Porto Maravilha, um conjunto de 
obras viárias e urbanísticas que 
visa recuperar a região portuária, 
degradada ao longo das últimas 
décadas. Além de aterramento 
de fios, projetos de iluminação 
pública, sistemas de drenagem, a 
PPP contempla serviços públicos, 
como a limpeza das ruas. 

O contrato é inédito no Brasil 
pela sua abrangência. "A ideia é 
de que esses investimentos sirvam 
para o desenvolvimento urbano 
sustentável da região, incorporan-

do novos empreendimentos co
merciais e imobiliários e amplian
do as soluções de mobilidade urba
na, com a integração dos diferentes 
modais, como metrô, corredores de 
ônibus e VLT", diz o presidente da 
concessionária, José Renato Ponte. 

Dentro da área da PPP, na região 
portuária, está sendo erguido o 
prédio do Museu do Amanhã, cujo 
projeto de arquitetura foi concebi
do pelo arquiteto espanhol Santia
go Calatrava. A ser erguido no píer 
Mauá, em meio a uma grande área 
verde, o museu é uma das âncoras 
da área cultural do Porto Maravi
lha. Será um ambiente de experi
ências que permitirá ao visitante 
vislumbrar como será a sua vida e 
a do planeta nos próximos 50 anos. 
A ideia da prefeitura é fazer com 
que a região portuária tenha um 
amplo conjunto de serviços e mo
radias, de forma a atrair morado
res, empresas e construtoras. "Uma 
cidade sem centro perde a alma", 
afirma Ponte. 

Em mobilidade urbana, um 
dos destaques será a constru
ção do Veículo Leve sobre Trilhos 
(VLT), que circulará pela cidade 
do Rio de Janeiro até 2016 e ligará 
os bairros da região portuária ao 
centro financeiro e ao Aeroporto 
Santos Dumont, passando pelas 
imediações da Rodoviária Novo 
Rio, praça Mauá, avenida Rio Bran
co, Cinelândia, Central do Brasil, 
praça 15 e Santo Cristo. 

O custo da obra do sistema de 
VLT do Rio, que terá 28 quilôme
tros de vias, é estimado em R$ 1,2 
bilhão. Deste total, R$ 532 milhões 
serão recursos federais que virão 
do Programa de Aceleração do 
Crescimento da Mobilidade (PAC). 
A integração com outros meios de 
transportes (metrô, trens, barcas, 
BRT, redes de ônibus convencio
nais, teleférico e aeroporto) vai me
lhorar o trânsito da região central, 
reduzindo o fluxo de veículos. 

As composições serão refrige
radas e poderão transportar até 
450 passageiros. Com velocidade 
média de 20 a 40 quilômetros por 
hora, o novo veículo levará de dez 

mi l a 30 mi l passageiros por senti
do e por hora. O projeto será exe
cutado por meio de PPP, sendo que 
a iniciativa privada será responsá
vel pela implantação, compra dos 
trens e sistemas, operação e ma
nutenção do VLT por um período 
de 25 anos. Uma das participantes 
do consórcio que venceu a obra é 
a CCR, que opera as barcas que fa
zem o transporte de passageiros 
entre a capital fluminense e outras 
cidades, como Niterói. 

"Esse projeto foi pensado em 
um trem sem catenária, que é a l i 
nha que é suspensa no ar e é ener-
gizada. Neste caso, não haverá isso, 
para que não haja poluição visual 
e a energia terá de ser transferida 
por um complexo circuito que será 
feito pelos trilhos. A tecnologia é 
inovadora e atendia aos requisitos 
e preocupações da prefeitura do 
Rio de Janeiro", disse Arthur Piotto, 
diretor da CCR, em teleconferência 
com analistas. "Esperamos uma 
boa rentabilidade, é um projeto 
que começa do zero", destacou. 

As obras dos estádios têm esti
mulado negócios em outros elos 
da cadeia. A Tigre está presente em 
dez obras de estádios ou arenas que 
sediarão os jogos da Copa de 2014, 
com fornecimento de uma gama 
de produtos: tubos para condução 
de água fria, tubos para esgoto, 
soluções para instalação de águas 
pluviais e drenagem, tubos para 
sistema de irrigação e sistemas de 
drenagem. A Aperam, única pro
dutora integrada de aço inoxidá
vel na América Latina, comerciali
zou mais de 200 toneladas de aço 
inox utilizados em três estádios: 
Castelão, Maracanã e Nacional de 
Brasília. Há três anos a empresa se 
preparou para fornecer o material 
para as construtoras, criando in
clusive um setor comercial especí
fico para os eventos. 

Já a Dow comercializou soluções 
químicas, como sistemas de filtros 
especiais de ar condicionado e tin
tas para controle microbiano, para 
cinco estádios: Mané Garrincha, 
Castelão, Arena Pantanal, Arena 
Pernambuco e Maracanã. 
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Text Box
Fonte: Valor Setorial Infraestrutura, São Paulo, p. 92-94,  jun. 2013.




