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São Paulo - Obras mais caras do que o previsto são um legado frequente para os países-sede 

da Copa do Mundo. Outro costuma ser o estímulo a novos negócios. Um deles é a modalidade 

de patrocínio em que grandes empresas colocam o próprio nome nos novos estádios erguidos 

ou reformados especialmente para o evento, os naming rights. 

 

No Brasil, por enquanto, prevaleceu apenas a primeira parte da história — o estouro nos 

orçamentos. O mais escandaloso aconteceu na construção do estádio Mané Garrincha, em 

Brasília, inicialmente orçada em 696 milhões de reais, mas já custou quase 1,8 bilhão de reais 

aos cofres públicos. 

 

No campo dos novos negócios, porém, pouca coisa avançou. Até agora, apenas duas das 12 

arenas escolhidas para a Copa de 2014 fecharam contratos de direito de nome. A fabricante de 

cerveja Petrópolis, dona da marca Itaipava, investiu 100 milhões de reais para colocar sua 

marca nas arenas Pernambuco, na região metropolitana de Recife, e Fonte Nova, em Salvador, 

por dez anos. 

 

Hoje, além dos dois estádios da Copa, apenas um tem contrato fechado — o Allianz Parque, do 

Palmeiras, em São Paulo. Em 2012, a seguradora alemã decidiu investir um valor estimado em 

300 milhões de reais para nomear por 20 anos o espaço, que deverá ser inaugurado em 2014. 

 

O primeiro contrato do gênero no Brasil foi fechado em 2005, entre a fabricante de celulares 

Kyocera e o Clube Atlético Paranaense. O acordo, porém, durou apenas três anos. “Ainda são 

poucas empresas interessadas nesse tipo de patrocínio no Brasil”, diz Pedro Daniel, consultor 

esportivo da consultoria BDO.  

 

A lentidão deixa o país à margem de um mercado bilionário. Estima-se que  os donos das 

instalações faturem 4 bilhões de dólares por ano com a venda do direito de nomes em suas 

arenas — 70% dos quais nos Estados Unidos. A primeira transação do gênero ocorreu em 

1984, quando a companhia aérea americana US Airways decidiu comprar o direito de colocar 

sua marca num ginásio em que se realizavam partidas de basquete e de hóquei no gelo em 

Phoenix, no Arizona. 

 

Hoje, a maioria das arenas das mais diversas ligas esportivas do país tem esse tipo de 

patrocínio. Um dos maiores contratos nos Estados Unidos atualmente é o do Metlife Stadium, 

que serve aos dois times de futebol americano de Nova York. Para ter seu nome no estádio por 

25 anos, a seguradora pagou 500 milhões de dólares em 2012. 

 

Uma das explicações para a falta de interesse das empresas é a vocação dos estádios 

brasileiros, dedicados basicamente a jogos de futebol. Depender do esporte num momento em 

que o público médio das partidas está em queda não parece muito animador. 

 

A frequência dos torcedores nos jogos caiu 13% em 2012 em relação ao ano anterior nos 

jogos da primeira divisão do futebol brasileiro e o público não chega a ocupar 38% dos lugares 

disponíveis nas arquibancadas. “Alguns estádios da Copa estão sendo construídos em cidades 

como Manaus e Cuiabá, onde não há futebol na primeira divisão e o público é ainda menor”, 

diz Amir Somoggi, consultor especializado no mercado esportivo. 

 

 

Fonte: Exame on-line [Portal]. Disponível em:  

< http://exame.abril.com.br/revista-exame/edicoes/1045/noticias/nem-a-copa-

ajudou?page=1>.  Acesso em 29 jul. 2013. 
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