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APRESENTAÇÃO

O livro em questão é resultado do Projeto de Pesquisa “Os Novos Estádios
e Arenas e o Comportamento do Consumidor do Produto Esportivo: o Padrão
FIFA de Qualidade e o Impacto no Torcedor Brasileiro”, coordenado pelo Prof.
Dr. Ary José Rocco Jr, financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico (CNPq), no período 2013-16 e que envolveu equipe de 11 pesquisadores e 42 colaboradores em todo o Brasil.
Para o país sediar a Copa do Mundo FIFA 2014 a Fédération Internationale
de Football Association (FIFA) exigiu a construção ou reforma de arenas ou estádios. Por decisões políticas e convenientes com a dimensão territorial do país, a
Confederação Brasileira de Futebol (CBF) projetou a realização do evento em
12 sedes, 12 cidades escolhidas para terem estádios e arenas com o objetivo de
acolher o evento mais importante do futebol mundial, a saber: Rio de Janeiro,
São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Brasília, Cuiabá, Curitiba, Salvador,
Fortaleza, Manaus, Natal e Recife.
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Para abrigar os 3.429.873 torcedores nas 64 partidas do torneio, o país investiu US$ 4,5 bilhões (R$ 8,4 bilhões) na adequação ou construção das 12 praças
esportivas que foram palcos da chamada “Copa das Copas”. Após a realização
do evento, contabilizou-se uma média de público de 53.591 espectadores por
jogo, a segunda maior da história, só perdendo para a Copa do Mundo de 1994,
nos Estados Unidos, que apresentou média de 68 mil torcedores.
O suposto sucesso de público da competição pode ser mensurado pela taxa
de ocupação de 98,4%, em média dos estádios, muito acima da expectativa da
FIFA. Foram aproximadamente 3,2 milhões de ingressos vendidos ao público
geral para todas as partidas da competição.
Por outro lado, os investimentos realizados pelo Brasil nos estádios e arenas,
através de seus mais diversos agentes, foram disparados os mais altos de toda a
história dos mundiais. Comparando com os gastos nestes tipos de instalações
esportivas em outras edições do evento, como as Copas da Alemanha, em 2006,
e da África do Sul, em 2010, o Brasil teve os assentos mais caros, na média, R$
12.650, contra R$ 7.021 da África do Sul e R$ 6.412 da Alemanha.
Somente o Estádio Mané Garrincha, em Brasília, custou US$ 830 milhões
(R$ 1,5 bi), seguido pela Arena Corinthians com US$ 588 milhões (R$ 1,2 bi)
e pelo Maracanã com US$ 578 milhões (R$ 1,1 bi).
A ideia deste livro é apresentar os resultados obtidos no Projeto de Pesquisa
que apresentou como seus principais objetivos:
1º) identificar o perfil do consumidor que frequentou estádios de futebol
no Brasil, no ano de 2014, em três momentos: a) no 1º semestre, antes da
Copa do Mundo, nos chamados estádios “antigos” do futebol brasileiro,
aqueles não utilizados para a disputa do Mundial; b) durante a Copa do
Mundo de 2014, nos novos estádios/arenas desenvolvidos para o evento
com base no documento Estádios de Futebol: recomendações e requisitos técnicos (FIFA, 2011); e, c) depois da Copa do Mundo, no 2º semestre, nos estádios/arenas utilizados em eventos organizados e promovidos
por entidades que gerenciam o futebol no Brasil, como a Confederação
Brasileira de Futebol (CBF), as Federações regionais; e,
2º) identificar, através do disposto no documento editado pela FIFA, a
real percepção dos torcedores/consumidores da qualidade e dos benefícios introduzidos nas instalações pelos investimentos financeiros realizados para a Copa do Mundo de 2014, em comparação com os “antigos”
estádios oferecidos ao público pelos promotores dos eventos esportivos
até então.
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Em cada uma das três etapas propostas, foram coletados, nas doze cidades-sedes da Copa do Mundo, 4.571 questionários respondidos na Fase 1; 2.741
respostas durante a Copa do Mundo, Fase 2; 3.651 na Fase 3, totalizando, durante todo o processo, 10.963 respostas obtidas junto aos torcedores consumidores,
frequentadores dos estádios e arenas do futebol brasileiro.
O modelo de pesquisa proposto permitiu uma avaliação das variáveis latentes assim distribuídas: 1. Perfil Demográfico, 2. Perfil Fanográfico; 3. Fatores
Psicossociais e 4. Fatores Externos. Com isso procuramos levantar e compreender como se expressa a decisão do torcedor de ir ou não aos estádios. Como
o objetivo deste projeto de pesquisa é também identificar a percepção que os
frequentadores dos estádios tiveram das novas arenas concebidas a partir do
padrão FIFA, foram selecionados, através do documento da entidade, outros
aspectos que interferem no consumo do torcedor e incluídos no instrumento
de pesquisa.
As demandas da FIFA, com os requisitos para os estádios que sediaram jogos
da Copa do Mundo, foram divididas em onze tópicos principais: decisões de
pré-construção, orientação do campo, segurança, estacionamentos, área do jogo,
vestiários e acessos, conforto do público, hospitalidade, mídia, energia e iluminação e sustentabilidade (green gold).
De todos esses itens, que englobam os diversos stakeholders de um evento
esportivo, foram incluídos apenas aqueles que afetam os torcedores, enxergados
como verdadeiros consumidores pela FIFA. Os tópicos que afetam diretamente
os torcedores são: 1. Decisões de pré-construção (como acessibilidade e hotelaria); 2. Orientação do campo (aspectos de iluminação natural); 3. Segurança
(serviços de segurança e atendimento de primeiros socorros); 4. Estacionamentos (distância dos mesmos para com o estádio); 5. Área de jogo (sem barreiras
artificiais que separam o campo da torcida); 6. Conforto do público (cobertura
do campo e cadeiras); 7. Hospitalidade (das áreas no interior do estádio e áreas
de aquisição de ingresso). No escopo desse projeto de pesquisa, as variáveis
selecionadas que afetam a vida dos torcedores, dentro do documento da FIFA,
foram agregadas nos seguintes grupos: segurança, comunicação, hospitalidade e
acessibilidade (estacionamento, aquisição de ingressos).
Assim, a obra está composta de treze capítulos, cada um para uma cidade-sede e um para o Brasil como um todo. A estrutura de cada capítulo está assim
composta:
- Introdução;
- Informações demográficas e econômicas da cidade em questão;
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- Evolução histórica das instalações esportivas (estádios e arenas) desde
que o futebol chegou à cidade;
- Breve histórico da escolha da cidade para ser uma das sedes da Copa e
do Projeto de construção ou reforma da Arena/Estádio para a Copa do
Mundo de 2014;
- A Copa do Mundo de 2014 na cidade e no Estádio/Arena;
- Legado da Instalação na cidade e situação atual; e,
- Apresentação e análise dos resultados da pesquisa na cidade e no Estádio/Arena.
- Conclusões
Com isso, acreditamos, detalhamos, cidade a cidade, estádio a estádio, os resultados obtidos em nosso processo de pesquisa.
Como resultado da pesquisa realizada, em suas três fases, é interessante observarmos o apreço do torcedor, em especial na fase 2, Copa do Mundo, pelo
entretenimento e pelo espetáculo promovido pelos organizadores do Mundial.
Mais do que o caráter competitivo do futebol, interessa hoje ao torcedor outros
aspectos muito mais relacionados ao entretenimento e ao convívio social, do
que os resultados da partida e/ou a vitória de sua equipe de coração.
As arenas e estádios passam a ser, além de ferramenta de promoção do evento
futebol, também um produto de marketing, com logo e estratégias mercadológicas próprias, que devem ser exploradas pelos seus gestores.
O torcedor que emergiu com a Copa do Mundo apresenta um grau de exigência maior na qualidade dos serviços oferecidos e na experiência vivida nas
novas arenas. Por outro lado e para garantir tudo isso, está disposto a pagar mais
para frequentar os novos espaços do futebol brasileiro.
Algumas cidades brasileiras, em especial Brasília, Cuiabá e Manaus, não apresentam demanda esportiva suficiente para utilizar esse novo espaço de forma
adequada, viabilizando o investimento feito na instalação. O índice de ocupação
de 35,94% da Arena Pantanal, em Cuiabá, por exemplo, na fase 3, Pós-Copa do
Mundo, nos Campeonatos Brasileiros das Séries A, B, C e D, deixa claro que não
há público, na cidade, para utilizar adequadamente o novo estádio.
O livro visa colaborar para a melhoria da qualidade da gestão dos estádios
e arenas do Brasil, tendo como foco os consumidores (torcedores) do produto
futebol. Todo este levantamento foi feito através do conhecimento sobre as expectativas dos torcedores/consumidores e suas relações com as novas instalações
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esportivas surgidas no universo do esporte brasileiro com a Copa do Mundo
de 2014. As informações e resultados geridos com a obra possibilitarão que os
clubes e principais organizações do futebol brasileiro utilizem o consumo, de
bilheterias, como fonte exponencial de receita, característica presente nas principais ligas profissionais do futebol mundial.
Acreditamos que o livro colabora com informações para melhorar a viabilidade econômico/financeira dos novos estádios/arenas e da gestão desses espaços
de entretenimento esportivo.
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PREFÁCIO
Azar o nosso
Mauro Cezar Pereira1

Apresentada ao torcedor, ao cidadão, ao contribuinte, como um ponto de
virada no futebol brasileiro, a Copa do Mundo de 2014 foi, incontáveis vezes,
associada à palavra legado. E o sentido, a priori positivo, deste verbete passa a
ganhar contornos de negatividade para as próximas gerações. Reflexo de um
evento que largou rastros de superfaturamento, escolhas erradas, dinheiro público torrado em obras desnecessárias e elefantes brancos que os artificies daquilo
tudo garantiam que jamais surgiriam.
Política e politicagem levaram a sede do Centro Oeste para Cuiabá, embora
o futebol fosse mais desenvolvido em Goiânia. Conduziram o certame para

1.

Mauro Cezar Pereira é um jornalista esportivo brasileiro. Desde 2004, trabalha na
ESPN Brasil.
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Manaus, apesar de Belém ser a autêntica sede do futebol no Norte do país. O
Mineirão foi refeito numa parceria com a iniciativa privada exaltada pelos governantes. Mas se a Minas Arena, empresa criada para geri-lo, operar em déficit,
o Estado se compromete a pagar a parcela mensal referente ao ressarcimento
pelo investimento da iniciativa privada na obra.
Construtoras que ergueram as arenas de 2014 foram posteriormente colocadas sob a lupa e o holofote da Operação Lava-Jato. Menos de três anos depois
do Mundial, segundo os delatores da Odebrecht, ao menos seis dos 12 estádios
da Copa do Mundo estariam envolvidos em suspeitas de irregularidades. Tem
de tudo, pagamento de propinas, denúncias envolvendo personagens eleitos para
cargos que vão de governador a deputado, companhias combinando o valor a
cobrar por uma obra de maneira que uma delas acabasse beneficiada na licitação, e por aí vai.
O estupro do Maracanã foi o que mais chocante a Copa do Mundo motivou. Se em 2001 o Talebã demoliu estátuas de Buda no Afeganistão anteriores
ao século 9, o governo Sérgio Cabral destruiu um patrimônio histórico do Rio
de Janeiro e do Brasil, um cartão postal, a casa do povo apaixonado por futebol.
Se em campo a maior derrota foi o 7x1 imposto pela Alemanha, fora dele o
fim do velho Maraca teve status semelhante. Isso depois de consumir cerca de
R$ 400 milhões em reformas anteriores, a mais recente até então para os Jogos
Pan-americanos de 2007. Quando violentado, o estádio já estava modernizado
e atendia às necessidades do futebol carioca. Que absurdo!
Inicialmente a obra estava orçada em R$ 700 milhões, mas os custos dispararam até a casa do R$ 1,05 bilhão. Poderiam ter deixado o Maracanã como estava
e utilizado parte bem menor de tal fortuna para reformar o Engenhão, de maneira
que atendesse ao Mundial de futebol em 2014 e, após adaptações, também aos
Jogos Olímpicos, dois anos depois. Hoje lá está uma arena sem alma, desprovida
de lugares populares que eram contemplados no Maracanã verdadeiro, idealizado
nos anos 1940 e que atendia aos diferentes segmentos sociais. Um espaço de manutenção cara e incompatível com a realidade econômica de nosso futebol.
Os estádios de Copa do Mundo seguem o padrão estabelecido pela FIFA,
sem qualquer vínculo ou preocupação em se aproximar do perfil do torcedor local, da real demanda. Em Itaquera o Corinthians inicialmente tinha um
projeto de estádio orçado em R$ 350 milhões. Tal número rompeu a barreira
do R$ 1,1 bilhão. Reflexo das inúmeras imposições da FIFA para o palco da
abertura do evento, somadas às manobras suspeitas que mantêm a arena sob investigação no STF. Uma dívida impagável que recolocou o clube no grupo dos
atolados em pendências monstruosas, após a grande recuperação posterior ao
rebaixamento à Série B, em 2007.
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Mais cara entre os estádios da Copa do Mundo de 2014, a reforma do brasiliense Mané Garrincha, segundo o governo, devorou inacreditáveis R$ 1,4
bilhão. Os custos de construção da Arena da Amazônia, ainda pelos cálculos oficiais, foram de R$ 660,5 milhões, despejados numa região onde o campeonato
local atrai, em média, cerca de 500 pessoas por jogo. Um palco para quase 45
mil torcedores onde o futebol é quase amador e as pessoas torcem, em maioria,
por Flamengo e Vasco, sediados a mais de 4 mil quilômetros de distância. Não
existe qualquer justificativa lógica para tal empreendimento.
Este livro passa um pente fino nos números que envolvem os estádios do
Mundial 2014 e seu real legado. Mostra que os doze construídos ou reformados
para aquela Copa do Mundo custaram ao país R$ 8,457 bilhões. Revela que,
como a capacidade média é de 55,8 mil torcedores, o custo por assento bateu os
US$ 6,7 mil. A de 2010, na África do Sul, país com problemas sociais que lembram o Brasil, registrou no quesito US$ 6,015. Mesmo com o evento em solo
africano caracterizado por uma gastança injustificável, os números brasileiros
conseguiram superá-los.
Nas próximas páginas você lerá que oito dos 12 estádios construídos para
a Copa passada são deficitários. Isso não surpreende quem teve olhar minimamente crítico no período que antecedeu o Mundial. Os grandes eventos vêm
migrando para países nos quais há maior tolerância com a corrupção e os gastos
frenéticos de dinheiro público. Em especial a Copa do Mundo, que em 2022
completará 16 anos, quatro ciclos, distante da região do planeta onde estão
concentrados os maiores clubes e os melhores jogadores de futebol do mundo,
a Europa Ocidental.
Em países europeus são menos digeríveis as imposições do “Padrão FIFA”,
estádios caros e sofisticados, erguidos a partir de protocolos específicos, elaborados visando um evento apenas. Em suma: exigem a construção de arenas que
atendam à demanda da Copa do Mundo, mas sem conexão com o perfil do
futebol local, do torcedor daquele país. E quando o evento acaba, são deixados para trás equipamentos milionários, de manutenção vultosa, muitas vezes
incompatíveis com a realidade do lugar, tanto comportamental quanto econômica.
Antes da Copa de 2006, a FIFA desejava a demolição do Westfalenstadion,
hoje chamado Signal Iduna Park. O povo de Dortmund não permitiu, a torcida do Borussia não deixou. Os homens da Federação Internacional também
implicaram com as pilastras que sustentam a marquise do Olímpico de Berlim.
Além disso, desejavam o fechamento do anel daquele estádio, sob a alegação
de que lembrava os tempos do nazismo, algo óbvio, pois foi construído para os
Jogos Olímpicos de 1936. Os alemães disseram não. Ambos os palcos passaram
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pelas adaptações necessárias e receberam 12 partidas daquela Copa, entre elas
uma semifinal e a decisão.
Coincidência ou não, as sedes seguintes foram países nos quais à FIFA sempre dizem sim. A Inglaterra acenou com estádios, estradas, linhas ferroviárias,
aeroportos, rede hoteleira e localização mais do que favoráveis para receber um
Mundial no dia seguinte. Mas perdeu a disputa pelo direito de sediar a Copa
de 2018 para a Rússia, a mais cara da história, com obras e mais obras gerando
gastos acima dos de US$ 13 bilhões (perto de R$ 45 bilhões). O atual padrão
FIFA não combina com sociedades mais críticas onde tais abusos com dinheiro
do contribuinte não costumam ser tolerados. Azar o nosso, dos sul-africanos,
dos russos...
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O BRASIL: O FUTEBOL, SEUS ESTÁDIOS, A
COPA DO MUNDO 2014 E A PESQUISA
Ary José Rocco Jr
Leandro Carlos Mazzei

Para o Brasil sediar a Copa do Mundo FIFA 2014 a Fédération Internationale
de Football Association (FIFA) exigiu a construção ou reforma de arenas ou estádios. Por decisões políticas e convenientes com a dimensão territorial do país, a
Confederação Brasileira de Futebol (CBF) projetou a realização do evento em
12 sedes, 12 cidades escolhidas para terem estádios e arenas com o objetivo de
acolher o evento mais importante do futebol mundial, a saber: Rio de Janeiro,
São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Brasília, Cuiabá, Curitiba, Salvador,
Fortaleza, Manaus, Natal e Recife.
Para abrigar os 3.429.873 torcedores nas 64 partidas do torneio, o país investiu US$ 4,5 bilhões (R$ 8,4 bilhões) na adequação ou construção das 12 praças
esportivas que foram palcos da chamada “Copa das Copas” (Pluri Consultoria,
2014). Após a realização do evento, contabilizou-se uma média de público de
53.591 espectadores por jogo, a segunda maior da história, só perdendo para a
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Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos, que apresentou média de 68 mil
torcedores (DF Superesportes, 2014).
O sucesso de público da competição pode ser mensurado pela taxa de ocupação de 98,4%, em média dos estádios, muito acima da expectativa da FIFA.
Foram aproximadamente 3,2 milhões de ingressos vendidos ao público geral
para todas as partidas da competição (Pluri Consultoria, 2014).
Por outro lado, os investimentos realizados pelo Brasil nos estádios e arenas,
através de seus mais diversos agentes, foram disparados os mais altos de toda a
história dos mundiais. Comparando com os gastos nestes tipos de instalações
esportivas em outras edições do evento, como as Copas da Alemanha, em 2006,
e da África do Sul, em 2010, o Brasil teve os assentos mais caros, na média, R$
12.650, contra R$ 7.021 da África do Sul e R$ 6.412 da Alemanha (Pluri Consultoria, 2014).
Somente o Estádio Mané Garrincha, em Brasília, custou US$ 830 milhões
(R$ 1,403 bi), seguido pela Arena Corinthians com US$ 588 milhões (R$
1,080 bi) e pelo Maracanã com US$ 578 milhões (R$ 1,050 bi) (Tabela 1)
(GloboEsporte, 2015).
Tabela 1 - As Arenas da Copa de 2014

Fonte: Ministério do Esporte (GloboEsporte, 2015).
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Como país sede da competição, o Brasil precisou reformar alguns antigos estádios e construir novas arenas para atender às exigências da FIFA, a promotora
do evento, que edita o documento Estádios de Futebol: recomendações e requisitos
técnicos (FIFA, 2011). O material estabelece os padrões de construção e atendimento ao consumidor que devem ser seguidos pelos países que promovem e
organizam a Copa do Mundo de Futebol.
Em 2011, foi publicada a 5ª edição deste documento que trouxe ao Brasil a
busca por um padrão de qualidade nos estádios e arenas que sediaram os jogos
de futebol do evento. Este padrão, buscado a todo o custo nas novas instalações
esportivas envolvidas na Copa do Mundo foi denominado de “Padrão-FIFA”
de qualidade (FIFA, 2011).
De acordo com a proposta da FIFA, os estádios e arenas destinados ao futebol devem ser concebidos para o entretenimento e envolver a participação
de múltiplos públicos. Estes públicos (espectadores, telespectadores, ouvintes,
leitores, internautas, etc.), por seu número e seus investimentos econômicos e
emocionais, fazem com que as instalações esportivas se tornem um local que
possui uma ligação emocional, funcional, cognitiva, simbólica, espiritual e/ou
afetiva com os consumidores (Carvalho et al., 2013).
Essas instalações esportivas cristalizam não só os desejos dos consumidores,
mas também muitos dos interesses econômicos, sociais e desportivos fundamentais para os diferentes atores envolvidos no universo do futebol. As atuais
exigências dessas instalações acabam por ser elevadas: por um lado, o espetáculo
deve corresponder ao seu contexto moderno e atual, por outro lado, o desenvolvimento do futebol mundial acaba por pressionar ainda mais os modelos
adotados pelo futebol brasileiro.
Neste sentido, o desafio para o Brasil foi o de promover este megaevento
e oferecer, principalmente aos torcedores, os conceitos de qualidade e atendimento ao consumidor. Em especial, a qualidade e o atendimento deveriam ser
contemplados nas construções e reformas dos estádios e arenas utilizados na
“Copa das Copas”.
Todos os elementos apresentados acima funcionaram como base para a construção do projeto de pesquisa, alicerce número um deste livro, intitulado “Os
Novos Estádios e Arenas e o Comportamento do Consumidor do Produto
Esportivo: o padrão FIFA de qualidade e o impacto no torcedor brasileiro”,
submetido, aprovado e financiado junto ao Conselho Nacional de Pesquisa e
Desenvolvimento (CNPq), em sua chamada ME/CNPq N º 091/2013. Tal
chamada apresentou como objetivo a seleção pública de projetos de pesquisa
científica, tecnológica e de inovação, voltados para o desenvolvimento do Esporte em suas diferentes dimensões. O projeto em questão, desenvolvido por
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uma equipe composta por onze pesquisadores e quarenta e dois colaboradores
em todo o Brasil, foi classificado na linha 1 - Legados dos Megaeventos Esportivos, da chamada já mencionada.
A ideia desta obra é apresentar os resultados finais e definitivos da pesquisa,
que, em sua proposta inicial, apresentava como seus principais objetivos:
1º) identificar o perfil do consumidor que frequentou os estádios de futebol
do Brasil em três momentos: a) no 1º semestre de 2014, antes da Copa do Mundo, nos chamados estádios “antigos” do futebol brasileiro, aqueles não utilizados
para a disputa do Mundial; b) durante a Copa do Mundo de 2014, nos novos
estádios/arenas desenvolvidos para o evento com base no documento Estádios
de Futebol: recomendações e requisitos técnicos (FIFA, 2011); e, c) depois da Copa
do Mundo, durante o 2º semestre de 2014, após o término do Mundial, nos
estádios/arenas utilizados em eventos organizados e promovidos por entidades
que gerenciam o futebol no Brasil, como a Confederação Brasileira de Futebol
(CBF) e as Federações estaduais; e,
2º) identificar, através do disposto no documento editado pela FIFA, a real
percepção dos torcedores/consumidores da qualidade e dos benefícios introduzidos nas instalações pelos investimentos financeiros realizados para a Copa
do Mundo de 2014, em comparação com os “antigos” estádios oferecidos ao
público pelos promotores dos eventos esportivos até então.
O projeto de pesquisa visou colaborar para o aprimoramento da qualidade da gestão dos estádios e arenas do Brasil, tendo como foco os consumidores (torcedores) do produto futebol através do conhecimento sobre suas
expectativas e suas relações com as novas instalações esportivas surgidas no
universo do esporte brasileiro com a Copa do Mundo de 2014. As informações e resultados geridos com a pesquisa permitem que os clubes e principais
organizações do futebol brasileiro utilizem o consumo, de bilheterias e das
possibilidades de exploração comercial destas novas instalações, como fonte
exponencial de receita, característica presente nas principais ligas profissionais
do futebol mundial.
Acreditamos que os resultados do projeto de pesquisa, que ora apresentamos,
podem colaborar para melhorar a viabilidade econômico/financeira dos novos
estádios/arenas e da correta e eficiente gestão desses espaços de entretenimento
esportivo, novidades no cenário do esporte no Brasil.
Para alicerçarmos, de forma teórica, as análises dos resultados obtidos, tomaremos como base os conceitos de sociedade do espetáculo, de Guy Debord
(2000); McDonaldização da sociedade, de George Ritzer (2010); e, Disneyzação da
sociedade, do britânico Alan Bryman (2004), além de uma série de estudos sobre
estádios, arenas e instalações esportivas publicados em diversas partes do mundo.
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O pensador marxista Guy Debord (2000), em seu célebre livro A Sociedade
do Espetáculo, faz, entre outras questões estudadas, uma crítica ao espetáculo de
mercado do ocidente capitalista. Analisando a produção cultural vigente na Europa dos anos 1960, Debord já identificava mudanças no pensamento da época.
O ponto central das ideias do filosofo marxista francês é que a alienação,
provocada pelo espetáculo, é mais do que uma descrição de emoções ou um
aspecto psicológico individual. É a consequência do modo capitalista de organização social que assume novas formas e conteúdos em seu processo de
reificação da vida humana (Debord, 2000). As novas arenas do futebol brasileiro
representam, em nosso entendimento, novas formas e conteúdos necessários
para a transformação do evento Copa do Mundo e, consequentemente o futebol, em mercadoria.
McDonaldização da sociedade é um termo utilizado pelo sociólogo norte-americano George Ritzer no seu livro McDonaldization of Society (2010) para
designar o fenômeno de assunção, por parte da sociedade capitalista ocidental,
das características típicas de um restaurante de comida rápida (“fast food”).Trata-se de uma reelaboração, por parte do autor, do conceito de racionalidade.
Ritzer (2010) observa um deslocamento daquilo que é tradicional para outros modos ditos razoáveis de pensar e da administração científica. O autor vê o
“fast-food” como o paradigma da representação contemporânea de produtividade e racionalidade. O pesquisador norte-americano destacou, em sua obra, quatro componentes fundamentais da McDonaldização: eficiência (método mais
eficaz para cumprir uma tarefa), quantificação (o objetivo deve ser mais quantificável do que qualitativo), previsibilidade (os serviços devem ser padronizados
em todo e qualquer lugar de finalidade e estrutura semelhantes), e, controle (os
empregados devem ser padronizados e normalizados em sua atuação e prestação
de serviços).
Já o termo Disneyzação (“Disneyization”) descreve a transformação de uma
sociedade para se parecer, em seus princípios gerenciais, com os parques temáticos da corporação Walt Disney. Popularizado pelo pesquisador britânico Alan
Bryman, em 2004, no livro The Disneyization of Society, a expressão é utilizada
para expressar a homogeneização de consumo, comercialização e trabalho, típica
de eventos ou instalações da sociedade capitalista ocidental das duas primeiras
décadas do século XXI.
O conceito é utilizado por Bryman (2004) para descrever os processos de
reelaboração de um evento ou instalação, de seu carácter original, para um formato padronizado e higienizado, como o preconizado pelo “padrão FIFA” para
estádios e arenas. O objetivo deste novo formato é tornar o local mais agradável
e facilmente compreendido, incentivando o bem-estar e, consequentemente, o
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consumo. As possibilidades de compra são inúmeras e os funcionários, no caso
da Copa do Mundo também voluntários, não são apenas prestadores de serviços, mas também animadores do público consumidor (Bryman, 2004).
Assim, e durante o desenvolvimento deste projeto, com a consequente análise dos dados obtidos, trabalhamos com os três conceitos teóricos apresentados
acima: sociedade do espetáculo, McDonaldização e Disneyzação da sociedade.
Em nosso entendimento, a construção ou reforma das doze arenas e estádios
que abrigaram a Copa do Mundo, dentro de um padrão estabelecido pela organizadora do evento, a FIFA, se encaixa perfeitamente na lógica preconizada
pelos conceitos teóricos mencionados.

1. Material e Métodos
A pesquisa apresentou caráter exploratório e pode ser considerada como de
campo, pois foi realizada nos locais onde os fenômenos aconteceram, ou seja,
nos estádios e arenas do futebol brasileiro. Para Vergara (2006, p.47), a pesquisa
exploratória “é realizada em área na qual há pouco conhecimento acumulado
e sistematizado. Por sua natureza de sondagem, não comporta hipóteses que,
todavia, poderão surgir durante ou ao final da pesquisa”.
A necessidade de financiamento desta pesquisa residiu, sobretudo, na formação de uma amostra de dados pertinente aos objetivos propostos acima. Para
fins do estabelecimento de testes estatísticos robustos e confiáveis, foi necessária
a obtenção de informações provindas de diferentes localidades, pois questões
demográficas certamente afetam a percepção dos torcedores acerca da qualidade
dos serviços oferecidos nas instalações esportivas estudadas, nos três momentos
propostos: antes, durante e depois do Mundial de 2014.
Com base no estabelecido entre a FIFA, o Governo Brasileiro e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) foram selecionados doze cidades sedes
para a disputa da Copa do Mundo de 2014, distribuídas nas cinco macrorregiões do país. Na Região Norte, Manaus. Cuiabá e Brasília foram as cidades
representantes da Região Centro-Oeste. No Nordeste, os jogos da competição
aconteceram em Natal, Fortaleza, Recife e Salvador. São Paulo, Rio de Janeiro
e Belo Horizonte abrigaram as partidas da Região Sudeste, enquanto os jogos
da Região Sul aconteceram em Curitiba e Porto Alegre.
Conforme já mencionado, esta pesquisa, no intuito de investigar as diferenças de percepção dos torcedores nas cinco macrorregiões do país, alocou
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p esquisadores para a coleta de dados em cada uma das doze cidades mencionadas, ao longo de três diferentes momentos, sendo:
I)

antes da Copa do Mundo, em partidas realizadas nos estádios concebidos dentro da concepção “antiga” de conforto e adequação das
instalações aos eventos esportivos;

II) durante a disputa da Copa do Mundo de 2014, já nos “novos” estádios e arenas, em um momento em que as instalações e os serviços
foram gerenciados pela FIFA, entidade que estabeleceu seu padrão
de qualidade; e,
III) depois da realização da Copa do Mundo, em competições realizadas
nas novas instalações, mas já gerenciadas pelas entidades que passaram
a administrar esses novos espaços esportivos, proprietários dos estádios e arenas ou empresas que receberam concessão especial para essa
finalidade.
Nas três etapas propostas para este projeto de pesquisa foram coletados
11.052 questionários. Após cuidadosa análise das respostas obtidas, 10.963 foram
utilizados para a tabulação dos resultados apurados nas entrevistas. 89 respostas
continham vícios e/ou imperfeições que impediram sua utilização no processo
(Tabela 2).
Dos 10.963 questionários tabulados, 4.571 referem-se à Fase I do projeto de pesquisa; 2.741 foram obtidos durante a Copa do Mundo, Fase II,
após a realização dos jogos da competição e do entrevistado ter vivido a
experiência de assistir às partidas em um estádio ou arena “padrão FIFA”;
e 3.651 foram resultados de entrevistas realizadas na Fase III, no 2º semestre de 2014, nos novos estádios e arenas construídos ou reformados para
a Copa do Mundo, em partidas organizadas pela Confederação Brasileira
de Futebol e/ou Federações estaduais. Todas as 10.963 respostas das três
fases da pesquisa foram obtidas após o torcedor/consumidor ter vivenciado
a experiência de assistir a um jogo em um dos estádios ou arenas objetos da nossa investigação. Assim, todos os respondentes frequentaram, em
pelo menos uma oportunidade, as instalações de um estádio e/ou arena de
futebol no Brasil, durante o ano de 2014.
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Tabela 2 – Tamanho da Amostra.

Fonte: os autores.

Após a coleta, os dados obtidos foram tabulados e analisados. As informações
foram capturadas por meio de obtenção primária, realizada em campo, através
de adaptação de questionário padronizado e validado para a língua portuguesa
por Theodorakis et. al. (2010). O instrumento padronizado utilizado (Anexo I)
é constituído de sentenças e respostas em uma escala Likert de sete e possui forte
confiabilidade e validade, além de já ter sido utilizado por dezenas de estudos
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e traduzido em diferentes idiomas, incluindo grego, alemão, japonês e holandês
(Theodarakis et. al., 2010).
A validação para o português foi premissa do estudo da pesquisadora Mariana de Carvalho, que possui o projeto intitulado “What brings people into the soccer
stadium? The case of Portugal and Belgium from a marketing perspective”. A pesquisadora portuguesa realizou o estudo na Faculdade de Desporto da Universidade
do Porto em Portugal e a Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven) da
Bélgica e participou do nosso projeto de pesquisa, na qualidade de especialista
visitante (EV).
É possível por meio das equações estruturais, verificar o relacionamento de
dois tipos de variáveis, sendo estas latentes e observáveis. O primeiro grupo se
refere a atributos que não podem ser medidos diretamente, já o segundo trata-se
de itens que podem ser obtidos por meio de coleta de dados (Garver & Mentzer, 1999; Malhotra, 2011; e Hair et al., 2009).
O modelo inicialmente proposto encontra-se apresentado na Figura 1, na
qual as variáveis latentes são distribuídas em 1. Perfil Demográfico, 2. Perfil Fanográfico; 3. Fatores Psicossociais e 4. Fatores Externos e acerca destes se compreende no que se expressa como a decisão de ir ou não aos estádios. Como o
objetivo deste projeto de pesquisa foi também o de identificar a percepção que
os frequentadores dos estádios tiveram das novas arenas concebidas a partir do
“padrão FIFA”, foram selecionados, através do documento da entidade, outros
aspectos que interferem no consumo do torcedor e incluídos no instrumento.
As demandas da FIFA, com os requisitos para os estádios que sediaram jogos
da Copa do Mundo, foram divididas em onze tópicos principais: decisões de
pré-construção, orientação do campo, segurança, estacionamentos, área do jogo,
vestiários e acessos, conforto do público, hospitalidade, mídia, energia e iluminação e sustentabilidade (green gold).
De todos esses itens, que englobam os diversos stakeholders de um evento
esportivo, foram incluídos, em nosso instrumento de pesquisa (Anexo I) apenas
aqueles que afetam os torcedores, enxergados como verdadeiros consumidores
pela FIFA. Os tópicos que afetam diretamente os torcedores são: 1. Decisões
de pré-construção (como acessibilidade e hotelaria); 2. Orientação do campo
(aspectos de iluminação natural); 3. Segurança (serviços de segurança e atendimento de primeiros socorros); 4. Estacionamentos (distância dos mesmos para
com o estádio); 5. Área de jogo (sem barreiras artificiais que separam o campo
da torcida); 6. Conforto do público (cobertura do campo e cadeiras); 7. Hospitalidade (das áreas no interior do estádio e áreas de aquisição de ingresso). No
escopo deste projeto de pesquisa, as variáveis selecionadas que afetam a vida
dos torcedores, dentro do documento da FIFA, foram agregadas nos seguintes
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grupos: segurança, comunicação, hospitalidade e acessibilidade (estacionamento,
aquisição de ingressos).
Figura 1: Modelo de constructo (adaptado de Carvalho, 2013)

O modelo supramencionado foi desenvolvido com base nas hipóteses levantadas ao longo do referencial teórico a ser apresentado mais à frente.
Os resultados obtidos pelo projeto de pesquisa serão apresentados, de forma detalhada e no decorrer desta obra, por cidade-sede da Copa do Mundo
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de 2014. Nosso objetivo, em dividir a apresentação dos resultados por cidade
foi a de preservar diferenças culturais, sociais e econômicas na apresentação de
realidades esportivas e demográficas tão dispares em um país com as dimensões
continentais do Brasil.
Longe de discutir a viabilidade econômica dos novos estádios e arenas do
futebol brasileiro, construídas para o Mundial de futebol da FIFA, dentro de
padrões por ela previamente definidos, as análises aqui desenvolvidas têm como
objetivo primordial o torcedor, hoje chamado por muitos de consumidor, do
produto futebol. É nossa intenção identificar quem é este torcedor e qual a sua
relação com os novos espaços criados para o futebol brasileiro em função da
realização, no país, da Copa do Mundo FIFA de futebol, em 2014.
Ao final da obra, e após a apresentação detalhada dos resultados obtidos em
cada uma das 12 cidades-sedes do evento mais importante do futebol mundial,
apresentaremos os resultados consolidados obtidos pela pesquisa no Brasil.
Importante salientar que a exposição dos resultados, em cada uma das 12
cidades e conforme já mencionado, será dividida em quatro vertentes, mencionadas na Figura 1, de forma a elucidar, os dois objetivos centrais desta pesquisa:
1º) o perfil dos torcedores/usuários das instalações esportivas nos três momentos (antes, durante e depois da Copa do Mundo de 2014); e, 2º) identificar a
percepção do padrão FIFA de qualidade dos novos estádios e arenas do futebol
brasileiro por parte do público presente aos jogos da maior competição do futebol mundial.

2. Contextualização da evolução histórica de estádios e
arenas em todo o mundo
Não há espetáculo do futebol (e esportes, entretenimento em geral) sem
um local adequado e dedicado a ele. Os estádios e arenas destinados ao futebol
devem ser concebidos para envolver a participação sadia de múltiplos públicos
e torcedores e fornecer uma ligação entre esses e as equipes e seus jogadores.
Desde o surgimento do esporte moderno, na Inglaterra do final do século
XIX, as instalações esportivas sofreram notáveis transformações em busca de
sua adequação com o momento experimentado pela vida social e anseios da
população do contexto. Porém, tais modificações foram mais acentuadas nos
últimos 20 anos. Para Paramio, Buraimo e Campos (2008), “as principais mudanças no desenvolvimento arquitetônico e econômico de estádios de futebol
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das últimas duas décadas, refletem as mudanças na sociedade e, mais especificamente, a transformação do futebol”.
Os três autores (Paramio et al, 2008) estabeleceram uma cronologia do desenvolvimento histórico dos estádios de futebol no Reino Unido, tendo como
ponto de partida os estádios modernos “especializados”, surgidos na Grã-Bretanha após a Revolução Industrial, e a estruturação das primeiras competições
de futebol do país.
Com base nessa cronologia e nas condições sócio econômicas do modo de
produção capitalista, Paraimo et al (2008) propuseram uma cronologia lógica
para o desenvolvimento desse tipo de instalação esportiva no Reino Unido. Os
detalhes e características de cada uma das quatro gerações de estádios britânicos
propostas pelos autores podem ser observados na Tabela 3.
Tabela 3 – Principais características de cada geração dos estádios
na Grã-Bretanha
Geração

Características

- Evolução arquitetônica
e gerencial inicial dos
estádios ingleses;
- Princípios de arquitetura dos estádios ba1ª Geração:
seados nos projetos de
- Transição para estádios construção das fábricas;
especializados (final do
- Estádios funcionais, viséculo XIX, fortemente sando acomodar grandes
influenciado pela Revo- multidões, ao invés de
lução Industrial e pela
elegância estética;
Rede Ferroviária Nacio- - Uso extensivo da manal Britânica. De 1860
deira como material de
até o início de 1920).
construção principal;
- Surgimento de FA
- Níveis básicos em
(Football Association)
termos de conforto e
(1863) e Primeira Liga
segurança; e,
Nacional (1888)1
- Principal preocupação
dos arquitetos e proprietários dos clubes foi a de
aumentar a capacidade
dos estádios.
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Exemplos

- Deepdale, do Preston
North End (1875);
- Goodison Park, do
Everton (1892);
- St. James Park, do
Newcastle United
(1892);
- Stamford Bridge, do
Chelsea FC (1910);
- Old Trafford, do Manchester United (1910); e,
- Highbury, do Arsenal
(1913).
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2ª Geração:
- Início dos anos 1920
até o final da década de
1940.

3ª Geração:
- Início dos anos 1950
até o final da década de
1980.

- Reconstrução dos
estádios severamente danificados por bombas da
Primeira Guerra Mundial, como Old Trafford e
Highbury;
- Princípios da arquitetura de estádios em novos
estádios reconstruídos;
- Arquibancadas de madeira foram substituídas
por concreto armado e
aço;
- Maior ênfase no
aumento da capacidade,
proporcionando mais
conforto, segurança e
instalações complementares; e,
- Usado principalmente
para o futebol em dias
de jogo.
- A maioria dos países
europeus, exceto a Grã-Bretanha, começou a
desenvolver a terceira
geração de estádios;
- Incorporação arquitetônica de inovações em
sua concepção e funcionamento;
- Camadas extras de
espaços para a plateia;

- The Valley, do Charlton
Athletic (1920); e,
- Selhurst Park, do Crystal Palace (1924).

- Na Grã-Bretanha apenas três clubes mudaram-se para novos estádios,
entre o final da Segunda
Guerra Mundial e 1987.

______________________
1. FA (Football Association): Federação Britânica de Futebol.
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- Introdução de inovações tecnológicas,
tais como holofotes, e
melhoria da eficiência
da gestão, como serviços
de limpeza, instalações e
sistemas de informação,
etc.;
- O funcionamento de
muitos estádios continuou a ser limitado a
“dias de jogos”, sem
gerar uma economia
substancial adicional, embora o preço dos bilhetes
começasse a aumentar;
- Lançamento da televisão (primeiras partidas
transmitidas) e aumento
do número de alternativas de lazer mais baratas;
- Maior desenvolvimento
de serviços de hospitalidade;
- Comportamento violento de torcedores nas
décadas de 1970 e 1980
e tragédias que ocorreram em estádios devido
às dificuldades de controlar grandes multidões
(Ibrox Park, Burnden
Park); e,
- Queda de público
nos estádios em décadas
(1960 a 1980).
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Na Grã-Bretanha a
maioria dos estádios britânicos existentes foram
aprimorados ao longo
- Organismos e Goverdos anos a partir da
nos regem o futebol,
década de 1990. Como
tanto em nível nacional
exemplo, podemos citar:
quanto internacional, soOld Trafford, Manchester
licitando segurança mais
4ª Geração:
United; Reebok Starigorosa e regulamentan– Estádios Pós-Modernos do o espaço dos estádios dium, do Bolton Wanderers (1997); Millennium
(1990-presente).
(interior e exterior);
Stadium, em Cardiff, País
- Demolição das arquide Gales (2000); Walker
bancadas tradicionais, o
Stadium, Leicester City
que leva à redução da
(2003); City of Manchescapacidade;
ter Stadium, Manchester
City (2006); Emirates
Stadium, Arsenal (2007);
e, New Wembley (2007).
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- Remoção de alambrados de perímetro em
torno do gramado;
- Assentos numerados;
- Sistemas mais exigentes
de controle de multidão
e de evacuação;
- Aumento da necessidade de novos fluxos
de arrecadação para
compensar a redução do
público;
- Interdependência entre
o projeto e a operação
dos estádios;
- Preocupação dos arquitetos e proprietários
dos clubes baseado na
melhoria dos padrões
de conforto, segurança,
acessibilidade e, acima de
tudo, do desenvolvimento comercial;
- Incorporação das mais
recentes soluções tecnológicas por arquitetos
proeminentes como parte do processo de comercialização e diferenciação
do produto;
- Aceitação da exploração comercial dos
estádios com outras
atividades em dias que
não acontecerão jogos:
conceito de tudo é possível em estádios;
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- Operação visa atrair
novos segmentos e também fãs virtuais;
- Serviços de exploração
de patrocínios, marketing
e patrimoniais como
nova fonte de arrecadação; e,
- Avaliado como catedrais pós-modernas de
consumo, atração de
turistas, centros de lazer,
centros de negócios ou
ícones de marketing
das cidades onde estão
localizados.
Fonte: Paramio, Buraimo e Campos (2008), traduzido e adaptado pelos autores.

Paramio et al. (2008) chamam a atenção para o fato de que os estádios pós-modernos, surgidos a partir de 1990, nasceram para ser funcionais e apresentar design inovador, especialmente nos aspectos de segurança, acessibilidade e
conforto para os espectadores e na ampliação das possibilidades de exploração
econômica para seus proprietários, inclusive com outras opções de arrecadação
diferentes do futebol (Paramio et. al, 2008).
Van Winkel (apud. Paramio et al, 2008), chama a atenção para o fato de
que a exploração comercial dos estádios começou a se tornar um fim em si
mesmo. O mesmo autor enfatiza que os estádios contemporâneos, dentro da
pós-modernidade,
[...] também têm adquirido um perfil renovado como edifícios emblemáticos (como o Allianz Arena, em Munique);
contribuem para a regeneração das cidades onde se localizam
(como Millennium Stadium, em Cardiff, ou o Stade de France,
em Paris); ou se transformam em importante destino turístico
(como o Nou Camp, em Barcelona, ou o Santiago Bernabeu,
em Madri) (Winkel apud. Paramio et al, 2008).

É relevante notar que uma das principais diferenças entre os estádios pós-
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-modernos e os modernos é a simbiose entre o design inovador e seu desenvolvimento enquanto centro de exploração comercial. Os estádios pós-modernos,
desde sua concepção, nascem como estratégias planejadas de marketing, visto
que sua concepção é sempre entregue a um importante e renomado escritório
de arquitetura (Paramio et al, 2008).
Pelo alto investimento feito em sua construção, tais estádios demandam para
sua viabilidade econômica, a expansão de suas possibilidades de retorno financeiro. A existência de lojas, espaços de convivência, restaurantes, camarotes, estacionamentos e possibilidades viáveis para a realização de outros eventos
empresariais e de entretenimento, como shows de música e/ou outros eventos
esportivos, caracterizam tais instalações. Os estádios contemporâneos transformam-se, assim, em verdadeiros centros de entretenimento, desde que bem estruturados e contextualizados socialmente para este fim.
Ficam evidenciados nesse processo os conceitos de sociedade do espetáculo
(Debord, 2000), McDonaldização da sociedade (Ritzer, 2010) e Disneyzação
da sociedade (Bryman, 2004). Em qualquer lugar do mundo, tais instalações
mantêm padrões homogêneos de serviços e atendimento ao torcedor, ora alçado à condição de consumidor. O “padrão FIFA”, em sua essência, nada mais é
do que a representação concreta e objetiva dos conceitos mencionados e que
servem de alicerce teórico para este projeto de pesquisa.
Processos semelhantes de restruturação ou “repensamento” dos estádios e
arenas da Grã-Bretanha também aconteceram em diferentes países. Atualmente,
por exemplo, na Liga de Futebol da Alemanha, a Bundesliga, são encontrados
estádios e arenas de altíssima qualidade em suas infraestruturas, bem como serviços de alto padrão para seus frequentadores. Não se identifica um catalizador
para o desenvolvimento deste conceito na Alemanha, mas fato é que este país
não precisou muito para adequar suas instalações para receber a Copa do Mundo de 2006 (Soares César & Mazzei, 2013).
Além disso, a Alemanha experimenta em seus campeonatos um sucesso extraordinário em arrecadação com bilheteria, representando aproximadamente
25% da receita dos seus clubes (Breuer, 2009). A título de comparação, em 2011,
a arrecadação total dos 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro com
bilheteria representou apenas 8% do da renda anual, sendo que a maior fonte de
receita dos clubes foi proveniente de adiantamento de cotas de televisão (BDO,
2013).
Por outro lado, como será apresentado nos resultados da pesquisa, os torcedores entrevistados durante a Copa do Mundo de 2014 no Brasil, demonstraram firme intenção de retornar aos novos estádios e arenas construídos ou
reformados para o Mundial. A melhoria das condições de segurança e conforto

44

Os Estádios e Arenas do Futebol Brasileiro e o legado da Copa do Mundo 2014:
o padrão FIFA, o consumidor do esporte e o entretenimento

provocadas pelas novas instalações esportivas do país foi decisiva para essa motivação dos torcedores e consumidores do nosso futebol. Tal fato colaborou para
o aumento da média de público do Campeonato Brasileiro de 2014, bem como
o incremento do ticket médio da competição.
Quando avaliado os resultados de público e renda por tipo de arena no
Campeonato Brasileiro da série A de 2013 e 2014, até o final do mês de outubro de 2014, fica evidente a diferença entre as novas e as antigas arenas. Os
estádios “antigos” abrigaram 390 partidas no período, com média de 11,7 mil
torcedores por partida, contra 22 mil nas novas arenas, que sediaram 195 jogos
(Pluri Especial, 2014). Segundo relatório especial da Pluri Consultoria (Pluri
Especial, 2014),
[...] a taxa de ocupação nos estádios antigos foi de 34%, contra
42% nas novas arenas. A renda bruta média nas arenas antigas
foi de R$ 262 mil por partida, contra R$ 915 mil nas novas
arenas. Por último, o ticket médio foi de R$ 22 nos estádios
antigos, contra R$ 42, nas novas arenas.

Um outro exemplo recente em que se realizou um processo de revitalização
de estádios e arenas, catalisado através de um evento internacional de futebol,
ocorreu em Portugal. Com o Campeonato Europeu de Futebol 2004, a “Euro
2004”, Portugal não só reformou estádios e arenas como demoliu antigos estádios para que se construíssem novos, como o caso do Estádio das Antas que
foi substituído pelo Estádio do Dragão, na cidade do Porto. Entretanto, a falta
de planejamento e estudos de viabilidade das instalações, a carência de estudos
relacionados ao perfil de consumidores que as frequentam e a crise econômica
pelo qual Portugal passa, fizeram com que muitos dos estádios e arenas construídas para o Euro 2004 se tornassem exemplos de legados negativos após um
evento esportivo, como os casos do Estádio Algarve e do Estádio de Aveiro
(Durão, 2011).
No Brasil, até antes da Copa do Mundo de 2014, as medidas para melhoria
de atendimento ao público nos estádios foram isoladas e pontuais. Contudo,
essas ações nunca tiveram um efeito duradouro, pois os torcedores continuaram
a entrar nos estádios sem a expectativa de conforto, qualidade de serviços e
segurança (Reis, 2003).
Para analisar o desenvolvimento histórico dos estádios brasileiros, enquanto
instalações esportivas, vamos propor uma evolução histórica, na Tabela 4, baseada no formato construído por Paramio et al (2008) para os estádios britânicos.
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Tabela 4 – Evolução histórica dos estádios brasileiros
Geração

1ª Geração:
- Fase Tradicional (de
1894, chegada do futebol
no Brasil, até 1930, início
da profissionalização do
esporte no país).
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Características

Exemplos

- Evolução arquitetônica
e gerencial inicial dos
estádios brasileiros;
- Princípios de arquitetura dos estádios baseados
nos projetos de construção das fábricas;
- Estádios funcionais,
visando acomodar a elite
social das cidades brasileiras que começavam a
se industrializar;
- Espaços esportivos
destinados não somente
ao futebol, mas, também,
a outros esportes como,
por exemplo, o ciclismo;
- Uso extensivo da madeira como material de
construção principal; e,
- Principal preocupação
dos arquitetos e proprietários dos clubes foi a de
acomodar, com conforto,
segurança e elegância, a
elite das principais cidades brasileiras.

- Velódromo de São Paulo
(primeiro estádio brasileiro,
inaugurado em 1892 para o
ciclismo e em 1901 para o
futebol);
- Parque da Antarctica Paulista, São Paulo (1902);
- Hipódromo do Prado,
Belo Horizonte (1906);
- Estádio do Jardim América, C.A. Paulistano, São
Paulo (1917); e,
- Estádio Manoel Schwartz,
Laranjeiras, Rio de Janeiro
(1919).

Os Estádios e Arenas do Futebol Brasileiro e o legado da Copa do Mundo 2014:
o padrão FIFA, o consumidor do esporte e o entretenimento

2ª Geração:
- Fase Moderna Regional, de afirmação das
principais cidades brasileiras, como São Paulo e
Rio de Janeiro (de 1930
até o final da década de
1940).

- Arquibancadas de madeira foram substituídas
por concreto armado e
aço;
- Rivalidade política
e econômica entre as
principais cidades do país
– São Paulo e Rio de
Janeiro;
- Explosão do rádio
enquanto veículo de
comunicação de massa
e elemento norteador
para a popularização do
futebol no país;
- Espaços esportivos destinados não somente ao
futebol, mas, também a
festas cívicas e esportivas;
- Maior ênfase no
aumento da capacidade,
porém com menos conforto e segurança; e,
- Usado para o futebol
e para grandes eventos
políticos promovidos
pelo Governo de Getúlio
Vargas.

- Estádio de São Januário,
Rio de Janeiro (1927); e,
- Estádio Municipal Paulo
Machado de Carvalho, Pacaembu, São Paulo (1940).
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- O funcionamento dos
estádios passou a ser norteado apenas pelos “dias
de jogos”;
- Sem preocupações comerciais de incrementar a
receita dos proprietários;
- Aumento de público
nos estádios nas décadas
de 1930 e 1940;
3ª Geração:
- Estádios faziam parte
- Fase Moderna Nacional, de complexos esportivos
Copa do Mundo de 1950. que envolviam a prática
de outras modalidaEstádios construídos ou
reformados para o Mun- des esportivas, como o
atletismo, a natação e o
dial de 1950.
basquete;
- Entusiasmo com o
futebol como principal
esporte do país;
- Construção do maior
estádio do mundo; e,
- Propaganda e divulgação do país no exterior,
como uma nação que
crescia e se desenvolvia.
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- Estádio Mário Filho,
Maracanã, Rio de Janeiro
(1950);
- Estádio Raimundo Sampaio (Independência), Belo
Horizonte (1950);
- Estádio Durival Britto
e Silva (Vila Capanema),
Curitiba (1947);
- Estádio dos Eucaliptos,
Porto Alegre (1931);
- Estádio Adelmar da Costa
Carvalho (Ilha do Retiro),
Recife (1937).
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4ª Geração:
– Fase Moderna Milagre
Brasileiro – 1960 até final
da década de 1980.

- Organismos e Governo
regem o futebol a nível
nacional, solicitando
segurança mais rigorosa e
regulamentando o esporte no país;
- Funcionamento dos
estádios norteado apenas
pelos “dias de jogos”;
- Sem preocupações comerciais de incrementar a
receita dos proprietários;
- Preocupação estatal de
expandir a ideia do “Milagre Brasileiro”, nação
que cresce e se desenvolve também em torno do
esporte;
- Aumento de público
nos estádios na década de
1970;
- Estádios modelo “olímpico”, destinados a outras
práticas esportivas, como,
por exemplo, o atletismo;
- Futebol como elemento de identidade
nacional;
- Construção de estádios
enormes, em geral, financiados pelo Governo;
- Expansão geográfica da
construção dos estádios,
com investimentos fora
do eixo Sul e Sudeste;
- Gigantes de concreto e
cimento armado;
- Integração do país
através do futebol (propaganda ideológica do
Estado); e,
- Futebol tratado como
“produto do Estado”.

- Estádio Cícero Pompeu
de Toledo (Morumbi), São
Paulo (1960);
- Estádio Governador
Magalhães Pinto (Mineirão),
Belo Horizonte (1965);
- Estádio Octavio Mangabeira (Fonte Nova), Salvador (1951);
- Estádio Serra Dourada,
Goiânia (1975);
- Estádio Governador
Plácido Aderaldo Castelo
Branco (Castelão), Fortaleza
(1973); e,
- Estádio Olímpico Edgard
Proença (Mangueirão),
Belém do Pará (1978).
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5ª Geração:
– Fase Pós-Moderna
(2010-presente).

- Organismos e Governos regem o futebol,
tanto em nível nacional
quanto internacional, solicitando segurança mais
rigorosa e regulamentando o espaço dos estádios
(interior e exterior);
- Redução da capacidade;
- Aumento da necessidade de novos fluxos
de arrecadação para
compensar a redução do
público;
- Concorrência com outras formas de consumo
do entretenimento e do
espetáculo;
- Necessidade de segurança, dentro e fora dos
estádios;
- Incorporação das mais
recentes soluções tecnológicas por arquitetos
proeminentes como parte do processo de comercialização e diferenciação
do produto;
- Aceitação da exploração comercial dos
estádios com outras
atividades em dias que
não acontecerão jogos:
conceito de tudo é possível em estádios; e,
- Serviços de exploração
de patrocínios, marketing
e patrimoniais como nova
fonte de arrecadação.

- Arena do Grêmio, Porto
Alegre (2012);
- Arena Palestra Itália, S.E.
Palmeiras, São Paulo (2014);
e,
- Estádios reformados e
Arenas construídas para a
Copa do Mundo de 2014.

Fonte: Os autores, com base no modelo desenvolvido por Paramio,
Buraimo e Campos (2008).
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Apesar da relação existente entre o desenvolvimento histórico das instalações esportivas na Grã-Bretanha e no Brasil, é possível perceber que, no caso
brasileiro, os gestores do nosso futebol demoraram a perceber a importância
do consumidor, principalmente no desenvolvimento do mercado interno do
esporte enquanto produto para entretenimento e consumo.
A aproximação dos órgãos públicos do esporte, com sua forte utilização
como elemento de propaganda ideológica do país e do governo militar, fez com
que o futebol fosse, por muito tempo, enxergado como “produto do estado” e
não “produto do mercado”. Com isso, era fundamental, nos anos 1960 e 70, que
o futebol funcionasse como elemento de integração nacional, com estádios sendo construídos para abrigar multidões, enfatizando seu aspecto quantitativo, sem
a qualidade necessária para seus frequentadores, espalhados por todo o território
nacional. Levar o futebol para todos os cantos do país era a preocupação central
no período em questão. Era a época da máxima “onde a ARENA1 vai mal, time
no Nacional2; onde vai bem, time também”.
É fundamental ressaltar que, principalmente para os Governos Militares, era
importante mostrar ao mundo que o país crescia e se desenvolvia em diversos
outros esportes, não somente o futebol. Em função disso, os estádios de futebol
construídos no país, em geral financiados pela ditadura, privilegiavam o modelo
olímpico, com espaço para a prática de outras modalidades esportivas, em especial o atletismo.

3. Os Estádios e Arenas como aproximação entre esporte e entretenimento.
Com a globalização, a partir da década de 1990, e a inserção do futebol brasileiro na ótica do mercado internacional do esporte, a situação se modificou. Os
aspectos quantitativos do “produto de Estado” passaram a privilegiar questões

1.

Aliança Renovadora Nacional (ARENA) foi um partido político brasileiro criado em
1965 com a finalidade de dar sustentação política ao governo militar instituído a partir
do Golpe de Estado no Brasil em 1964. Existiu até 1979.

2.

O Campeonato Brasileiro de Futebol de 1979, por exemplo, contou com a participação recorde de 94 equipes, espalhadas por todo o país.
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qualitativas para cativar o agora consumidor do esporte. Dentro da indústria
do entretenimento e do espetáculo, é necessário que o “produto de mercado”
esporte apresente vantagens competitivas para cativar sua audiência.
Os novos estádios e arenas do futebol brasileiro, que antes conviviam em um
mesmo espaço com outras modalidades esportivas, passaram, agora, a conviver
não mais com outros esportes, mas sim com várias outras opções de consumo
do entretenimento e do espetáculo. As novas arenas são espaços onde o futebol
deve conviver com shows de música, espetáculos artísticos e outras formas de
manifestações culturais e empresariais voltadas para o consumo do entretenimento e do lazer.
A criação do Estatuto do Torcedor no Brasil, em 2003, representou de forma concreta um avanço em relação ao atendimento ao consumidor do evento
esportivo. A ideia do documento foi aperfeiçoar as normas de sociabilidade nos
espaços públicos e privados das diferentes práticas esportivas que congregam um
público elevado (Campos et al, 2008).
Concomitante às tentativas de melhora nas normas de segurança e oferecimento de condições de conforto ao público, um processo de mudança no perfil
dos torcedores brasileiros vem ocorrendo. A Copa do Mundo de 2014, como
demonstraram os resultados obtidos pela pesquisa, escancarou a mudança deste
perfil, ou supostamente a necessidade de atender um novo perfil e anseios de
consumidores. Os torcedores brasileiros que lotaram as novas arenas e fizeram
do evento a “Copa das Copas”, manifestaram sua alegria em participar do espetáculo e aprovaram as novas instalações do esporte brasileiro.
Participar e estar presente ao espetáculo Copa do Mundo foi preponderante,
para esse público presente às novas arenas e estádios do Brasil, muito mais do
que o resultado ou a competição esportiva Copa do Mundo em si. O entretenimento antes da competição, o espetáculo a frente do jogo. A experiência
provocada pelo cerimonial da FIFA, que demandava um espaço adequado para
isso - as novas arenas, com telões, som e serviços de qualidade -, encantou esse
“novo” torcedor, pouco habituado a frequentar os “antigos” estádios do futebol
brasileiro.
Produtos licenciados, comidas e bebidas também fizeram parte das exigências do “padrão FIFA”. As novas arenas são mais do que um local onde as pessoas
se reúnem para assistir a uma partida de futebol. Passaram a ser um lugar onde
os fãs “experimentam” o esporte, com segurança e conforto.
A cultura do esporte mundial em audiência e espectadores tem experimentado, nas três últimas décadas, um crescimento financeiro vertiginoso. O futebol
apresenta, atualmente, uma dimensão global e a cultura que o envolve ocupa um
lugar especial na moderna indústria mundial de consumo.
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A combinação do futebol e do entretenimento são os principais ingredientes
das novas arenas “padrão FIFA”. Todos esses elementos constituem aquilo que
o pensador marxista francês Guy Debord (2000) definiu como “sociedade do
espetáculo”. O modo capitalista de organização social assume, como já mencionado, novas formas e conteúdos no processo de reificação da vida humana
(Debord, 2000).
No entender do francês (Debord, 2000), uma partida de futebol, durante
um evento como a Copa do Mundo, com seus rituais, protocolos e atmosfera,
é uma representação moderna de um novo produto econômico oferecido ao
consumidor individual. A relação do público com o esporte é mediada pelo
consumo de imagens em uma tela gigante com altíssima definição, pela música
em volume alto de algum astro do mundo da música, por bebidas e comidas de
alguma qualidade. Todos esses elementos contribuem para melhorar a qualidade do espetáculo esportivo. Uma verdadeira simulação do evento original, um
simples jogo entre duas equipes de futebol.
Para Debord (2000), através da mediação de todos esses elementos, os indivíduos se esquecem da dura realidade dos acontecimentos de suas vidas cotidianas e começam a viver em um mundo conduzido pelas aparências e fatos de
consumo permanente de notícias, produtos e mercadorias. O show, diz Debord
(2000), é a multiplicação de ícones e imagens, principalmente através dos meios
de comunicação de massa, mas também de rituais políticos, religiosos, esportivos
e hábitos de consumo.
Tais eventos, inseridos dentro do contexto da sociedade do espetáculo trazem até os indivíduos, tudo aquilo que falta em sua dura vida cotidiana de pessoas comuns: celebridades, atores, esportistas de sucesso, gurus e a publicidade.
Tudo transmite uma sensação de constante aventura, felicidade, grandiosidade e
ousadia. O show é o olhar que dá significado e completude para uma sociedade
despedaçada e dividida. É a forma mais elaborada do extremo “fetichismo da
mercadoria”, no caso aqui exemplificada pelos produtos Copa do Mundo e suas
arenas esportivas.
O ambiente do estádio representa o espaço onde as pessoas consomem uma
simulação da realidade (Baudrillard, 1998). Os fãs presentes no evento são, em
todos os momentos, bombardeados por imagens e sons que nada mais são do
que uma representação da realidade que ocorre diante do público. O principal
objetivo do evento não é o jogo, mas o consumo do produto futebol, criando
uma atmosfera voltada para esse fim.
Uma das características da cultura da sociedade pós-moderna, que Debord
(2000) define como sociedade do espetáculo, é, segundo vários de seus estudiosos, como Fredric Jameson (2005), Mike Featherstone (1995), Zygmunt
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Bauman (2001) e Jean Baudrillard (1992), a de ser uma sociedade-cultura de
consumo. Esse tipo de sociedade, que caracteriza o momento em que vivemos,
reduz o indivíduo à condição de consumidor como consequência da automatização do sistema de produção.
Os novos formatos do consumo nessa sociedade, ilustrados pelas novas arenas, estão relacionados com os meios de comunicação, com a alta tecnologia,
com as indústrias da informação (buscando expandir uma mentalidade consumista, a serviço dos interesses econômicos) e com as maneiras de ser e de ter do
homem pós-moderno.
Além disso, o padrão imposto pela FIFA para a qualidade das instalações e
dos serviços das novas arenas traz, em seu bojo, os conceitos de McDonaldização (Ritzer, 2010) e Disneyzação (Bryman, 2004) da sociedade. Afinal, o tão
decantado “padrão FIFA” nada mais é do que a racionalização dos serviços
dentro das instalações esportivas. Estar em um estádio “padrão FIFA” pressupõe
a garantia da mesma experiência de conforto e qualidade de serviços em qualquer lugar do mundo, do Brasil ao Japão, de Manaus a Porto Alegre.
Eficiência, previsibilidade e controle dos serviços (Ritzer, 2010) são os
elementos que norteiam o “padrão FIFA” no que diz respeito aos torcedores que frequentam os eventos organizados pela entidade. Além disso, tais
serviços devem ser homogêneos e, em todos os seus aspectos, inclusive atuação dos funcionários e voluntários, voltados para o conforto e o consumo
(Bryman, 2004).
Jean Baudrillard (1992), pensador francês, é outro que afirma que, nessa sociedade pós-moderna, “já não consumimos coisas, mas somente signos”. Dentro
desse contexto, a estetização da vida cotidiana e o triunfo do signo retratam a
subordinação da produção ao consumo sob a forma de marketing, com uma
ascensão cada vez maior do conceito de produto, do design e da publicidade. As
novas arenas nada mais são, também e em sua essência, produtos para consumo,
com design e planejamento próprios de marketing. Tanto que, muitas delas,
possuem logomarcas que as identifique (Figura 2).
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Figura 2 – Logomarcas da Arena Pernambuco (São Lourenço da
Mata), da Arena Corinthians (São Paulo), da Arena das Dunas
(Natal), da Arena Fonte Nova (Salvador), da Arena da Amazônia
(Manaus) e do Estádio Nacional de Brasília.

Para Giddens (2002), a mercantilização do consumo participa diretamente
dos processos da contínua reformulação das condições da vida cotidiana, gera a
chamada “experiência mercantilizada” da vida, e estimula o crescimento econômico ao estabelecer padrões regulares de consumo promovidos pela propaganda
e outros métodos.
Como resultado da produção existe uma “lógica do capital”, nesta sociedade-cultura pós-moderna existe uma “lógica do consumo”, estruturada em
torno do simulacro, do hedonismo, da colagem, do “tudo vale”, da efemeridade,
etc. Nesta lógica consumista, tudo é feito no sentido de atrair o consumidor; as
imagens desempenham um papel importante, sendo constantemente veiculadas
pela mídia; os códigos são misturados ecleticamente e os significantes não possuem sentido, pois não apresentam relação alguma.
Em função disso, Featherstone (1995) afirma que “o consumo, não deve ser
compreendido apenas como consumo de valores de uso, de utilidades materiais,
mas primordialmente com o consumo de signos”. As “novas” arenas e estádios do futebol brasileiro, construídas dentro do “padrão FIFA” para a Copa do
Mundo, cumpriram bem, como demonstraram os resultados da pesquisa, essa
lógica da indústria do entretenimento e consumo.
Além de se converterem em espaço adequado para o consumo do produto
futebol, os novos espaços do esporte brasileiro se converteram, eles próprios, as
arenas e estádios, em produtos da indústria do entretenimento e consumo.
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4. Os Estádios e Arenas: produção cultural, exclusão
social e promoção municipal
Baudrilard (1992) enxerga o consumo não apenas como modo de comunicação com os objetos, mas com o mundo. O valor funcional, somado ao simbólico, reflete as mudanças estruturais ocorridas na sociedade, e define a percepção
desta sobre o indivíduo, e deste sobre seus pares. Segundo o autor, justamente
nestas relações – de compra, venda, apropriação e descarte – reside a forma de
comunicação de nossa sociedade: os objetos-signo são os veículos de comunicação e socialização do indivíduo.
Neste cenário, as preferências de consumo – e o estilo de vida – estão relacionadas a uma rígida estrutura de distinções graduais que operam na sociedade.
A dinâmica desta estrutura pressiona o indivíduo a adquirir bens que lhe atribuirão posição, mercadorias altamente conceituadas por seus pares e que, portanto, lhe atribuirão determinado status. Consumir o produto Copa do Mundo,
frequentando um dos novos estádios e arenas do país, é, para o público que esteve presente a cada um dos 64 jogos do Mundial, fator de distinção social. Não
bastou ir ao jogo, foi necessário publicar em uma rede social, como forma de
comunicar a presença a sua rede de relacionamentos, para completar o processo
de consumo.
A globalização tem um papel fundamental na regulação destas relações. A
queda das fronteiras dos Estados-nação, principalmente no tocante a mídia de
massa – como o advento da Internet e a crescente difusão da TV a cabo e via
satélite – vem possibilitando a transição de uma identidade cultural matizada no
Estado-nação para uma subjetividade formada sobre forte influência de matizes
externas, ou seja, uma identidade global. Estar em uma moderna arena, em um
evento como a Copa do Mundo, é ser visto pelo mundo, em escala global.
Ao contrário do público dos “antigos” estádios, constituído por indivíduos
originários, em sua maioria, das classes operárias ou com menor poder aquisitivo, o público das novas arenas encontrou nesse espaço, com tecnologia adequada, a possibilidade de, através das redes sociais, produzir cultura de dentro
da praça esportiva. Produção através da divulgação de foto pessoal, a selfie, ou
de comentários sobre a própria partida ou sobre o evento no instante em que
ocorria.
Nas redes sociais [...] não há dúvidas: a Copa do Mundo de
2014 realizada no Brasil é o evento esportivo relacionado ao
esporte que mais movimentos postagens em todo o mundo.
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Os números são absurdos e impressionantes. No Facebook, de
12 de junho a 29 de junho [de 2014], foram 1 bilhão de postagens, comentários e curtidas relacionadas à Copa do Mundo.
O jogo entre Brasil e Chile rendeu mais de 75 milhões de interações entre 31 milhões de pessoas — sendo que 11 milhões
estavam no Brasil. O momento mais comentado foi o pênalti
batido na trave por Jara na disputa final, dando a vaga aos anfitriões [...]. O Twitter também está em festa: adotada por muita
gente para comentar as partidas em tempo real, a rede social
registrou um recorde de postagens durante o jogo entre Brasil
e Chile — logo depois de uma explosão de mensagens no jogo
dos nossos adversários contra a Espanha. Foram 16,4 milhões
de tweets enviados durante a partida, fazendo dele o maior
evento esportivo já comentado na rede social. O erro do chileno nos pênaltis rendeu 389 mil tweets por minuto, vencendo
o último Superbowl por 7 mil postagens no mesmo período
(Tecnomundo, 2014).

A final da Copa do Mundo, disputada no dia 13 de julho de 2014, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, e que terminou com a vitória da Alemanha
sobre a Argentina por 1 a 0, também agitou as redes sociais.
Tanto o Facebook quanto o Twitter anunciaram, nesta segunda-feira [14 de julho de 2014], que seus recordes foram quebrados na noite passada graças à final da Copa do Mundo.
Segundo o Facebook, 88 milhões de pessoas deixaram mais de
280 milhões de posts, comentários e “curtidas” sobre o jogo
entre Argentina e Alemanha, ultrapassando o recorde anterior
de engajamento para um evento esportivo único que havia
sido estabelecido durante o Superbowl XLVII, final da temporada de 2012, que acumulou 245 milhões de interações. O
país mais ativo durante o jogo foram os Estados Unidos, enquanto os homens com idades entre 18 e 24 anos foram os
mais engajados. O Facebook já havia anunciado que a Copa
do Mundo 2014 no Brasil como um todo se tornou o evento
mais comentado da história da rede: o site atingiu mais de um
bilhão de interações com apenas duas semanas de torneio. A
Copa também quebrou o recorde de tweets por minuto que
havia sido definido alguns dias antes, com um pico de 618.725
mensagens enviadas em um único minuto quando a Alemanha
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ganhou o jogo. No total, 32,1 milhões de tweets sobre o Mundial foram enviados durante a partida, um número ainda bem
abaixo da interação alcançada pela vitória da Alemanha sobre
o Brasil por 7 a 1, que, com 35,6 milhões de tweets ao todo,
permanece o evento esportivo único mais popular do Twitter
até hoje (Globo, 2014).

Essa produção de cultura é resultante, como defende o pesquisador espanhol
Jesús Martín-Barbero (2003, p.297), da crise institucional pela qual passam o Estado e os partidos políticos na América Latina. Para ele, “se faz cultura enquanto
não se pode fazer política”.
Além dessa possibilidade, as novas arenas reafirmam outra discussão importante na atual sociedade de consumo, a questão do território. Expulsos pelos
rituais das torcidas organizadas e pela violência no ato de torcer de seu espaço
nas arquibancadas dos “antigos” estádios do país; o torcedor com maior poder
aquisitivo encontrou nas novas arenas o espaço ideal para sua livre manifestação,
sem receios e com segurança.
Em um movimento semelhante ao que levou à criação dos shoppings centers, as “ilhas urbanas” de consumo; as novas arenas de futebol fornecem aos
indivíduos o “contágio da afetividade” que não encontravam nos “antigos” estádios, tomados pela agressividade no ato de torcer das agremiações organizadas.
As novas arenas podem ser encaradas como mais um dos elementos que
compõem aquilo que a antropóloga Teresa Caldeira (2003) denominou “cidade
dos muros”. Ao analisar a formação dos condomínios residenciais fechados no
espaço urbano da cidade de São Paulo, a pesquisadora aponta para o fato de que,
[...] as classes média e alta estão criando seu sonho de independência e liberdade – tanto da cidade e sua mistura de
classes quanto das tarefas domésticas diárias – com base na
dependência de serviços realizados por pessoas da classe trabalhadora. [...] Membros das classes altas temem o contato e
a contaminação pelos pobres, mas continuam a depender de
seus empregados pobres. Eles só podem estar angustiados para
encontrar a maneira certa de controlar essas pessoas com as
quais mantêm tais relações ambíguas de dependência e evitação, intimidade e desconfiança. [...] O controle completa o
‘novo conceito de moradia’, isto é, a imagem de um mundo
exclusivo, isolado, disciplinado, fortificado, homogêneo e auto-suficiente, que parece sintetizar a noção de um estilo de vida
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alternativo personificando o que a elite paulista dos anos 1990
chama de liberdade (Caldeira, 2003, p. 272).

Para Teresa Caldeira (2003), essa tensão ocorre em razão da concepção da
vida urbana pública, especialmente nas modernas cidades ocidentais, contemplar duas noções relacionadas: a de que o espaço da cidade é um espaço aberto
para ser usado e aproveitado por todos e a de que a sociedade de consumo que
ela abriga é acessível a todos. Infelizmente, o espaço público urbano das principais cidades brasileiras não consegue contemplar essas duas noções.
As cidades modernas foram sempre marcadas por desigualdades
sociais e segregação espacial, e seus espaços são apropriados de
maneira bastante diferente por diversos grupos, dependendo da
posição social e do poder [...]. No entanto, a despeito das persistentes desigualdades e injustiças sociais, as cidades ocidentais
modernas inspiradas por esse modelo sempre mantiveram sinais
de abertura relacionados em especial à circulação e ao consumo,
sinais que sustentaram o valor positivo ligado ao espaço público
aberto e acessível a todos. Além disso, as ocasionais apropriações
violentas de espaços públicos por diferentes categorias de pessoas excluídas [...] também constituíram o público moderno e
simultaneamente contribuíram para sua expansão. A contestação é inerente à cidade moderna (Caldeira, 2003, p. 303).

Em razão das promessas não cumpridas oferecidas pelas grandes cidades ocidentais, como São Paulo, por exemplo, de “espaço aberto” e de “acesso igual ao
consumo”; Íris Marion Young, concebe seu modelo de vida na cidade como um
instrumento de crítica ao comunitarismo, ou seja, “o ideal da fusão de sujeitos
e de primazia das relações face-a-face como um modelo básico de política democrática” (Young apud Caldeira, 2003, p.305).
Young (apud Caldeira, 2003) defende a ideia que o ideal de comunidade
das grandes cidades, aquele que favorece a construção dos “shoppings centers”,
dos condomínios fechados, dos “novos” estádios e arenas e o refúgio no mundo
virtual; “nega a diferença entre sujeitos” e “frequentemente atua para excluir ou
oprimir aqueles que são diferentes. O compromisso com um ideal de comunidade tende a valorizar e a reforçar a homogeneidade” e, assim, tem consequências excludentes. As atuais modernas arenas de nosso futebol reforçam essa ideia.
Por outro lado, reforçando o conceito já apresentado de Martín-Barbero (2003), nossos governantes, sem capacidade para fazer política, apoiam o
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investimento na cultura como forma de promoção de suas cidades. As novas
arenas passam a funcionar, então, como elemento de promoção dos municípios
em que estão situados.
A Arena das Dunas, em Natal, é retratada, antes da Copa do Mundo, pelo
jornal paulista O Estado de São Paulo, em reportagem publicada no dia 24 de
novembro de 2013, como um “marco na paisagem da cidade” (Figura 3).
A já turística capital do Rio Grande do Norte ganha, assim e com a construção da nova arena, uma nova opção de destino turístico para os visitantes
que forem passear na capital potiguar. A Arena das Dunas passa a ser mais um
elemento de marketing para auxiliar a vender a belíssima capital potiguar como
destino turístico a ser visitado por estrangeiros e brasileiros de outras praças.
Figura 3 – Reportagem sobre a Arena das Dunas (O Estado de
São Paulo, 24/11/2013).

Ao contrário de Natal, Cuiabá, carente de atrações turísticas, vê na construção da Arena Pantanal um importante elemento de atração para os visitantes
que forem à cidade. Na série de reportagens publicadas em novembro de 2013,
O Estado de São Paulo, ao registrar a construção da arena cuiabana chama a
atenção para o valor turístico da nova instalação para uma cidade, no centro do
Brasil, carente de espaços para visitação turística (Figura 4).
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Figura 4 – Reportagem sobre a Arena Pantanal (O Estado de
São Paulo, 22/11/2013).

Surgido com o processo de urbanização industrial do século XIX, o espaço
público das grandes cidades mostra sinais de esgotamento, à medida que, ao
descumprir os papéis a que se propôs, contribui para a negação do conceito de
comunidade como espaço de superação das diferenças individuais, de diversidade, de democracia.
Os novos estádios e arenas surgem, assim, como produtos de marketing de
suas cidades, elementos de promoção turística dos municípios onde estão situados. Funcionam como “cartões postais” do espaço urbano de suas localidades.
Ajudam, junto aos visitantes e estrangeiros, a vender a cidade como elemento
de atração turística e visitação. É, novamente, a lógica do consumo que prevalece, em detrimento de qualquer preocupação, por parte de seus governantes,
de natureza social.
Desenvolvidas dentro desse cenário urbano, e por ele influenciado, as novas
arenas do futebol brasileiro não poderiam apresentar características distintas do
contexto social aonde nasceram. O consumo global, que aproxima o esporte
ao entretenimento e intensifica a desigualdade social, passa a ser utilizado pelo
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poder público, de forma equivocada, para promover sua região nacional e internacionalmente. A cidade como negócio global prevalece em detrimento dos
interesses sociais locais.
Vamos agora, após essa breve apresentação da metodologia e dos fundamentos teóricos que nortearam esta obra, analisar os resultados da pesquisa em cada
uma das cidades-sedes da Copa do Mundo 2014.
Para cada cidade que abrigou jogos do Mundial da FIFA apresentaremos
um breve histórico das instalações destinadas ao futebol no local, o processo de
escolha do município como sede da Copa do Mundo FIFA 2014, informações
sobre a construção ou reforma do estádio ou arena utilizado na competição da
FIFA, a situação atual da instalação, e, por fim, os resultados da pesquisa com
uma breve análise das informações obtidas.
É nossa intenção, com isso, contribuir para um melhor entendimento do público consumidor, suas motivações e percepções, bem como elencar sugestões
para um gerenciamento mais correto, racional e eficiente dessas novas praças
esportivas que transformaram, de forma acentuada, a paisagem do futebol brasileiro.
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BELO HORIZONTE (MG): “CIDADE
PLANEJADA, ESTÁDIO PLANEJADO”
Pedro Lucas Parolini
Fábio Soares César

O município de Belo Horizonte, situado no estado de Minas Gerais, começou a ser povoado em 1701 pelo bandeirante João Leite Ortiz e foi fundado no
século XIX, mais precisamente em 12 de dezembro de 1897 (Governo de Minas Gerais, 2015). Seu surgimento começou após a proclamação da República,
em 1889, e sua idealização se consolidou com a substituição da antiga capital de
Minas Gerais, Ouro Preto.
A idealização de Belo Horizonte, nome oficializado em 1901, em substituição a Arraial do Curral Del Rei, foi acompanhada por um discurso de que o
estado necessitava acompanhar a crescente modernidade do país. O munícipio,
à época, foi descrito como uma cidade livre de doenças, com bom saneamento
básico, e em condições de ser um dos polos do crescimento do Brasil (Rodrigues, 2006).
O engenheiro Aarão Reis, chefe da Comissão de Construção da Nova
Capital do estado de Minas Gerais, idealizou e projetou uma cidade para ser
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c onstruída de forma planejada com inspiração nos modelos urbanos de Paris
(França) e Washington (Estados Unidos). Seu traçado geométrico, com ruas em
formato quadriculado e avenidas no sentido diagonal, concentrava seus edifícios
públicos, estabelecimentos comerciais e as principais obras de infraestrutura no
limite da Avenida do Contorno (Governo de Minas Gerais, 2015).
Rodeada pelas montanhas da Serra do Curral, Belo Horizonte é nacionalmente conhecida como a “capital dos botecos”, possuindo maior média de
bares entre os municípios brasileiros (SECOPA, 2014). “Beagá”, apelido carinhoso cunhado pelos próprios cidadãos da capital mineira, tem como principais
características a culinária e a hospitalidade de sua população.
O município, que fora criado para se chamar “Cidade de Minas”, e, a princípio abrigaria 200 mil habitantes, hoje se tornou Belo Horizonte e, segundo
o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2015), conta com uma
população de 2.491.109 habitantes. Com uma extensão territorial de 331,401
Km², a capital mineira apresenta densidade demográfica de 7.167,00 hab./km²
e IDH 0,810 (IBGE, 2015). Contudo quando falamos de região metropolitana,
a população chega a 4,8 milhões de habitantes, sendo a terceira maior do país
(SECOPA, 2014).
Apesar da cidade em 2015 abrigar um número de habitantes infinitamente
superior ao proposto no final do século XIX, Belo Horizonte foi planejada em
uma lógica racional e códigos modernos, com espaços projetados especificamente para o lazer, como o Parque Municipal, Hipódromo, Jardim Zoológico e
algumas praças (Rodrigues, 2006). Desses espaços, o Parque Municipal, nos seus
primeiros anos, foi considerado um dos melhores do país e local das primeiras
atividades físicas e de lazer praticadas na cidade.

1. Belo Horizonte e seus primeiros esportes populares
Como o planejamento da cidade foi completo, não poderiam faltar lugares
para as práticas esportivas. No período do final do século XIX, quando o Brasil
vivia o período da “aventura da modernidade”, dois esportes tinham grande
repercussão na Europa, o ciclismo e o turfe (Rodrigues, 2006). Como o país
considerava o “Velho Continente” como centro da civilização moderna, nada
mais justo que na primeira cidade planejada do país se criassem espaços para a
prática dessas duas modalidades.
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O primeiro relato da prática esportiva no município foi a criação do Club
Sportivo 17 de Dezembro, em 1895. Segundo o jornal “O Contemporâneo”,
um grupo de moças apreciadoras do esporte, fundou o clube com intuito de
difundir o turfe na cidade (Rodrigues, 2006). As corridas eram realizadas na
Rua Olegário Maciel, no centro de Belo Horizonte.
Já o ciclismo foi a prática esportiva que predominava na cidade no início do
século XX. Era a principal diversão dos finais de semana dos “belorizontinos”.
O esporte era considerado como “moderno” e, por isso, incorporado na cidade
modelo do modernismo na época. Porém, demandava um local para sua prática.
Foi então que o engenheiro Fernando Esquerdo, o primeiro a ter uma bicicleta
na cidade, decidiu inaugurar o Velo Club, em 1898. O local foi espaço para o
encontro de cavalheiros para prática do ciclismo na cidade (Rodrigues, 2006).
Apesar do turfe e do ciclismo estarem em alta como esportes modernos, tanto na Europa, como no Brasil, um terceiro esporte, também de origem britânica,
emergia na capital mineira. A modalidade se tornaria, com o passar dos anos,
uma paixão nacional: o futebol (Sevcenko, 1998).
Estudos mais recentes apontam que o jovem Victor Serpa, filho de aristocrata carioca, após período de estudos na Suíça, introduziu, em maio de 1904, o
futebol na capital mineira.Victor estudava Direito em Belo Horizonte e trouxe
para a cidade os equipamentos e regras da modalidade (Rodrigues, 2006; Ribeiro, 2007). Meses depois, em 10 de julho, Serpa e alguns amigos fundaram
a primeira agremiação de futebol do município, o Sport Club Foot-Ball. Sua
sede ficava numa loja na Rua Caetés e os treinos eram realizados no Parque
Municipal (Couto, 2003).
Durante os primeiros anos de vida do futebol na cidade, a prática era amadora e muitas vezes contestada pelos intelectuais da época que não acreditavam
nos valores morais desse novo esporte. Mesmo com essas restrições, os jornais
impressos do período abriram espaço para a nova modalidade. Ir a campo para
ver uma partida em Belo Horizonte, segundo esses periódicos, era considerado
um momento de euforia e excitação dos envolvidos. Nenhum esporte, naquela
época, promovia tal façanha (Portal Campeões do Futebol, 2015).
Contudo, nesse tempo, houve um episódio que quase culminou com a extinção do futebol na capital mineira. Em 1907,Victor Serpa, maior incentivador
do esporte em Belo Horizonte, faleceu, diminuindo o entusiasmo pela modalidade (Ribeiro, 2007). Porém, no ano seguinte, o futebol renasceu, com um
período de crescimento do esporte, que se estendeu de 1908 a 1915.
A partir desse momento, emergiram alguns clubes de futebol na cidade e suas
famosas “torcidas”. O esporte começou a se estruturar na capital mineira, em
torno desse fenômeno social denominado “torcida”, que em Belo Horizonte,
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elegeu três grandes paixões: o Clube Atlético Mineiro, fundado em 1908; o
América Futebol Clube, criado em 1912; e, a Sociedade Esportiva Palestra Itália,
surgido em 1921 e rebatizado para Cruzeiro Esporte Clube em 1942.

2. Belo Horizonte e seus primeiros estádios de futebol
Já no início do século XX, o futebol em Belo Horizonte abrigava grandes
clubes do cenário nacional, precisando assim de campos para as três agremiações. Foi na década de 1920 que o futebol mineiro se consolidou, sendo construídos nesse período os estádios dos três principais clubes da cidade: Atlético,
América e Palestra Itália.
A história dos primeiros estádios do munícipio teve seu início com a inauguração do campo do Atlético Mineiro, em 1912. Em 1913, o América Futebol Clube, em uma fusão com o Minas Gerais, assumiu todas as obrigações
daquele clube que se extinguira, inclusive a propriedade do seu campo, situado na então Avenida Paraopeba. O campo do América era localizado em um
terreno frontal ao estádio do Atlético Mineiro, dando início a uma das mais
antigas rivalidades do futebol de Minas Gerais. Ambos os estádios eram localizados na Avenida Paraopeba, atualmente Avenida Augusto de Lima, Centro
de Belo Horizonte. Anos depois, os dois campos foram substituídos por outras
estruturas importantes da capital mineira. No local do campo do América
foi erguido o Mercado Central de Belo Horizonte, que naquela época, se
chamava Mercado Municipal. Já onde estava o estádio do Atlético surgiu o
Minascentro. O Mercado Central e o Minascentrais existem até hoje, um de
frente para o outro, e são lugares tradicionais de Belo Horizonte. (América
Mineiro, 2015; Goal, 2015).
Contudo, foi a partir de 1920 que o conceito de estádios começou a surgir
em Belo Horizonte. O primeiro a ser construído dentro desse paradigma, com
arquibancadas para um público maior, foi o Estádio Juscelino Kubitscheck de
Oliveira, também chamado de Estádio JK e de propriedade da Societá Sportiva
Palestra Itália (hoje Cruzeiro Esporte Clube). A inauguração oficial da instalação aconteceu em setembro de 1923, como parte dos festejos realizados pela
colônia italiana na capital mineira.
O jogo de inauguração foi disputado entre Palestra Itália e o Clube de Regatas do Flamengo, do Rio de Janeiro, com empate em 3x3. O primeiro gol
do novo estádio foi marcado por João Fantoni, o Ninão, atacante da equipe
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mineira. (Goal, 2015). O estádio foi palco das primeiras conquistas do Palestra
Itália. Com capacidade para 15.000 pessoas, o JK ficava onde hoje está localizada
a sede social do Cruzeiro (Cruzeiro Esporte Clube, 2015).
Cinco anos após a inauguração do estádio do Palestra Itália, nascia, no bairro de Santa Efigênia, o Estádio Otacílio Negrão de Lima, também conhecido como Alameda, local onde o América mandava suas partidas (Goal, 2015).
Inaugurado em 1929, o estádio, também com capacidade para 15.000 pessoas,
recebeu o nome do antigo jogador e presidente do América, Otacílio Negrão
de Lima, personagem político importante da época. Em seu primeiro jogo, na
inauguração do estádio, o América perdeu para o Palestra Itália, em uma partida
com nove gols: 5x4 para a equipe da colônia italiana. Em 2015, o local onde
ficava o Estádio Otacílio Negrão de Lima, abrigava um supermercado (América
Futebol Clube, 2015).
Em movimento semelhante ao do América, o Atlético deixou a Avenida
Paraopeba rumo ao bairro de Lourdes, onde seria erguido seu primeiro estádio,
o Presidente Antônio Carlos. A construção da instalação foi viabilizada graças
a uma permuta entre o clube e a prefeitura da cidade, que cedeu ao Atlético o
terreno da Avenida Paraopeba (Goal, 2015). O novo estádio, com capacidade
para 5.000 pessoas, ficou conhecido também como Estádio de Lourdes ou Estádio da Colina (Atlético Mineiro, 2015).
Em seu primeiro jogo oficial, no dia 30 de maio de 1929, com o estádio
completamente lotado e grande festa, o time da casa recebeu a equipe do Sport
Club Corinthians Paulista, de São Paulo, e com três gols de Mário de Castro
e um de Said, venceu por 4x2. O estádio foi fechado em 1969 e, na década de
1990, um shopping foi construído no local.
O desenvolvimento da capital mineira, com o passar dos anos, fez com que
esses três estádios, que foram palco das primeiras glórias de América, Atlético
e Palestra Itália, fossem demolidos e, em seus lugares, empreendimentos imobiliários mais interessantes, como mercados e shopping centers, fossem construídos. As três instalações esportivas, localizadas em regiões centrais de Belo
Horizonte, sucumbiram ao progresso e à especulação imobiliária da capital
mineira. O futebol deixou, então, o centro do munícipio e passou a procurar
espaços maiores para abrigar um público cada vez maior, interessado no esporte que crescia e demandava instalações com capacidade de abrigar públicos
cada vez maiores.
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3. Belo Horizonte e a Copa do Mundo de 1950
América, Atlético e Palestra Itália experimentaram suas glórias iniciais nos
estádios da Alameda, Lourdes e JK, respectivamente. A relação das principais
equipes de Belo Horizonte com seus estádios iniciais durou até o final dos anos
1940, quando o Brasil foi escolhido para ser o país sede da Copa do Mundo de
1950.
Era a primeira vez que o Brasil sediava um evento esportivo da grandeza
de uma Copa do Mundo de Futebol. Belo Horizonte, exemplo de cidade planejada e estruturada, não poderia ficar de fora do maior evento esportivo já
organizado no país. A capital mineira foi escolhida, ao lado de Curitiba, Porto
Alegre, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo, como uma das seis cidades-sedes
da competição. Parâmetro de modernidade e infraestrutura, Belo Horizonte foi
escolha natural para sediar jogos do mundial (Santos, 2005).
O município incorporava todos os valores que o Brasil queria apresentar ao
resto do mundo naquele momento - inovação, modernidade e progresso -, observados claramente no governo de Juscelino Kubitschek (1940-1945). Coube
a Oscar Niemayer a missão de simbolizar estes valores ao mundo através de sua
arquitetura de impacto internacional. As obras do arquiteto carioca mostraram
Belo Horizonte ao mundo. A capital mineira, uma cidade moderna, alçou o
posto de aspirante à condição de metrópole (Santos, 2005).
Apesar de ser uma cidade moderna, com arquitetura exuberante, arborizada,
com tudo aquilo que o Brasil queria vender para impressionar aos visitantes que
ali iriam se hospedar durante a IV Copa do Mundo de Futebol, faltava algo a
capital mineira para abrigar com qualidade e conforto ao público do evento:
um estádio menos acanhado do que os três que eram utilizados por América,
Atlético e Cruzeiro (antigo Palestra Itália, rebatizado em 1942).
Foi assim que o prefeito da cidade na época (1947-1950), Otacílio Negrão
de Lima conhecido como “prefeito esportista cem por cento”, conseguiu verbas
para a construção daquele que seria o maior estádio de Minas Gerais a partir
da década de 1950, o Estádio Raimundo Sampaio, mais conhecido como Independência (Santos, 2005).
O nome do Estádio Independência foi uma alusão ao aniversário do Sete
de Setembro de Futebol e Regatas, modesto clube da cidade, proprietário da
instalação. Com verbas destinadas pelo então prefeito Otacílio Negrão de Lima,
o clube iniciou as obras do estádio da capital mineiro para a Copa do Mundo
de 1950 (Santos, 2005). Localizado no Horto, bairro da região leste da capital
mineira, o novo estádio logo se tornou o símbolo da “independência do futebol
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mineiro”. O estádio, por estar situado em um bairro de ferroviários, teve seu
desenvolvimento ligado à Central do Brasil e a Rede Ferroviária Federal S/A.
Apesar de ser mais conhecido como Estádio Independência, o nome oficial
da instalação situada no Horto, Raimundo Sampaio, tem muito a ver com a história do Sete de Setembro. Sampaio foi presidente e maior símbolo do modesto
clube da capital mineira, um indivíduo que dedicou boa parte de seu tempo à
agremiação de Belo Horizonte.
O Estádio Independência, com capacidade para 23.000 pessoas, foi inaugurado em 25 de junho de 1950, com a partida Iugoslávia 3x0 Suíça, válida já
pela Copa do Mundo de 1950. Devido a alguns atrasos na obra, o estádio não
conseguiu seguir o projeto inicial e apresentou pequenos problemas de acabamento, porém nada que comprometesse a perfeita realização de jogos da Copa
do Mundo (Santos, 2005).
Quatro dias depois, em 29 de junho, Belo Horizonte e o Estádio Independência foram palco de uma das maiores “zebras” da história das Copas do
Mundo: Estados Unidos 1x0 Inglaterra. Era a primeira participação dos ingleses,
inventores do futebol, na principal competição do futebol mundial, e a derrota
foi considerada surpreendente para a época. Para garantir o sucesso da Copa e a
participação do público mineiro no estádio, todos os jogos de futebol amador e
profissional da cidade foram suspensos durante todo o período da competição
(Santos, 2005).
Aparentemente a medida não foi muito efetiva, com a Copa do Mundo
de 1950 não despertando a atenção imaginada na capital mineira. No jogo
de estreia do Estádio Independência, por exemplo, entre Iugoslávia e Suíça, a
renda foi de Cr$ 232.750,001, receita que, segundo os organizadores, não correspondeu às expectativas. A arrecadação correspondeu a 7.155 ingressos de
arquibancadas e 181 de cadeiras. O público total do estádio foi estimado em 15
mil pessoas, em função dos convites cedidos pela FIFA e pela organização do
evento e pela entrada franca de associados do Sete de Setembro (Santos, 2005).
Nos outros dois jogos disputados pela Copa do Mundo de 1950, no Estádio
Independência, o público e a arrecadação foram os seguintes: Estados Unidos e
Inglaterra, 10.151 pagantes e uma renda de Cr$ 310.780,002; e, Uruguai 8 x 0

1.

Aproximadamente R$ 278.214,96, em valores atualizados para setembro de 2017. Base:
IGP-DI (FGV). Fonte: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/corrigirPorIndice.do?method=corrigirPorIndice

2.

Aproximadamente R$ 371.487,19, em valores atualizados para setembro de 2017. Base:
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Bolívia, no dia 2 de julho, contou com público pagante de 5.284 e arrecadação
de Cr$ 160.720,003.
Apesar do público abaixo das expectativas dos organizadores, Belo Horizonte estava em festa! Os mineiros ficaram eufóricos em receber a IV Copa do
Mundo de Futebol e, principalmente, pela presença em terras mineiras dos ingleses, os inventores do esporte. Apesar de idolatrarem os ingleses, o emblemático 1x0 dos Estados Unidos contra os criadores do futebol foi comemorado com
festa pelos “belo-horizontinos”, que, como todo brasileiro, tendem a simpatizar
e torcer pelo time considerado mais fraco (Jornal Estado de Minas, 2013).
Com a goleada dos futuros campeões mundiais, os uruguaios, diante da Bolívia, Belo Horizonte fechou sua participação como sede da Copa do Mundo de
1950, mostrando em todos os jogos da competição, uma preocupação com a imagem da cidade e do país para os olhares dos estrangeiros que ali estavam. Apesar de
alguns problemas com a precariedade das instalações do Aeroporto da Pampulha e
com a presença de lixo nas ruas, a capital mineira e o Brasil foram assunto no exterior. A torcida mineira foi classificada pela imprensa como única, pela sua alegria
e cordialidade, e o evento consagrou de vez o Brasil como o país do futebol, sendo
o Independência, um dos mais importantes palcos desse espetáculo (Santos, 2005).
Desde sua construção até 1965, o estádio pertenceu ao Governo do estado de
Minas Gerais. Após a inauguração do Mineirão, naquele ano, a propriedade do Independência passou ao Sete de Setembro. Em 1989, o América fez um contrato de
comodato firmado com a modesta equipe da capital mineira, por um período de
30 anos e, depois, prolongado por mais 50. Em 1997, o América incorporou o Sete
de Setembro e registrou em cartório o bem como patrimônio do clube. Desde então, o Estádio Independência passou a ser propriedade do América Futebol Clube.
Em 1999, numa parceria com o Atlético, o América construiu uma arquibancada
de estrutura metálica, aumentando a capacidade do estádio para cerca de 30.000
pessoas, além de um placar eletrônico. Por falta de segurança, tal arquibancada foi desativada um tempo depois. O fim da parceria também resultou na retirada do placar.
O recorde de público do Estádio Independência é de 32.721 espectadores,
na partida Seleção Mineira 1x0 Seleção Guanabara (Carioca), em 27 de janeiro

IGP-DI (FGV). Fonte: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/corrigirPorIndice.do?method=corrigirPorIndice.
3.
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de 1963, pelo primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro de 1962, disputado por seleções estaduais.
Em licitação vencida em novembro de 2011, o Estádio Raimundo Sampaio
passou por reforma completa, sendo totalmente demolido e construído um novo
estádio, a Arena Independência. A reforma custou R$ 125 milhões4, sendo R$ 30
milhões5 de responsabilidade do Governo Federal, através da Caixa Econômica Federal, e os outros R$ 95 milhões6 pagos pelo Governo do estado de Minas Gerais
(globoesporte.com, 2012).Após a reforma, o América Futebol Clube cedeu o estádio
ao Governo do Estado por 28 anos, até 2037. A operação do estádio, a partir daí,
ficou a cargo da Concessionária Arena Independência (Arena Independência, 2015).
A Arena Independência foi uma das primeiras arenas multiuso do país, com
condições de abrigar jogos de futebol e eventos culturais, como shows e outros
espetáculos, mostrando um diálogo cada vez maior entre o esporte mais popular
do planeta e o entretenimento. Atualmente, a nova Arena possui capacidade para
23.000 pessoas, com infraestrutura que contempla 16 cabines de imprensa, 10
camarotes para torcedores e empresas, área VIP, lojas e bares por todo estádio,
central de controle e posto médico. A instalação também conta com seis portões
para acesso do público, estacionamento para 422 carros, iluminação especial
para eventos de grande porte, vestiário modernos, cobertura das arquibancadas
com material que diminui som da chuva (Arena Independência, 2015).

4. Estádios de Minas Gerais e da Região de Belo H
 orizonte
Minas Gerais possuía, em 2014, 46 estádios homologados e cadastrados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em todo o estado (Tabela 01). Já a região

4.

Aproximadamente R$ 268.960.594,50, em valores atualizados para setembro de 2017.
Base: IGP-DI (FGV). Fonte: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/
corrigirPorIndice.do?method=corrigirPorIndice.

5.

Aproximadamente R$ 41.378.553,00, em valores atualizados para setembro de 2017.
Base: IGP-DI (FGV). Fonte: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/
corrigirPorIndice.do?method=corrigirPorIndice.

6.

Aproximadamente R$ 131.032.084,50, em valores atualizados para setembro de 2017.
Base: IGP-DI (FGV). Fonte: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/
corrigirPorIndice.do?method=corrigirPorIndice.
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metropolitana de Belo Horizonte, a terceira maior do país, com 4,8 milhões de habitantes (IBGE, 2015), além do Independência e do Mineirão, contava com dois outros
estádios de destaque no futebol mineiro: a Arena do Jacaré e o Castor Cifuentes.
O Estádio Joaquim Henrique Nogueira, mais conhecido como Arena do Jacaré, está localizado no município de Sete Lagoas, e tem capacidade para 20.000
pessoas. Joaquim Henrique Nogueira, fazendeiro e membro de uma das mais
tradicionais famílias da região, realizou a doação do terreno onde a instalação
esportiva foi construída. Em razão disso, foi homenageado com a escolha de seu
nome para o estádio de Sete Lagoas. O apelido Arena do Jacaré está ligado ao
animal símbolo, mascote, do Democrata de Sete Lagoas, clube que manda seus
jogos na Arena desde 2006, ano da inauguração do estádio.
O projeto da Arena do Jacaré teve baixo custo, por conta da localização e inclinação do terreno. As obras começaram em 1980 e foram interrompidas, anos depois, por falta de recursos financeiros do Democrata para a conclusão do estádio.
Enquanto a Arena era construída, o clube de Sete Lagoas mandou seus jogos no
Estádio José Duarte de Paiva, no centro do município da grande Belo Horizonte,
com capacidade para 1.500 torcedores (Democrata Futebol Clube, 2015).
Após 25 anos de paralização, as obras da Arena Jacaré foram retomadas, quando o Democrata vendeu, para uma rede de supermercados, o Estádio Duarte de
Paiva. Localizado no centro da cidade, o terreno da instalação tinha alto valor comercial. Com o dinheiro recebido pela venda, o clube de Sete Lagoas conseguiu
retornar as obras da nova Arena e concluir a construção do estádio no final de
2005. O Estádio Joaquim Henrique Nogueira foi inaugurado no início de 2006.
Construído em formato de arena, a Arena do Jacaré contava com 750 cadeiras cativas, quatro bares, sete banheiros, quatro vestiários para equipes, salas administrativas, doze cabines para imprensa e um gramado de dimensões 105 x 68 m. Apesar
de ser considerado moderno, o estádio não possuía, quando da sua inauguração,
iluminação para partidas noturnas (Democrata Futebol Clube, 2015).
O primeiro jogo na nova Arena foi realizado no dia 28 de janeiro de 2006, na
reestreia do Democrata na primeira divisão do Campeonato Mineiro, diante do
Atlético Mineiro (Democrata Futebol Clube, 2015). Em 2008, em função de várias
dívidas trabalhistas, de fornecedores e prestadores de serviço, o estádio foi a leilão.
Em 2009, com a necessidade de substituição do Estádio do Mineirão, que
fechará suas portas para as reformas referentes à adequação do estádio para a
Copa do Mundo de 2014, a Arena do Jacaré foi escolhida como opção imediata do Governo de Minas Gerais para abrigar os jogos dos times da capital
mineira (Democrata Futebol Clube, 2015). Um acordo de comodato assinado
entre o Democrata e o estado de Minas Gerais, definiu que o executivo mineiro
realizaria uma grande reforma para modernização e ampliação da Arena.
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Tabela 1 – Estádios de Minas Gerais

Em contrapartida, o estádio ficaria com sua administração a cargo da
 dministradora de Estádios de Minas Gerais (ADEMG) por 10 anos. A reforma
A
custou R$ 15.000.000,007.

7.

Aproximadamente R$ 23.771.289,00, em valores atualizados para setembro de 2017.
Base: IGP-DI (FGV). Fonte: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/
corrigirPorIndice.do?method=corrigirPorIndice.
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Fonte: Confederação Brasileira de Futebol (CBF), 2014.
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A nova Arena preencheu todos os requisitos exigidos pela FIFA para jogos
oficiais, inclusive com a instalação de refletores para jogos noturnos (Democrata
Futebol Clube, 2015).
Durante a Copa do Mundo de 2014, a Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, foi
o estádio escolhido e utilizado pela Seleção do Uruguai para a realização dos
trabalhos de preparação da equipe para a competição (Jornal O Tempo, 2014).
Outro estádio importante da região metropolitana de Belo Horizonte é o
Municipal Castor Cifuentes, localizado no município de Nova Lima. O local
é a casa do Villa Nova Atlético Clube e foi inaugurado em 1930. A equipe da
cidade sempre jogou nesse estádio, apelidado de “Alçapão do Bonfim”. A alcunha veio da histórica força do Villa na década de 1930, quando venceu quatro
campeonatos mineiros consecutivos (1932, 1933,1934 e 1935) e, também, pelas
dimensões do estádio (Villa Nova MG, 2015).
Castor Cifuentes foi presidente do Villa Nova nesse período de glórias da
equipe de Nova Lima. O dirigente morreu em 1936 e foi homenageado, logo
após seu falecimento, com seu nome no estádio. Cifuentes era conhecido pela
paixão e amor com o qual comandava a equipe (Villa Nova MG, 2015).
Assim como a Arena Jacaré, o estádio de Nova Lima não contava, até 1982,
com refletores para jogos noturnos. O problema foi solucionado naquele ano.
A primeira partida disputada no Castor Cifuentes com o auxílio de iluminação artificial ocorreu naquele mesmo ano, contra o Palmeiras, de São Paulo.
O “Leão” de Nova Lima derrotou a equipe paulista por 2x1. O jogo reuniu
aproximadamente 10.000 torcedores, com arrecadação de Cr$ 1.450.000,008 e
ticket médio de Cr$ 145,009.
Em 1985, o campo foi interditado por três anos. O fato obrigou o Villa Nova
a mandar seus jogos no Mineirão, Independência e no Estádio Ovídio de Abreu,
localizado na cidade Pará de Minas. O Castor Cifuentes foi reinaugurado em
1989, em jogo amistoso envolvendo Villa Nova e Guarani FC de Campinas. A
partida foi presenciada por 15.000 torcedores, capacidade máxima do estádio,

8.

Aproximadamente R$ 126.252,78, em valores atualizados para setembro de 2017. Base:
IGP-DI (FGV). Fonte: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/corrigirPorIndice.do?method=corrigirPorIndice.

9.

Aproximadamente R$ 12,63, em valores atualizados para setembro de 2017. Base: IGP-DI (FGV). Fonte: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/corrigirPorIndice.do?method=corrigirPorIndice.
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e atingiu a arrecadação de NCz$ 150.000,0010. Atualmente, o estádio teve sua
capacidade reduzida, para maior conforto dos torcedores, para 5.160 pessoas.

5. O “Gigante da Pampulha” e a “Era Mineirão”
Em 5 de setembro de 1965, foi inaugurado o Estádio Governador Magalhães
Pinto, o Mineirão, ou, como é carinhosamente chamado pelos “belorizontinos”,
o “Gigante da Pampulha”, em razão de sua localização. O projeto de construção
do estádio começou 25 anos antes de sua inauguração. Na década de 1940, com
o crescimento do futebol mineiro, pessoas influentes da época, como jornalistas,
atletas e empresários, já ensaiavam a construção de um estádio compatível com
a grandeza da cidade de Belo Horizonte.
Os três grandes times da capital tinham seus estádios, Otacílio Negrão de
Lima (estádio da Alameda, na Avenida Francisco Sales), do América; Estádio Antônio Carlos (localizado na Avenida Olegário Maciel), do Atlético; e o Estádio
Juscelino Kubitschek (localizado na Avenida Augusto de Lima), do Cruzeiro.
Nenhuma dessas instalações, entretanto, tinha capacidade superior a 15 mil espectadores, havendo assim a necessidade de um grande estádio capaz de abrigar
os torcedores das equipes locais (SEESP – Secretaria de Estado e Esporte, 2015).
Apesar de conversas acontecerem desde a década de 1940, a primeira movimentação efetiva para a construção de um novo estádio em Belo Horizonte,
maior e mais confortável que o Independência, aconteceu no começo da década de 1950, com estudantes de engenharia da Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG). Pelo projeto idealizado pelos estudantes, seria construído um
Estádio Universitário, nas proximidades da Lagoa da Pampulha, local do atual
Mineirão, onde a Universidade era proprietária de vários terrenos.
Influenciado por esse contexto, no qual todos desejavam um novo estádio,
mais moderno e com capacidade para receber um número maior de torcedores, o presidente da Federação Mineira de Futebol (FMF), Francisco de Castro
Cortes, propôs a construção de um estádio à margem da BR-040, local onde

10. Aproximadamente R$ 158.714,03, em valores atualizados para setembro de 2017. Base:
IGP-DI (FGV). Fonte: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/corrigirPorIndice.do?method=corrigirPorIndice.
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hoje está situado o BH Shopping. Com o apoio do então governador do estado, Juscelino Kubitscheck, a FMF contratou engenheiros que trabalharam na
construção do Maracanã para a Copa do Mundo de 1950. O projeto idealizado
pela Federação Mineira de Futebol, após aprovação do presidente da entidade,
Antônio Abrahão Caram, se mostrou inviável financeiramente. Em razão disso,
uma nova proposta foi idealizada e aceita por todos os envolvidos (SEESP – Secretaria de Estado e Esporte, 2015).
Com o novo projeto em finalização, era necessário levantar recursos financeiros para viabilizar a sua construção. Foi então que um projeto de lei, sobre
responsabilidade do então deputado estadual Jorge Carone, criou o “Estádio de
Minas Gerais”. Era a lei 1.947, de 12 de agosto de 1959. A “nova” lei previa a
destinação de 10% da receita obtida com a comercialização de bilhetes da Loteria Mineira para as obras do estádio. A legislação também previa a criação de
uma autarquia que teria a responsabilidade de administrar o estádio, a Administração do Estádio Minas Gerais (AEMG), que mais tarde se tornaria a Administração de Estádios do Estado de Minas Gerais (ADEMG). Aprovada a lei para a
construção do estádio, o então reitor da UFMG Pedro Paulo Penido, cedeu o
terreno, e os engenheiros Eduardo Mendes e Gaspar Garreto foram os encarregados da modificação do antigo projeto do Estádio Universitário. O projeto do
estádio da UFMG, com capacidade para 30 mil espectadores, foi transformado
para o projeto do Estádio do Mineirão, agora com capacidade ampliada para
100 mil espectadores (SEESP – Secretaria de Estado e Esporte, 2015).
As obras do novo estádio foram iniciadas em 1959 e duraram até 1963. O
período foi marcado por várias turbulências e contou com a participação de
mais de 7.000 trabalhadores até sua conclusão. Coube a Gil César Moreira de
Abreu, o administrador da obra do Mineirão, trazer de Tóquio, Japão, os mais
modernos conceitos, para a época, de construções de arenas olímpicas e utilizá-las na execução do Mineirão (SEESP – Secretaria de Estado e Esporte, 2015).
A construção, extremamente complexa para a época, exigiu da equipe de
engenheiros a atenção aos mínimos detalhes, pois, se tratava, até então, do estádio mais moderno do Brasil. O formato de elipse da instalação, com 275
metros em seu maior eixo e 217 metros em seu eixo menor, era inovador para
o período. A capacidade inicial prevista para o novo estádio da capital mineira
foi ampliado para 130.000 pessoas. Para tal construção, era necessária mão de
obra extremamente especializada para o momento do país. Porém, o alto custo
desta especialização exigiu audácia dos responsáveis pelo projeto, que optaram
assim pela formação e treinamento da mão de obra que já trabalhava na obra
e, posteriormente, direcioná-la para funções mais complexas. Os trabalhadores
foram divididos em equipes que se revessavam em três turnos de trabalho. A es-
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tratégia possibilitou a aceleração da construção do estádio (SEESP – Secretaria
de Estado e Esporte, 2015).
Com as obras concluídas, o Mineirão, oficialmente chamado de Estádio
Governador Magalhães Pinto11 estava pronto para sua inauguração. A partida
escolhida para apresentar o estádio mais moderno do Brasil da época, foi Seleção Mineira e River Plate, uma das equipes mais importantes da Argentina. A
partida, que aconteceu no dia 5 de setembro de 1965, atraiu a atenção de 73.201
pessoas e o combinado mineiro venceu por 1x0, gol de Buglê, que no período
vestia a camisa do Atlético.
O maior público da história do estádio, antes de seu fechamento para a
reforma para a Copa do Mundo de 2014, foi em uma partida que aconteceu
em 1997, com a presença de 132.834 pessoas, no jogo Cruzeiro e Villa Nova
(MG). O Cruzeiro venceu o confronto por 1x0 (SEESP – Secretaria de Estado
e Esporte, 2015).
O primeiro clássico entre Cruzeiro e Atlético, no Mineirão, foi realizado em
1965. A partida foi válida pelo Campeonato Mineiro daquele ano. O Cruzeiro
venceu por 1x0, gol marcado por Tostão. Uma curiosidade marcou esse jogo.
Dirigentes do Atlético, insatisfeitos com a não marcação de um suposto pênalti,
invadiram o gramado aos 34 minutos do segundo tempo. O confronto foi encerrado após a expulsão de vários jogadores do “Galo” e o Cruzeiro se sagrou
campeão mineiro de 1965 (Páginas Heróicas Digitais, 2015).
O “Gigante da Pampulha” foi peça importante para ascensão das equipes
mineiras no cenário nacional, a partir de 1965. Esse período, conhecido como
pós-construção do estádio, é denominado como “Era Mineirão”. Depois de sua
inauguração, o estádio foi palco da emblemática vitória do Cruzeiro sobre o Santos de Pelé na final da Taça Brasil de 1966, de duas finais de Libertadores (1997
e 2009), uma partida da final da Taça Intercontinental12 (1976), três títulos do
Cruzeiro na Copa do Brasil (1993, 2000 e 2003) e duas conquistas do Atlético
da Copa Conmebol (1992 e 1997). Em 12 de Agosto de 2003, o Mineirão foi
tombado como patrimônio cultural de Belo Horizonte (Minas Arena, 2015).

11. José de Magalhães Pinto foi governador do estado de Minas Gerais de 31 de janeiro de
1961 a 31 de janeiro de 1966. Por sua importante participação na viabilização financeira do estádio, foi homenageado com seu nome na instalação.
12. Competição disputada entre o campeão da Taça Libertadores da América e do vencedor da então Copa dos Campeões da Europa, hoje Champions League (Liga dos Campeões).
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Nesse mesmo período (1965-2010), a Seleção Brasileira de Futebol disputou 20 partidas no estádio, somando 15 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Desses
jogos, quinze foram amistosos, dois válidos pela Copa América e três por Eliminatórias de Copas do Mundo. (SECOPA, 2014). O último jogo da Seleção
Brasileira, antes da reforma para o Mundial de 2014, foi em 18 de junho de
2008, contra a Argentina, em confronto válido pelas Eliminatórias da Copa do
Mundo de 2010. A partida terminou empatada, 0x0. Até seu fechamento para a
reforma foram marcados 9.307 gols no Mineirão (Minas Arena, 2015).
O período conhecido como “Era Mineirão” chegou ao fim com o anúncio
de que o Brasil seria a sede da Copa do Mundo de 2014. Como Belo Horizonte seria uma das sedes da competição, o estádio foi fechado, para reforma e
adequação ao “padrão FIFA”, em 2010.

6. Belo Horizonte, o surgimento da Arena Mineirão e a
Copa das Confederações
Com a escolha do Brasil como sede da Copa do Mundo FIFA 2014, o Governo Federal, o Comitê Organizador Local (COL) e a Fédération Internationale de Football Association (FIFA) assumiram o desafio de promover um dos
maiores eventos esportivos do mundo no país. Foram escolhidas doze cidades
sedes: Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Brasília, Cuiabá,
Curitiba, Salvador, Fortaleza, Manaus, Natal e Recife, e verificada a necessidade
de realizar a construção e/ou reforma de 12 estádios, entre eles o Estádio do
Mineirão e arenas para atender às necessidades da competição (Soares César &
Mazzei, 2014).
A modernização do Estádio do Mineirão teve início em junho de 2010 e
foi finalizada em 21 de dezembro de 2012. A obra foi dividida em três etapas:
a primeira, entre janeiro e junho de 2010, contabilizou a reforma e reparos
estruturais no Mineirão; a segunda, entre junho e dezembro de 2010, envolveu
a retirada das cadeiras, a demolição de parte das arquibancadas inferior e geral,
e o rebaixamento do campo em 3,4 m; e a terceira, a partir de janeiro de 2011
até a data de sua inauguração, contemplou a instalação da cobertura, dos novos
assentos e demais adequações internas do estádio, além da construção da esplanada com capacidade prevista para 65 mil pessoas e de uma passarela de ligação
Mineirão-Mineirinho de 15 m de extensão. No período de pico da obra, cerca
de 3 mil operários trabalharam no estádio (Pini, 2014).
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Segundo o portal Copa 2014 - Transparência em 1º lugar, site do Governo
Federal Brasileiro mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU) que
contempla as informações sobre os gastos realizados na Copa do Mundo da
FIFA 2014, os custos relacionados a reforma e adaptação do Estádio do Mineirão foram: custo total previsto de R$ 695.000.000,00, custo total contratado
de R$ 677.557.021,85 e custo total executado (pago) de R$ 465.623.100,36.
A viabilização da reforma e adaptação do estádio aconteceu através de uma
Parceria Público-Privada (PPP)13 na modalidade de concessão administrativa
assinada em 21 de dezembro de 2010 com a empresa Minas Arena – Gestão de
Instalações Esportivas S.A. O prazo de duração do acordo possui previsão de
25 anos, a contar da reinauguração, e foram estabelecidas metas de qualidade
operacional, de gestão e manutenção do estádio que devem ser cumpridas pela
empresa durante o período de concessão. Em contrapartida, durante os 25 anos,
a Minas Arena – Gestão de Instalações Esportivas S.A. tem o direito de explorar
os espaços multiuso do Mineirão.
Um dos únicos aspectos mantidos do estádio antigo foi a fachada, pois, no
interior do Mineirão foram feitas inúmeras modificações. O mesmo aconteceu
no entorno, com a construção da esplanada do novo estádio. Todas essas alterações foram feitas com base no documento técnico da FIFA, “Estádios de Futebol:
Recomendações e Exigências Técnicas (5ª edição) (2011)”. Na Tabela 02 são apresentados os dados técnicos da reforma do novo Mineirão.
Tabela 2 – Ficha Técnica – Mineirão – Belo Horizonte/MG
Nome Oficial
Construção
Início do Projeto Básico
Início do Projeto Executivo

Estádio Governador
Magalhães Pinto
Consórcio Minas Arena S.A.
(Construcap, Egesa e Hap)
2008
2010

13. Parceria Público-Privada – (PPP), “[...] contrato administrativo de longo prazo, celebrado em regime de compartilhamento de riscos, remunerado após a efetiva oferta
de obra ou serviço pelo parceiro privado, responsável pelo investimento, construção,
operação ou manutenção da obra ou do serviço, em contrapartida a garantias de rentabilidade e exploração econômica assegurada pelo Poder Público” (Modesto, 2007).
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Início das Obras
Conclusão das Obras
Esplanada
Área construída
Custo do Projeto Básico
Custo Total da Obra
Capacidade

Arquitetura (Projeto Básico)

Custo do Projeto Executivo
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2010
2012
R$ 228,1 milhões
209.000 m² - 125.000 m² (esplanada);
42.500 m² (estádio)
R$ 17,8 milhões
R$ 677,5 milhões
62.160 lugares
Von Gerkan, Marg und Partners (GMP) Volking Marg, Hubert Nienhoff e Martin Glass
(autores); Martin Glass (gerente de projeto),
Veit Lieneweg, Florian Schwarthoff, Martina
Brusius,Adel Matamedi; Helge Lezius, Claudio Aceituno Husch e Martin Krebes (GMP
Berlim); Ralf Amann e Florian Schwarthoff
(GMP Brasil); GMP- Gustavo Penna Arquiteto
& Associados - Gustavo Penna (autor), Aécio
Lira, Alyne Ferreira; Ana Basílio, André Libânio,
Antônio Sérgio de Rezende, Bruno Campos,
Bruno Pylro, Carlos Teixeira; Carlos Alexandre
Jorge, Catarina Hermanny, Eduardo Coelho,
Enderson Rocha, Euler Guerra; Fernando Pinheiro, Filipe Mendes Silva, Frederico Rodrigues, Gustavo Martins Silva, Hébert Ferreira;
Henrique Neves, Igor Antunes, Laura Penna,
Leonardo Santos, Leornardo Furquim Werneck;
Letícia Carneiro, Lígia Gesteira, Lucas Lage,
Marcelo Damião, Marcelo Fontes, Marconi
Martins; Natália Ponciano, Norberto Bambozzi,
Paulo Queiros, Priscila Araújo, Priscila Coelho,
Ricardo Lopes; Roberto Melo Costa, Rodrigo
Coelho, Rogério Dativo dos Santos, Rogério
de Araújo, Rísia Botrel; Samuel Herthel, Sandro
Gomes dos Santos, Silvestre Coelho, Sílvio Todeschi, Tito Lívio Cerqueira;Vívian Hunnicutt
(colaboradores e parceiros )
Não divulgado pelo governo de Minas Gerais.
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Responsáveis: Bruno Campos, Marcelo Fontes,
Silvio Todeschi. Consultores: Fernando Maculan, Mariza Machado Coelho, Carlos Teixeira.
Equipe: Patrícia Bueno, Leonardo Paes, Luciana
Arquitetura (Projeto Executivo) Maciel, Michelle Moura, Mara Coelho, Leonardo Rodrigues, Joana Vieira, Carolina Eboli,
Camila Belisário, Gabriela Jacobina, Henrique
Amin, Isabel Garcia, Thiago Bandeira, Fani
Frkovic, Demetris Venizelos, Isabel Melero
Ar Condicionado
Conset Engenharia de Projetos
Comunicação Visual
Hardy Design
Certificação LEED
CTE
Esquadrias
BM Consultoria
Estrutura de Concreto e Metálica
Engserj
Estrutura de Concreto
Precon / Premo
Pré Moldado
Instalações Hidráulicas, Prevenção
STE Engenharia
e Combate a Inc
Instalações Elétricas, Acústica e
MHA
Alarme
Detecção de Incêndio, AutomaMHA
ção e Sonorização
Luminotécnica
Arquitetura e Luz
Paisagismo e Supressão Vegetal
HS Jardinagem / BCMF ARQUITETOS
Recuperação Estrutural
Recuperação
Sistema Viário
Tectran / Modelle
Terraplenagem
Tempro
Topografia
Gerais Topografia
Fonte: http://www.portal2014.org.br/cidades-sedes/BELO+HORIZONTE/

O novo Estádio do Mineirão foi idealizado, projetado e executado para ser
uma arena multiuso (Minas Arena, 2015). Arenas multiuso são instalações que
agregam estruturas de esporte, lazer, cultura, serviços diversos e incorporam
diversos sistemas tecnológicos como: sistemas de iluminação e sonorização e
telões diferenciados, sistemas coberturas que podem ser abertas ou fechadas
conforme a necessidade de climatização do ambiente e instalações para mídia.
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Trata-se de um espaço onde são realizados eventos de diversas naturezas e não
somente eventos esportivos (BNDES, 1997).
A esplanada, que custou R$ 228,1 milhões (Portal da Copa, 2014), conta
com um espaço de 80 mil metros quadrados, permitindo maior segurança na
entrada e saída dos torcedores nos jogos de futebol. O novo Mineirão foi reformado para abrigar eventos esportivos com capacidade aproximada para 62 mil
pessoas. A instalação está preparada para receber outras atrações culturais como
feiras, eventos religiosos e culturais. Completando a estrutura da esplanada encontram-se a disposição do público uma estrutura sanitária com 10 banheiros e
serviços de lanchonetes e bares. O Mineirão é, assim, o único estádio do Brasil
que conta com uma esplanada que oferece serviços. A esplanada pode ser definida como um espaço de convívio social (Minas Arena, 2015). Na Figura 08
podemos verificar a projeção 3D da esplanada.
Escalonada de acordo com os desníveis da topografia local e
tratada paisagisticamente, a esplanada evidencia, por meio dos
espaços vazios ao redor do estádio, a monumentalidade e a
iconografia da arquitetura original do Mineirão, patrimônio
histórico tombado pelo município (Minas Arena, 2015).

O estacionamento do novo estádio conta com 2.644 vagas, sendo 1.704
vagas cobertas, onde o torcedor pode deixar seu carro, com controle de entrada
e saída de veículos, e seguranças durante todo o período do evento (Portal da
Copa, 2014). Dentre todas as vagas, 52 são destinadas para pessoas com deficiência, 152 vagas para motos e 97 para bicicletas. (Minas Arena, 2015).
O interior da Arena Mineirão possui detalhes minimamente pensados, como
na primeira construção em 1965, e adaptados ao modelo estabelecido no “padrão FIFA”. Em seu subsolo ficam localizados escritórios, estúdios de TV e espaços exclusivos para entrevistas. As instalações dos vestiários são contempladas
com espaços amplos para as equipes e área de aquecimento para os atletas. Instalações especiais para árbitros e local exclusivo para mascotes. Em seu pavimento
térreo encontram-se amplos portões de acesso, praça de alimentação e banheiros. As arquibancadas são subdividas em dois níveis de pavimentos: a arquibancada inferior, com capacidade de 17.600 assentos localizados bem próximo
ao gramado e 6.676 assentos em arquibancada VIP, além de camarotes, centro
operacional do estádio com salas de controle de som, iluminação e placares. No
nível superior, encontramos mais um lance de arquibancada com capacidade de
37.884 assentos, com banheiros e áreas de alimentação, que atenderão todo o
nível superior (Portal da Copa, 2014). A estrutura interna ainda possui 98 cama-
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rotes disponíveis para torcedores e empresas, com estrutura e serviços exclusivos
como: acesso por elevador, vagas em estacionamento, banheiro, varanda, sistema
de ar condicionado, serviços de buffet e acesso ao lounge VIP; oito elevadores;
duas rampas de acesso; e entrada monitorada por 106 catracas eletrônicas (Minas
Arena, 2015).
O setor exclusivamente dedicado aos profissionais de imprensa possui capacidade para acomodar 2.867 profissionais, com 1.000 mesas de trabalho equipadas com monitores e telefones e 480 lugares para comentaristas (Minas Arena,
2015; Portal da Copa, 2014).
[...] os profissionais da mídia são muito bem recebidos no Mineirão, tanto os que trabalham à beira do campo quanto os
que ficam nas cadeiras. Zona mista, salas de coletiva estruturadas, setor específico equipado com mesas, pontos de energia e
de internet, facilitam todo o trabalho. Uma ampla área é destinada ao broadcasting, com tecnologia que permite ligações
rápidas e simples, reduzindo o tempo necessário para planejamento e deslocamento de equipes (Minas Arena, 2015).

O gramado foi rebaixado em 3,4 metros, a pista de atletismo e o anel inferior foram demolidos, reduzindo em 10 m a distância dos assentos mais próximos em relação ao campo de jogo. O novo gramado possui dimensões de 105
x 68 m e foi coberto por uma grama especialmente escolhida, da espécie Bermuda Celetration, especial por sua facilidade de adaptação ao clima tropical. Esta
grama foi incialmente plantada em uma fazenda do interior de Minas Gerais,
permanecendo neste local para crescimento de abril a novembro de 2012, data
de sua instalação no estádio. Cerca de 540 mil mudas foram transportadas em
caminhões com temperatura controlada a 5°C até o Mineirão. Seu plantio foi
realizado a mão sobre uma camada arenosa formada de matéria orgânica, fibra
e resíduos elásticos. Após seu plantio, uma máquina cultivadora passou sobre o
gramado para fixar as mudas no solo (IOF MG, 2015; Pini, 2014).
Depois da reforma, a Arena Mineirão contempla em suas instalações o Museu do Futebol Brasileiro (MBF), com área de 1.630 metros quadrados, inaugurado em março de 2013. O Museu apresenta, como objetivo principal, expor e
preservar artefatos importantes ligados ao futebol brasileiro. Outra novidade no
espaço interno do “novo” Mineirão é o restaurante panorâmico, com capacidade para 370 pessoas em um espaço de 1.160 metros quadrados (Minas Arena,
2015).
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Em relação à Construção Sustentável14, a Arena Mineirão possui dados interessantes obtidos em seu processo de construção. Primeiro, a instalação mineira
obteve a categoria máxima de certificação Leadership in Energy and Environmental Design (LEED)15, o Selo Platinum. Segundo o Green Building Council Brasil
(GBC BRASIL), responsável pela Certificação LEED no Brasil, existem três
níveis de certificação LEED: Silver, Gold e Platinum. Estes níveis se diferenciam conforme o desempenho atingido pelo empreendimento. Estes empreendimentos adotam sete quesitos de avaliação em seu processo de construção:
espaços sustentáveis, uso racional da água, eficiência energética, redução, reutilização e reciclagem de materiais e recursos, qualidade dos ambientes internos,
inovação e tecnologia e atendimento a necessidades locais.
O processo de reforma e construção do Mineirão contou com consultoria
de projetos sustentáveis do Centro de Tecnologia de Edificações (CTE), empresa de consultoria e gerenciamento especializada em qualidade, tecnologia,
gestão, sustentabilidade e inovação para o setor da construção. A Minas Arena e
o CTE, com o objetivo de receber a certificação LEED, elaboraram um planejamento da reforma da instalação que contabilizou: reaproveitamento de grande
parte dos entulhos gerados no processo de demolição e construção; doação
das antigas cadeiras, cerca de 52.100, a outros estádios, ginásios e instituições
do estado de Minas Gerais; controle de emissão de poeira através de lavagem
das rodas dos veículos; implantação de sistema de triagem e coleta seletiva de
resíduos sólidos no canteiro de obra; reaproveitamento e armazenamento de
água de chuva; promoção do ensino escolar de seus operários; e implantação de
sistema de geração de energia elétrica através da captação de energia solar, por
meio de 6.000 painéis fotovoltaicos localizados na cobertura, capaz de produzir
1.600 MWH/ano de energia (CTE, 2014; Minas Arena, 2015).
A reinauguração da Arena Mineirão, agora reformada para a Copa do Mundo
FIFA 2014, aconteceu em 03 de fevereiro de 2013, com o clássico entre Atlético
e Cruzeiro. A equipe celeste venceu por 2x1, em jogo com grande festa. Marcos

14. Construção Sustentável termo utilizado para definir construções que utilizam sistemas
construtivos que promovam a integração das edificações ao meio ambiente, atendendo
às necessidades de uso da população, produzindo edificações econômicas, rentáveis e
que propiciem o bem-estar social (Agopvan & John, 2011).
15. Certificação Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), certificação
desenvolvida pelo U.S. Green Building Council possui reconhecimento internacional
e é uma das mais utilizada em grande parte do mundo.
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Rocha contra (22’ do primeiro tempo) abriu o placar para o Cruzeiro. Araújo
(27’ do primeiro tempo) para o Atlético e Dagoberto (16’ do segundo tempo)
para o Cruzeiro definiram o placar, diante de aproximadamente 60.000 pessoas. Porém, na reinauguração do estádio, nem tudo pode ser comemorado. Os
banheiros apresentaram problemas com a iluminação e com a vazão adequada
de água. Lanchonetes e bares, em sua quase totalidade, permaneceram fechados.
Os bebedouros apresentaram problemas com a disponibilização de água, além
dos diversos relatos de torcedores com problemas para a aquisição dos ingressos.
Todos estes fatos levaram o Governo Federal a multar a empresa Minas Arena
em R$ 1.000.000,0016 (Placar, 2013).
Como teste para a Copa do Mundo FIFA 2014, Belo Horizonte foi escolhida uma das seis sedes da Copa das Confederações FIFA 201317. O evento,
realizado um ano antes do Mundial, teve como objetivo verificar como estavam
os preparativos para a principal competição do universo do futebol.
Durante a competição, também organizada pela FIFA, o Mineirão recebeu três
jogos. No dia 17 de junho de 2013, a Nigéria venceu o Taiti pelo placar de 6x1,
com gols de Vallar (contra), Oduamadi (3 gols na partida), J.Tehau (também contra)
e Echiéjilé para a equipe africana. J. Tehau descontou para o campeão da Oceania.
20.187 pessoas assistiram à partida. Cinco dias depois, no dia 22, o México derrotou
o Japão pelo placar de 2x1, com Javier Hernández marcando dois gols e desperdiçando um pênalti. Okasaki diminui para o campeão asiático. O público presente
a essa partida foi de 52.690 pessoas. Em 26 de junho, em uma das semifinais da
disputa, o Brasil, venceu o Uruguai por 2x1, com gols de Fred e Paulinho para o
“escrete canarinho” e Cavani para os uruguaios. 57.483 pessoas assistiram à partida.
Com uma média de 43.453 nos três jogos que abrigou na Copa das Confederações,
o Mineirão fechou a competição com 69,47% de ocupação (uol.com.br, 2013).
Aprovado na Copa das Confederações, o Mineirão foi utilizado regularmente pelo Cruzeiro durante o segundo semestre de 2013. O estádio, inclusive, foi

16. Aproximadamente R$ 1.268.433,30, em valores atualizados para setembro de 2017.
Base: IGP-DI (FGV). Fonte: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/
corrigirPorIndice.do?method=corrigirPorIndice.
17. Copa das Confederações FIFA - é um campeonato internacional de futebol, organizado pela FIFA, realizado de quatro em quatro anos no país sede da Copa do Mundo de
Futebol da FIFA, nos anos anteriores ao da Copa. Participam deste campeonato oito
seleções, que representam as seis confederações de futebol, mais o país sede da Copa do
Mundo e o último campeão mundial da Copa do Mundo de Futebol da FIFA.
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palco do título do Campeonato Brasileiro da Série A daquele ano. Em 10 de
novembro de 2013, ao derrotar o Grêmio de Porto Alegre por 3x0, o Cruzeiro
assegurou o troféu de campeão brasileiro de 2013. Foi o segundo título nacional
da equipe mineira em toda a história.
Porém, não foi só o Cruzeiro quem festejou no novo Mineirão em 2013.
Em 24 de julho de 2013, um pouco depois do término da Copa das Confederações, o Atlético (MG) celebrou a maior conquista de sua história, a Copa
Libertadores da América, ao derrotar o Olímpia, do Paraguai, nos pênaltis, após
vitória por 2x0 no tempo normal, que devolvia a derrota do primeiro jogo
da decisão, em Assunção. Diante de 58.620 pessoas, a equipe mais popular de
Belo Horizonte, fez a festa na nova Arena mineira e conquistou seu troféu mais
importante.
Em 2014, antes do início da Copa do Mundo, a equipe celeste fez mais
quinze partidas no estádio, em competições importantes no cenário nacional
como o Campeonato Mineiro, a Taça Libertadores da América e o Campeonato
Brasileiro da Série A. Tudo estava pronto, desde 2013, na Arena Mineirão, para
receber a principal competição do futebol mundial.

7. A Copa do Mundo 2014 e a Arena Mineirão
Durante a Copa do Mundo de Futebol FIFA 2014, o principal estádio mineiro recebeu seis jogos. No dia 14 de junho, pelo grupo C, a Colômbia derrotou a Grécia por 3x0, gols de Pablo Armero, Teó Gutiérrez e James Rodriguez,
diante de um público de 57.174 pessoas, que, em sua maioria, vibraram com a
vitória colombiana.
Três dias depois, dia 17, na primeira rodada do grupo H, o Mineirão foi
palco do triunfo da Bélgica sobre a Argélia pelo placar de 2x1 com gols de
Fellaini e Mertens, para os belgas, e Feghouli, para os africanos. 56.800 pessoas
assistiram à partida.
Em 21 de junho, ainda pela primeira fase da Copa do Mundo, em jogo complicado, válido pelo grupo F, a Argentina, com belíssimo gol de Lionel Messi,
derrotou o Irã pelo placar apertado de 1x0, com 57.698 pessoas presentes, recorde de público desde a reinauguração do estádio.
Três dias depois, no dia 24, pela última rodada do grupo D, a Inglaterra, já
eliminada da Copa do Mundo, apenas cumpriu tabela diante da surpreendente
Costa Rica, que havia derrotado as favoritas Uruguai e Itália. Um empate sem
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emoção e sem gols marcou a despedida inglesa da competição, diante de 57.823
espectadores.
Em 28 de junho de 2014, na abertura das oitavas de final da Copa do Mundo, Belo Horizonte e o Mineirão foram palco de uma das partidas mais dramáticas da competição. Brasil e Chile empataram em 1x1, com gols de Jara (contra) para o Brasil e Sánchez para os chilenos. Com o empate no tempo normal, a
partida foi para a prorrogação, sem que nenhuma das equipes marcasse o gol da
vitória. Na disputa de pênaltis, o goleiro brasileiro Júlio Cézar, com duas defesas,
garantiu a emocionante vitória brasileira. O público que compareceu ao Mineirão, 57.714 pessoas, assistiu a uma Seleção Brasileira sem criatividade e apática,
mas que, mesmo assim, garantiu sua vaga nas quartas de final da competição.
Após eliminar a Colômbia, o Brasil retornou a Belo Horizonte para a disputa de
uma das semifinais da Copa do Mundo. Em 8 de julho, diante de 58.141 atônitos torcedores, a Seleção Brasileira protagonizou o maior vexame de sua história, sendo impiedosamente goleada pela Alemanha pelo placar de 7x1, gols de Müller, Klose, Kroos
(com 2 gols), Khedira e Schürrle (com 2 gols). Oscar fez o gol de honra brasileiro. Para
grande parte dos torcedores e imprensa brasileira, a derrota para os alemães superou o
“Maracanaço”18 e entrou para história como o maior fracasso do Brasil no futebol e a
maior goelada sofrida em toda a história da Seleção Brasileira (Globo Esporte, 2014).
[...] a derrota apertada para o Uruguai de Ghiggia, autor do
segundo gol a poucos minutos do fim do jogo, foi uma fatalidade que silenciou o Maracanã e transformou, injustamente, o goleiro Barbosa em bode expiatório. Já a indignação da
vexatória derrota para a Alemanha por 7x1, no Mineirão, não
calou a torcida, que protestou ao perceber que o revés é reflexo da estrutura dos que comandam o futebol (IstoÉ, 2014).

Nas pesquisas realizadas pelos órgãos de imprensa sobre os jogos da Copa do
Mundo FIFA 2014 realizados no Mineirão, algumas informações chamaram a
atenção. Para os torcedores entrevistados pelo portal globo.com (2014), os pontos
com melhor avaliação do estádio foram “a organização”. Por outro lado, “a falta
de estacionamento” foi apontada como a maior deficiência do Mineirão para os
torcedores presentes às partidas do Mundial (globo.com, 2014).

18. Termo utilizado em referência a derrota sofrida pelo Brasil diante do Uruguai na final
da Copa do Mundo de 1950 no Maracanã. Até a goleada de 7 a 1 contra a Alemanha,
o “Maracanaço” era considerado a maior decepção da história do futebol brasileiro.
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Já em pesquisa realizada pelo portal uol.com (2014), o Mineirão foi avaliado
pelo público que foi aos jogos da Copa como o terceiro melhor da competição,
com média 9,2 (em uma escala de 0 a 10). A pesquisa do uol.com (2014) avaliou
seis itens de cada Arena e estádio utilizados no evento. Os resultados dos seis itens
avaliados pelos torcedores que foram ao Mineirão durante a Copa do Mundo,
sempre de zero a dez, foram: gostou da comida? (8,7), foi fácil chegar ao seu lugar?
(9,3), voluntários ajudaram? (9,1), celular funcionou? (9,2), sentiu-se seguro ou
teve medo? (9,4) e estava tudo limpo e confortável? (9,4) (uol.com, 2014).
Os seis jogos da Copa do Mundo FIFA 2104 realizados na Arena Mineirão,
em Belo Horizonte, contaram com a participação de 9 seleções nacionais e foram assistidos por um público total de 345.309 pessoas, com a presença média
de 57.551 por partida, totalizando uma ocupação, também média, de 98,94%,
a quinta maior da competição (Placar, 2014). Esses torcedores presenciaram,
durante o Mundial, 17 gols, com média de 2,83 tentos por jogo.
As Fan Fests, em Belo Horizonte, foram realizadas no Expominas, no bairro
Gameleira, durante todo o período da Copa do Mundo. Diversos artistas do
cenário nacional se apresentaram no palco principal, montado no pavilhão 1
do local, além de diversas atrações culturais em 16 datas durante a competição.
Infelizmente, devido à queda do Viaduto Batalha dos Guararapes, no dia 03 de
julho de 2014, que provocou a morte de duas pessoas, a Prefeitura de Belo Horizonte, em luto oficial em homenagem às famílias das vítimas, cancelou a realização da Fan Fest que seria realizada em 04 de julho. No dia 05 de julho, a Fan
Fest de Belo Horizonte retomou sua programação normal (Portal G1, 2014).
O balanço geral da Copa do Mundo em Belo Horizonte, apesar desse acidente e de pequenos atrasos em algumas obras de infraestrutura, foi considerado
positivo pelo Comitê Organizador Local e pela FIFA. Os aeroportos de Confins
e da Pampulha não apresentaram problemas durante o período de realização do
evento. Os hotéis atingiram uma taxa de ocupação de 59,9% entre 14 de junho
e 8 de julho, inferior à taxa média obtida no mesmo período do ano anterior.
O sistema de transporte funcionou, apesar de apenas seis dos oito projetos propostos no planejamento de mobilidade urbana para a Copa do Mundo, terem
sido finalizados a tempo (Portal G1, 2014b).
A segurança, uma das principais preocupações das autoridades brasileiras e
da FIFA, funcionou bem na capital mineira.
Minas Gerais (MG) contou com um efetivo de 60 mil agentes de segurança durante a Copa do Mundo. Mais de 1,4 mil
câmeras vigiaram a cidade 24 horas por dia, monitorando as
ruas, as rodovias, aeroportos, estações de metrô, o entorno do
Expominas [...] e outros locais onde houve grande concen-
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tração de pessoas. [...] Foram realizados diariamente mais de
1,1 mil monitoramentos e nove atividades essenciais foram
acompanhadas pelo Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), que foi inaugurado em 2013, antes da Copa das
Confederações. [...] Pela Polícia Civil, foram 2,2 mil em Belo
Horizonte e mais de 1,4 na região metropolitana. Já a Polícia
Militar colocou nas ruas da capital mineira 13 mil homens e
outros 3,3 mil do Batalhão Copa, formado com o objetivo de
prevenir o crime nas ruas da cidade. O Corpo de Bombeiros,
por sua vez, atuou com mais de 2,2 mil profissionais somente
para as atividades da Copa na Grande BH (Portal Brasil, 2014).

Todo esse aparato de segurança apresentou durante a Copa do Mundo FIFA
2014 os seguintes resultados:
A Polícia Militar prendeu 177 pessoas em flagrante no período
do Mundial, sendo 63 estrangeiros. A ocorrência mais comum
foi a compra e venda ilegal de ingressos para os jogos. Houve
também furto, agressão, tráfico de drogas, desacato, dano ao
patrimônio, porte ilegal de arma, estelionato e uso de drogas.
[...] Os colombianos foram os estrangeiros com maior número
de presos, 40, seguidos pelos peruanos, com seis. Foram presos
também ingleses, australianos, norte-americanos, equatorianos,
chilenos, alemães, franceses e argentinos. A Polícia Civil instaurou 286 inquéritos policiais relacionados à Copa do Mundo
e registrou 55 infrações de menor potencial ofensivo (Portal
Brasil, 2014).

A estrutura de segurança montada para a Copa do Mundo de 2014, com o
Centro Integrado de Comando e Controle, é apontada como um dos principais
legados da realização da competição para a população que vive na capital mineira.
Nove dias depois do encerramento da Copa do Mundo, o futebol nacional
retornava ao Mineirão. Pela Série A do Campeonato Brasileiro de 2014, o Cruzeiro venceu o Vitória/BA pelo placar de 3x1. O público pagante da partida,
24.156 pessoas, representou uma taxa de ocupação do Mineirão de 38,86%.
A partir desse dia, 17 de julho, a Arena mineira recebeu 21 partidas válidas
pela Copa do Brasil e Série A do Campeonato Brasileiro, com taxa média de
ocupação de 55,23% (Tabela 03). O público pagante médio foi de 34.332 pessoas por partida, com receita líquida média de R$ 1.644.537,63. O valor médio
do ingresso cobrado no Mineirão pós Copa do Mundo foi de R$ 62,14.
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Tabela 3 – Jogos no Estádio do Mineirão em 2014
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O ponto alto do Cruzeiro no Mineirão, em 2014, foi o jogo do dia 23 de
novembro de 2014, quando ao derrotar o Goiás por 2x1, a equipe, diante de
56.769 torcedores, conquistou seu terceiro título do Campeonato Brasileiro na
“era dos pontos corridos” e o segundo troféu nacional consecutivo na “nova”
Arena Mineirão.
Três dias depois, mostrando o bom momento do futebol mineiro no cenário
brasileiro, a Arena Mineirão foi palco da segunda e decisiva partida da final da
Copa do Brasil de 2014, a primeira da história envolvendo duas equipes do estado, Atlético e Cruzeiro. No primeiro jogo, em 12 de novembro, no Estádio Independência, o “Galo” derrotou a equipe celeste por 2x0. No jogo decisivo, no
Mineirão, nova vitória do Atlético, desta vez por 1x0. Assim, diante de 39.786
torcedores, que proporcionaram a arrecadação bruta recorde do estádio de R$
7.855.510,0019, o “Galo” conquistou sua primeira Copa do Brasil.
Um ano após o término da Copa do Mundo, a Arena Mineirão apresentava
um público médio, em jogos de futebol, em especial do Cruzeiro Esporte Clube, que utiliza o estádio, de 28 mil torcedores por jogo (Estadão, 2015). Para a
Minas Arena, encarregada da gestão da instalação, “[...] apesar de o estádio não
estar sempre cheio, o público não é ruim. [...] Depois da Copa, a média de público do Mineirão é a segunda do Brasil, atrás apenas da Arena de Itaquera, em
São Paulo” (Estadão, 2015).
Os dados da Minas Arena, pós-Copa do Mundo, também mostra que o índice de ocupação do Mineirão é o melhor do estádio desde o início da vigência
do Estatuto do Torcedor, em 2003, quando a divulgação de renda e público de
todas as partidas passou a ser obrigatória. “Naquele ano, o Cruzeiro conquistou
a Tríplice Coroa (Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e Brasileiro) e a média
de público do Mineirão foi de 21,5 mil torcedores” (Estadão, 2015).
Além das partidas de futebol, após a Copa do Mundo diversos shows foram
realizados na principal Arena de Belo Horizonte, como Elton John, Paul McCartney, Beyoncé e a nova edição do Axé Brasil. A esplanada da Arena também
foi utilizada para o evento musical Planeta Brasil 2014, com a presença da banda
norte-americana Guns N´Roses (Minas Arena, 2015).
Apesar dos bons resultados de público, do ponto de vista financeiro o estádio
dá prejuízo. “A Minas Arena, administradora do estádio, ficou no vermelho em

19. Aproximadamente R$ 9.265.652,60 em valores atualizados para setembro de 2017.
Base: IGP-DI (FGV). Fonte: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/
corrigirPorIndice.do?method=corrigirPorIndice.
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39 dos 40 meses desde a reinauguração, em janeiro de 2013. A conta só ficou
positiva no mês em que Atlético-MG e Cruzeiro jogaram a segunda partida da
final da Copa do Brasil, em novembro de 2014” (Capelo, 2016).
O prejuízo acumulado até abril de 2016, de aproximadamente R$ 85 milhões (Capelo, 2016), fez com que o Governo de Minas Gerais reduzisse os
repasses que fazia à Minas Arena, consórcio formado pela HAP, Egesa e Construcap, empreiteiras que administram o estádio (Capelo, 2016). Por conta da má
gestão da instalação, o estado de Minas Gerais reduziu em R$ 2,9 milhões o
valor repassado mensalmente à Minas Arena (Capelo, 2016).
Em 2016, a Arena Mineirão foi uma das sedes das competições masculina e
feminina do futebol durante os Jogos Olímpicos Rio-2016. Na disputa entre
os homens, o estádio mineiro abrigou quatro partidas: Alemanha 10x0 Fiji, em
10 de agosto, pela fase de classificação (público 16.521); no mesmo dia, também
pela etapa preliminar, Argélia 1x1 Portugal; em 13 de agosto, pelas quartas-de-final, com público de 36.704, Honduras 1x0 Coréia do Sul; e, em 20 de agosto,
pela disputa da medalha de bronze do futebol masculino, Nigéria 3x2 Honduras, com apenas 9.091 pessoas presentes ao estádio.
No futebol feminino, durante os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em
2016, o Mineirão foi a sede de seis partidas da competição. Durante a primeira
fase, abrigou duas rodadas duplas da fase de classificação: em 3 de agosto, as partidas Estados Unidos 2x0 Nova Zelândia e França 4x0 Colômbia, com público
de 10.059 pessoas; e, 3 dias depois, Estados Unidos 1x0 França e Nova Zelândia
1x0 Colômbia, com público de 11.782 espectadores. Nas quartas-de-final, diante
de 52.660 torcedores, o Mineirão foi palco da dramática vitória da Seleção Brasileira, nos pênaltis, por 7x6, diante da Austrália, após empate em 0x0 no tempo
normal e na prorrogação. Por fim, em 16 de agosto, a arena mineira recebeu a
semifinal Alemanha 2x0 Canadá, presenciada por apenas 5.641 espectadores.
Ainda no ano de 2016, a Arena Mineirão recebeu, em 10 de novembro, a
partida Brasil 3x0 Argentina, válida pela décima-primeira rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Diante de
53.490 torcedores, Philippe Coutinho, Neymar e Paulinho fizeram os três gols
que deram a vitória à equipe brasileira dirigida pelo técnico Adenor Leonardo
Bachi, o Tite. O jogo marcou o reencontro da Seleção principal do Brasil com
a Arena Mineirão depois da goleada de 7x1 sofrida diante da Alemanha, na fatídica semifinal da Copa do Mundo de 2014.
Em 2017, a Arena Mineirão, no dia 27 de setembro, viu mais um título do
Cruzeiro na Copa do Brasil, o quinto da história do clube, na vitória por 5x3
nos pênaltis, após empate sem gols no tempo normal. A partida decisiva foi presenciada por 56.467 espectadores.
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A média de público da Arena mineira poderia ser maior se o Atlético, clube
de maior torcida da cidade, utilizasse o espaço. “O Atlético-MG reclama dos
altos custos de aluguel do estádio e prefere mandar as suas partidas no Independência. O clube leva apenas jogos pontuais para o Mineirão” (Estadão, 2015).
Em razão dos custos elevados do Mineirão, o Atlético MG está, em parceria com a MRV Engenharia, desenvolvendo o projeto de construção da Arena
MRV, em parceria com a MRV Engenharia.
A Arena MRV, do Atlético, está orçada
[...] em R$ 460 milhões - incluindo-se o valor estimado do
terreno (R$ 50 milhões), doado pelo conselheiro do clube
Rubens Menin. O restante do valor será bancado dessa forma:
R$ 250 milhões (venda de 50,1% do Diamond Mall20), R$
100 milhões (venda de cadeiras cativas) e R$ 60 milhões (venda de naming rights) (Atlético Mineiro, 2017).

Em 18 de setembro de 2017, em reunião extraordinária, o Conselho Deliberativo aprovou, “com 325 votos a favor e 12 contra, quando eram necessários
260 votos” (Atlético Mineiro, 2017), o projeto que viabiliza a construção da
Arena do Galo. O novo estádio tem inauguração prevista para 2020.

8. A Pesquisa: os estádios de Belo Horizonte antes, durante e depois da Copa 2014
Assim como em todas as cidades-sedes da Copa do Mundo FIFA 2014, a
pesquisa, em Belo Horizonte, também foi constituída de três fases.
A Fase 1, realizada antes da disputa da Copa do Mundo, aconteceu no 1º semestre de 2014 e a coleta dos dados foi realizada em jogos do Campeonato Mineiro e da Copa Libertadores da América disputados no Estádio Independência.

20. O Diamond Mall pertence ao Grupo Multiplan e ao Clube Atlético Mineiro e foi
fundado em 1996, com foco em sofisticação, conveniência e comodidade. Localizado
em uma das áreas mais nobres da cidade, conta com 204 lojas e 1289 vagas de estacionamento que abrigam uma seleção especial de marcas nacionais e internacionais – um
toque de exclusividade que valoriza ainda mais a região (Diamond Mall, 2017).

100

Os Estádios e Arenas do Futebol Brasileiro e o legado da Copa do Mundo 2014:
o padrão FIFA, o consumidor do esporte e o entretenimento

Foram entrevistadas, para essa fase, 443 pessoas. Todos os respondentes foram
abordados na saída de partidas que assistiram no estádio.
Para a Fase 2, durante a disputa da Copa do Mundo FIFA 2014, foram
ouvidas 245 pessoas que presenciaram aos seis jogos da competição disputados
no Estádio do Mineirão. A coleta de dados, nesta etapa, foi dificultada pelas
medidas de segurança adotadas pela organização do torneio. Os pesquisadores
eram obrigados a abordar os entrevistados logo depois da área de segurança que
isolou o Estádio do Mineirão e só permitia, durante o Mundial, o acesso ao
entorno da Arena de portadores de ingresso para as partidas.
Já na Fase 3, realizada após a disputa da Copa do Mundo, 239 pessoas foram
entrevistadas, após assistirem partidas do Campeonato Brasileiro e da Copa do
Brasil, disputadas no Estádio do Mineirão, durante o 2º semestre de 2014.
Ao todo, nas três fases da pesquisa, foram entrevistadas 927 pessoas que assistiram, durante o ano de 2014, a jogos de futebol em Belo Horizonte, capital
do estado de Minas Gerais.

8.1 O torcedor e seus hábitos de consumo do produto
futebol
Para o item “o torcedor e seus hábitos de consumo do produto futebol”, na
capital mineira, foram obtidos os seguintes resultados:
Pergunta: “Você se considera torcedor de algum clube de futebol?”. As respostas obtidas constam da Tabela 04.
Tabela 4 – Você se considera torcedor de algum time de futebol?

Fonte: os autores.

Pergunta: “Quanto tempo você leva para chegar de sua casa (hotel) ao seu
lugar sentado, dentro do estádio?”. Os dados obtidos são apresentados na Tabela 5.
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Tabela 5 – Quanto tempo levou de sua casa (hotel) ao estádio?

Fonte: os autores.

Pergunta: “Quantas horas você dedica, em média, ao futebol por semana
(incluindo assistir a jogos no estádio ou na televisão, programas televisivos ou
notícias sobre o esporte, ler notícias no jornal ou na internet, participar em
fóruns de redes sociais, falar com os amigos, etc.)?”. A frequência das respostas é
apresentada na Tabela 6.
Tabela 6 – Tempo gasto por semana com o consumo
do produto futebol.

Fonte: os autores.

Para o grupo de perguntas da próxima questão, que compõe o grupo “opinião sobre hábitos em estádio e entretenimento” foram feitas seis afirmações.
Para cada enunciado, cada respondente deveria marcar, em uma escala de 1
(discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente), sua opinião sobre a colocação
realizada. Os resultados obtidos são apresentados na Tabela 7. O índice, apontado na Tabela, representa a média das avaliações obtidas.
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Do primeiro grupo de questões apresentadas, destinado a levantar os “hábitos de consumo do produto futebol por parte do torcedor”, podemos destacar,
em Belo Horizonte, algumas informações relevantes obtidas pela pesquisa.
Tabela 7 – Opinião sobre hábitos em estádio e entretenimento

Fonte: os autores.

Merece destaque, nos dados analisados, o porcentual de torcedores, 90,61%,
que, durante a Copa do Mundo (Fase 2), afirmaram serem torcedores de algum
clube de futebol. Associado a essa informação, é interessante ressaltar também as
respostas à questão sobre “quantas horas você dedica, em média, ao futebol por
semana?”, que procurou mensurar o tempo semanal gasto pelos entrevistados
com o consumo do produto futebol. 38,37% responderam que gastam menos
de 1hora por semana consumindo produtos relacionados ao esporte mais popular do Brasil.
Pela análise combinada desses dados é possível afirmar que o público presente ao Estádio do Mineirão, durante a Copa do Mundo FIFA 2014, apesar de
em sua grande maioria (90,61%) se declarar torcedor de algum clube de futebol,
dedica pouco tempo de sua semana para atualização sobre as informações de
seus clubes. Este fato demonstra que tais torcedores, apesar de terem um time
de sua preferência, não são indivíduos que dedicam boa parte de seu tempo ao
esporte e/ou ao seu clube de coração. Sua presença, em partidas da Copa do
Mundo de 2014, é motivada mais pelo evento em si, do que pela torcida por
alguma seleção ou equipe específica. O caráter de festa do evento global Copa
do Mundo, organizada pela entidade que dirige o futebol mundial, a FIFA, se
sobrepõe a aspectos de competição, de disputa, que norteiam o Mundial. O
esporte enquanto entretenimento, para esse tipo de torcedor, prevalece como
motivação sobre o esporte enquanto competição.
A Fase 3, pós-Copa do Mundo, apresentou alto percentual de respondentes
que declararam não ser torcedor de algum clube (23,43%). Esse fato é distinto
da Fase 1, antes do Mundial, em que este percentual foi baixo (10,84%).
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Quando analisamos os resultados da questão “quantas horas você dedica, em
média, ao futebol por semana?”, 53,97% responderam que gastam menos de
1hora por semana no consumo do produto futebol. Podemos perceber, então,
que no período posterior à Copa do Mundo há certa manutenção do perfil dos
respondentes que cultivam apreço maior pelo entretenimento. Este fato pode ser
explicado pelo caráter de festa e de entretenimento que predominou no futebol
de Belo Horizonte, uma vez que as duas principais equipes da cidade dominaram
amplamente as principais competições nacionais pós-Copa do Mundo. O Cruzeiro foi campeão do Campeonato Brasileiro 2014 da Série A, enquanto o Atlético conquistou o inédito título de campeão da Copa do Brasil, em final disputada
justamente contra seu principal rival, o Cruzeiro, no Estádio do Mineirão.
Pelos resultados obtidos na pergunta “quanto tempo você leva para chegar
de sua casa (hotel) ao seu lugar sentado, dentro do estádio?”, é possível observar
que o torcedor levou muito mais tempo para se deslocar ao estádio na Fase 3,
do que nas Fases 1 e 2. 22,18% dos entrevistados, na última fase da pesquisa,
levavam mais do que duas horas para chegar ao local do jogo. Com a evolução
das instalações, uma quantidade maior de torcedores, que antes não frequentavam os estádios de Belo Horizonte, passou a se sacrificar um pouco mais para
participar do evento, uma verdadeira festa após a Copa do Mundo de 2014.
Em um aspecto, conforme observado nas respostas da questão “opinião sobre
hábitos em estádios e entretenimento”, os torcedores das três fases da pesquisa em
Belo Horizonte são unânimes: “assistir a um jogo no estádio é uma experiência
superior a assistir pela TV”. O que muda entre eles, e veremos mais a frente, são
os motivos para a experiência “ir ao estádio” ser considerada uma “experiência de
qualidade superior” do que assistir ao mesmo evento pela televisão.

8.2 O torcedor e os fatores que influenciam na decisão
de NÃO ir ao estádio
As duas questões seguintes do instrumento de pesquisa foram destinadas a
avaliar os fatores que afetam a decisão dos torcedores de NÃO ir aos estádios de
futebol da capital mineira. Após a aplicação dos questionários, foram obtidas as
seguintes respostas, elencadas a partir de agora:
Pergunta: “O quanto os seguintes motivos influenciam a sua decisão de
NÃO ir assistir um jogo de futebol no estádio? ”.Vinte e um fatores foram apresentados aos entrevistados, nas três fases da pesquisa. Em uma escala de 1 (nada)
a 5 (muito mesmo), os torcedores avaliaram cada um dos itens que afetam sua
decisão de NÃO ir ao estádio para assistir a uma partida de futebol. Na Tabela
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8, são apresentados, para cada uma das três etapas, os índices de cada um dos
itens avaliados no processo de pesquisa.Vale ressaltar que os índices apresentados
foram elaborados pela média de todas as respostas obtidas.
Interessante observar que, para as três fases, o item “violência nos arredores
do estádio/torcidas organizadas” foi aquele que obteve a média mais alta. Isso
significa que, apesar da reforma do estádio do Mineirão, com sua adequação
para o “padrão FIFA” de qualidade, a segurança permanece como principal
fator de decisão para que o torcedor não vá a uma partida de futebol na capital
mineira. Dessa forma, um fator de decisão, que depende do poder público e
não da melhoria na qualidade dos serviços oferecido pela moderna instalação
esportiva de Belo Horizonte, se sobrepõe a todos os demais itens aprimorados
com a reforma do Mineirão.
Tabela 8 – Avaliação dos fatores que afetam a NÃO
ida aos estádios.

Fonte: os autores
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Para melhor visualização e destaque, com base nos resultados apresentados
na Tabela 8, foram elaboradas as Tabela 9 – Cinco fatores que mais afetam a
NÃO ida aos estádios e Tabela 10 – Cinco fatores que menos afetam a NÃO
ida aos estádios.
Importante observar, para as três fases, que o preço dos ingressos é
considerado como o fator que menos influencia o torcedor na decisão de não
ir a um estádio de futebol na capital mineira. Essa questão, para o ano de 2014,
é seguramente influenciada pelas excelentes fases de Atlético e Cruzeiro no
cenário do futebol brasileiro e sul-americano.
Tabela 9 – Cinco fatores que mais afetam a NÃO ida ao estádio.

Fonte: os autores
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Os anos de 2013 e 2014, após a reinauguração do Mineirão, foram anos de
sucesso das duas principais equipes da capital mineira. O Atlético levantou a
Copa Libertadores em 2013 e a Copa do Brasil em 2014, dois títulos inéditos,
na Arena Mineirão. Já o Cruzeiro foi bicampeão do Campeonato Brasileiro da
Série A em 2013-14. Com os times empolgando seus torcedores, o preço dos
ingressos deixou de ser relevante na decisão do torcedor em não ir ao estádio
na capital mineira.

Tabela 10 – Cinco fatores que menos afetam a NÃO ida ao estádio.

Fonte: os autores

A pergunta seguinte do instrumento de pesquisa questionou “o que os clubes poderiam fazer para você assistir mais jogos no estádio?”. Quinze opções de
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ações para as agremiações, com a possibilidade da escolha de três alternativas por
parte dos respondentes, foram oferecidas aos entrevistados.
Abaixo, na Tabela 11, apresentamos os resultados obtidos nas três fases da
pesquisa. Para cada etapa, foram calculados os porcentuais de citação das opções
propostas para a totalidade de cada uma das amostras pesquisadas em cada uma
das três etapas da pesquisa. Como cada entrevistado foi convidado a sugerir três
ações para melhorar a ida dos torcedores aos estádios, os porcentuais foram calculados em cima do número de entrevistados. Assim, para a Fase 1, por exemplo,
a alternativa “Baixar o preço dos ingressos” foi mencionada por 165 dos 443
entrevistados, ou seja, 37,25% dos respondentes.

Tabela 11 – Ações para melhorar a IDA do torcedor ao estádio.
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Fonte: os autores

Os resultados obtidos nas perguntas “o quanto os seguintes motivos influenciam a sua decisão de NÃO ir assistir um jogo de futebol no estádio?” e “o
que os clubes poderiam fazer para você assistir mais jogos no estádio?”, em
Belo Horizonte, deixam claro, nas três fases da pesquisa, que a maior preocupação apontada pelos frequentadores dos estádios locais foi a violência dentro e
nos arredores do estádio. Outro fator apontado pelos entrevistados em todas as
etapas da pesquisa para os torcedores não frequentarem estádios de futebol na
capital mineira foram os horários dos jogos.
Por outro lado, é possível perceber que os torcedores “belo-horizontinos”
entendem que o valor dos ingressos possui pequena influência se relacionado à
violência nos estádios e que este fato possui pequena escala de influência sobre
a decisão de ir, ou não, aos estádios de futebol. A alternativa “ingresso caro” foi
a menos considerada pelos entrevistados quando questionado os motivos pelos
quais decidem não frequentar estádios de futebol.

8.3 O público e sua percepção dos estádios de Belo Horizonte
As cinco perguntas seguintes do questionário apresentavam, como objetivo,
levantar as percepções dos entrevistados sobre os estádios onde acabaram de
assistir a uma partida de futebol. Como já mencionado, para a Fase 1 foram
ouvidos torcedores que foram a jogos no Estádio Independência, instalação não
utilizada para a Copa do Mundo de 2014. Para a Fase 2, foram entrevistadas as
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pessoas que assistiram a jogos do Mundial na Arena Mineirão. Já para a Fase 3,
o público respondente presenciou a partidas realizadas no Estádio do Mineirão,
mas envolvendo clubes que participaram do Campeonato Brasileiro e da Copa
do Brasil, sobre a gestão da empresa Minas Arena – Gestão de Instalações Esportivas S.A.
A primeira questão desse grupo perguntava o “valor pago pelo entrevistado
pelo ingresso da partida”. Os resultados obtidos, em comparação com os dados
oficiais de público dos diversos campeonatos com jogos em Belo Horizonte e
em outros estádios de Minas Gerais, são apresentados na Tabela 12.

Tabela 12 – Preço dos Ingressos Médios em Belo Horizonte e no
estado de Minas Gerais

Fonte: os autores – elaborado a partir dos portais (*) www.cbf.com.br e
(**) www.srgoool.com.br.

Na pergunta seguinte, o entrevistado foi convidado a informar o “quanto
gastou, naquele dia, para assistir à partida que acabara de presenciar”. Gastos
com transporte, ingresso, refeição e outros deveriam ser considerados pelo torcedor em sua resposta. Os resultados obtidos constam da Tabela 13.
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Tabela 13 – Gasto total para assistir à partida.

Fonte: os autores.

A questão seguinte do instrumento de pesquisa, “avaliação dos itens de
experiência nos estádios”, demandava um parecer, por parte dos entrevistados, dos trinta e dois itens que compõem o documento técnico da FIFA
para instalações, Estádios de Futebol: Recomendações e Exigências Técnicas (5ª
edição) (2011). Os itens, apresentados no instrumento de pesquisa, se referiam apenas a fatores relacionados ao conforto e à experiência do torcedor/
consumidor nos estádios da capital mineira nas três fases da pesquisa. O entrevistado foi convidado a avaliar, em uma escala de cinco níveis, de 1 (péssimo) para 5 (ótimo), todos os itens constantes do documento de qualidade
para estádios da FIFA.
O resultado final para cada item, apresentado na Tabela 14, representa a média de avaliação de todos os entrevistados nas três fases. Para facilitar a comparação entre as fases, a Tabela 14 apresenta os itens listados em ordem decrescente
de avaliação, do fator melhor avaliado para aqueles com pior avaliação.
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Fonte: os autores.

Tabela 14 – Avaliação dos itens de experiência nos estádios.
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Para a pergunta seguinte do questionário, “avaliação de itens do caderno
para estádios da FIFA”, os itens apresentados na questão anterior foram agrupados em 12 grandes categorias, definidas a partir do documento oficial da entidade que organiza o futebol em todo o mundo, Estádios de Futebol: Recomendações
e Exigências Técnicas (5ª edição) (2011). As respostas obtidas estão na Tabela 15.
Tabela 15 – Avaliação de Itens do Caderno para Estádios da FIFA

Fonte: os autores.

Quando comparamos os resultados apresentados nas Tabelas 14 e 15, temos
os seguintes resultados gerais, para cada uma das três Fases da pesquisa na Tabela
16.
Tabela 16 – Avaliação Média Geral dos Estádios

Fonte: os autores.

O item “condições gerais do estádio” representa a média das notas atribuí-
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das pelos respondentes em uma escala de 1 (péssimo) para 5 (ótimo). Já o item
“avaliação média do estádio” representa a média, também de 1 (péssimo) para
5 (ótimo), da avaliação atribuída pelos entrevistados de cada um dos doze itens
apresentados e avaliados na Tabela 15.
Para finalizar esta etapa do instrumento de pesquisa, uma questão crucial e
definitiva foi feita aos entrevistados que assistiram a partidas de futebol em Belo
Horizonte no ano de 2014. A pergunta questionou diretamente o torcedor,
depois da experiência vivida no jogo que acabou de assistir na capital mineira,
se ele “pretende retornar àquele estádio/arena onde acabou de presenciar uma
partida oficial” ao estádio do Mineirão. A Tabela 17 apresenta os resultados obtidos para essa pergunta.
Tabela 17 – Intenção de retornar ao estádio.

Fonte: os autores.

Os resultados obtidos nessa etapa da pesquisa evidenciam, de forma clara,
que a Arena Mineirão foi um verdadeiro sucesso na avaliação de seu público
frequentador.
Na Tabela 14, podemos verificar os dois itens com melhor avaliação por
fase. Na Fase 1, “segurança (ambiente pacífico e seguro)” e “iluminação geral
do estádio” foram as alternativas com melhor avaliação por parte dos entrevistados. Na Fase 2, realizada durante a Copa do Mundo FIFA 2014, os dois itens
com avaliação mais alta foram “iluminação geral do estádio” e “telões e placares
eletrônicos”. Já na última fase, após o Mundial, “segurança (ambiente pacífico e
seguro)” e “movimentação nas arquibancadas e corredores” foram alternativas
com melhor avaliação por parte do público.
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Na Tabela 15, nas três fases do processo de pesquisa, “experiência vivida”
apareceu entre os dois itens de melhor avaliação entre os entrevistados. Além da
qualidade dos estádios, a experiência do torcedor mineiro nos estádios de futebol em 2014 foi enriquecida com a excelente performance de Atlético e Cruzeiro,
as principais equipes de Belo Horizonte, nas competições que disputaram.
A Tabela 16 mostra que o período da Copa do Mundo, Fase 2, foi aquele em
que os entrevistados melhor avaliaram, na média, o estádio frequentado, no caso
a Arena Mineirão. A média de 3,57 (de 1 a 5) da avaliação geral do estádio, na
Fase 2, é resultado da reforma, das modernas instalações do Estádio do Mineirão
e da qualidade dos serviços oferecidos pela organizadora da Copa do Mundo,
em seu padrão de atendimento, o “Padrão FIFA”. A pior avaliação obtida, na
média, foi a da Fase 1, na qual os jogos aconteceram no Estádio Independência,
com 3,00 (também de 1 a 5). Já na Fase 3, a avaliação média do estádio, no caso
aqui a Arena Mineirão, foi de 3,04. Apesar do objeto da avaliação ser o mesmo
estádio, no caso o Mineirão, nas Fases 2 e 3, a avaliação da última etapa, Fase
3, foi bem inferior à obtida durante a Copa do Mundo, Fase 2. A diferença de
julgamento do público entre as duas fases está relacionada ao estilo e modelo de
gestão de serviços implantado pela FIFA, o famoso “padrão FIFA”, em detrimento da gestão local, oferecida pela empresa Minas Arena.
A Tabela 17 deixa claro que a grande maioria dos torcedores escutados tem
intenção de retornar aos estádios. Na Fase 1 (anterior a Copa do Mundo), os
entrevistados avaliaram a Arena Independência que, totalmente reformada e reinaugurada em 25 de abril de 2012, é classificada como uma arena multiuso. Na
Fase 2 (durante a Copa do Mundo) e 3 (Pós-Copa) essa intenção de retorno
ao estádio, no caso a Arena Mineirão, é quase unânime. Os torcedores, em Belo
Horizonte, aprovaram a experiência vivida no Estádio do Mineirão, reformado
para a Copa do Mundo FIFA 2014, durante e depois do Mundial.
Interessante observar que alguns itens sofreram alterações no que tange à
percepção de qualidade dos torcedores entrevistados. Itens como atendimento,
manutenção, conforto e comunicação obtiveram destaque menor quando comparados com itens como limpeza e ingressos na avaliação dos torcedores pós-Copa do Mundo. Importante lembrar que, após o Mundial, a administração do
Estádio do Mineirão passou a ser realizado de forma local pela empresa Minas
Arena, fora do chamado “padrão FIFA” de gestão, conforme pode ser observado
na Tabela 15.
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8.4 Perfil do torcedor nas três etapas
Com o objetivo de identificar o perfil do público entrevistado, foram realizadas cinco perguntas nas três fases do processo de pesquisa em Belo Horizonte.
A primeira pergunta dizia respeito ao “ano de nascimento” do entrevistado.
Os resultados obtidos são apresentados na Tabela 18.
Tabela 18 – Idade dos respondentes

Fonte: os autores.

A pergunta seguinte do questionário era sobre o “sexo dos frequentadores”
dos estádios em todo o processo de pesquisa. Os resultados são apresentados na
Tabela 19.
Tabela 19 – Sexo dos frequentadores.

Fonte: os autores.
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A questão seguinte do instrumento abordou o “local de nascimento” dos
entrevistados. A Tabela 20 fornece os resultados dessa pergunta.
Tabela 20 – Local de Nascimento

Fonte: os autores.

O “nível de ensino mais elevado que completou” foi a pergunta abordada
pela questão seguinte. Os resultados podem ser observados na Tabela 21.
Tabela 21 – Escolaridade

Fonte: os autores.

Por fim, e para fechar o questionário, a última pergunta era sobre a renda
familiar do respondente. Os resultados são apresentados na Tabela 22.
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Tabela 22 – Qual é sua renda familiar?

Fonte: os autores.

As informações de perfil sócio econômico e demográfico apresentam, como
principal conclusão, a constatação que, durante a Fase 2, Copa do Mundo FIFA
2014, os entrevistados apresentaram algumas características peculiares, que os
diferenciavam das outras duas fases, a 1 e a 3, antes e depois do Mundial.
Na Fase 2, é possível observar, em contraste com as outras fases, uma redução
do número de mulheres presentes ao estádio. 15,92% da Fase 2 contra 38,37%
da Fase 1 e 32,22% da Fase 3. A queda do público feminino durante a Copa
do Mundo, Fase 2, pode ser explicada pela grande presença de participantes de
outros estados e do exterior. Isso demonstra que, a opção viajar para participar
deste tipo de evento, em especial torcer por uma equipe de futebol, ainda é uma
experiência que envolve maior participação masculina.
A Fase 2, Copa do Mundo, também se destaca das Fases 1 e 3, por uma
maior presença de turistas (indivíduos oriundos de outros estados brasileiros),
por respondentes com maior poder aquisitivo e por um nível de escolaridade
um pouco mais elevado. O evento Copa do Mundo, pela sua natureza global,
atrai esse tipo participante espectador, com maior nível de renda e, consequentemente, nível de escolaridade mais alto.

Considerações Finais
A análise da evolução histórica dos estádios da cidade de Belo Horizonte
mostra que, assim como ocorreu em todo o país, as instalações destinadas ao
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futebol na capital mineira passaram pelas diversas etapas que caracterizaram o
desenvolvimento dos estádios no Brasil.
O Estádio Juscelino Kubitscheck de Oliveira, primeira instalação dentro do
conceito de estádio moderno difundido a partir da década de 1920, em Belo
Horizonte, e de propriedade do Cruzeiro Esporte Clube, teve sua inauguração
oficial em setembro de 1923, coincidindo com as festas da colônia italiana que
vivia na cidade. Cinco anos depois, em 1928, o Estádio Otacílio Negrão de
Lima, também conhecido como Alameda, era inaugurado pelo América Futebol Clube. Em 1929, o Atlético inaugurava seu estádio, o Presidente Antônio
Carlos, também conhecido como Estádio da Colina. Tais estádios corresponderam à Fase Moderna Regional, que caracterizou o final dos anos 1920 na
história do futebol brasileiro.
A escolha do Brasil como sede da Copa do Mundo de Futebol de 1950 e,
consequentemente, a escolha de Belo Horizonte como uma das cidades sede,
impulsionou o desenvolvimento de um novo modelo de estádio com ares modernistas e com capacidade de equiparar esportivamente o futebol de Minas
Gerais ao do Rio de Janeiro e de São Paulo, considerados estados de referência
na prática do esporte no Brasil. Assim, com o apoio do prefeito Otacílio Negrão
de Lima e financiamento da prefeitura, foi construído o Estádio Independência.
Um estádio moderno e com capacidade estimada para 45.000 pessoas. A instalação surgiu com a missão de atender aos desejos dos organizadores da IV Copa
do Mundo de Futebol e credenciar de forma definitiva o futebol de Minas Gerais como uma das potencias do esporte nacional, ingressando a cidade e o Independência na 3ª geração de estádios do Brasil, em sua fase Moderna Nacional.
Após a realização da IV Copa do Mundo de Futebol, surge em Belo Horizonte, na década de 1950, o desejo por um estádio com dimensões maiores,
capacidade ampliada de público e que representasse um marco arquitetônico
para a cidade. Alguns ensaios deste movimento foram iniciados da década de
1940, cresceram na década de 1950 e, finalmente, foi concretizado em 05 de
setembro de 1965, com a inauguração do Estádio do Mineirão. Uma instalação
moderna, dentro da 4ª geração dos estádios brasileiros, em sua Fase Moderna
do Milagre Brasileiro.
Em outubro de 2007, com a escolha do Brasil para sediar a Copa do Mundo FIFA 2014 e Belo Horizonte novamente contemplada com sua indicação
para ser uma das doze cidades sedes do megaevento, surge a necessidade de
uma nova adequação de seu principal estádio, o Mineirão, para a competição.
No atual estágio do esporte contemporâneo, com as aproximações existentes
entre o futebol e o entretenimento, a modernização do Estádio do Mineirão, de
acordo com o padrão estabelecido pela FIFA, organizadora do evento, deveria
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transformar a instalação em uma arena multiuso. Arena capaz de explorar, de
forma concreta e efetiva, todas as possibilidades econômicas e comerciais de um
espaço dessa natureza.
Minas Gerais e o novo Mineirão ingressam, assim, na 5ª geração de estádios
brasileiros, em sua Fase Pós-Moderna. A nova Arena Mineirão, estádio de classe
mundial (world class stadium), coloca Belo Horizonte, em termos de instalações
esportivas, no universo de cidades mundialmente preparadas para abrigar os
megaeventos esportivos.
Este novo modelo de arena multiuso incorpora ao Mineirão novos fluxos
de arrecadação para compensar a redução do público (capacidade anterior original para 130.000 pessoas e capacidade atual de 62.160 pessoas); pela concorrência com outras formas de consumo do entretenimento e do espetáculo;
pela necessidade de segurança, dentro e fora dos estádios; pela incorporação das
mais recentes soluções tecnológicas por arquitetos proeminentes como parte do
processo de comercialização e diferenciação do produto estádio; pela aceitação
da exploração comercial dos estádios com outras atividades em dias que não
acontecerão jogos; e, pelos serviços de exploração de patrocínios, marketing e
patrimoniais como nova fonte de arrecadação.
Como resultado da pesquisa realizada em Belo Horizonte, em suas três fases,
foi possível perceber uma preferência clara dos entrevistados pelo espetáculo e
pelo entretenimento proporcionado pelo megaevento Copa do Mundo FIFA
2014. Mais do que o caráter competitivo do futebol, a disputa entre seleções e
clubes, interessa ao torcedor, hoje, outros aspectos do evento esportivo. O entretenimento, o convívio social, o se exibir e mostrar em redes sociais e a qualidade
dos serviços prestados nos locais da competição são muito mais importantes do
que os resultados das partidas e/ou as vitórias de sua equipe de coração.
As novas arenas de Minas Gerais, a Arena Independência e o Mineirão, passaram a ser importantes ferramentas de promoção do futebol. Este fato transformou estas instalações em um produto de marketing e seus gestores devem ser
capazes de perceber que necessitam adotar modelos de gestão mais profissionais,
com a ampliação de seus conhecimentos sobre seus consumidores, entendendo
as variáveis capazes de influenciar em seu processo de escolha.
O torcedor, hoje alçado à condição de consumidor do futebol, vivenciou,
percebeu, e teve acesso a um patamar de qualidade de serviços ofertados durante a Copa do Mundo nunca antes presenciados em nossos antigos estádios.
Este fato provocou um grau de exigência e cobrança mais elevado sobre a qualidade dos serviços, as instalações apresentadas, a limpeza, toda a infraestrutura
oferecida, bem como a qualidade da experiência vivida neste novo espaço de
entretenimento esportivo.
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BRASÍLIA (DF): “A CAPITAL FEDERAL E O
MANÉ GARRINCHA”
José Carlos Marques
Gabriel Cortez

Brasília é a capital da República Federativa do Brasil. Cidade planejada. Projeto antigo. Em 1823, José Bonifácio de Andrade e Silva propôs a criação de
uma nova sede administrativa no interior do país, para a qual sugeriu o nome
Brasília e cuja localização deveria estar “distante das fronteiras e do litoral brasileiro”, por “questões de segurança” (Portal do Governo de Brasília, 2015). Seria
a capital do então Império (SECOPA, 2014), caso, à época, a ideia houvesse sido
implementada. Não o foi. A proposta de José Bonifácio precisou esperar mais de
um século para se materializar.
Entretanto, em 1892 (três anos após a Proclamação da República, em 1889),
um novo “passo” é dado em direção à construção da capital no interior do país.
O governo brasileiro nomeia um grupo – a Comissão Exploradora do Planalto
Central do Brasil, liderada pelo astrônomo Luiz Cruls – para “desbravar” o Planalto Central. Ao lado de médicos, geólogos e botânicos, a tal Comissão realizou
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um levantamento acerca da topografia, do clima, e da geologia, bem como da
flora, da fauna e dos recursos materiais da região, onde se instalaria a capital do
país em 1960 (Portal do Governo de Brasília, 2015). A “Missão Cruls” (como
ficou conhecida a empreitada) possibilitou a edição do primeiro mapa do Brasil
e indicou a posição da área demarcada para o futuro Distrito Federal (DF). O
território ficou conhecido ainda como “Quadrilátero Cruls e foi apresentado
ao Governo Republicano em 1894” (SECOPA, 2014). Mas foi apenas em 1955
que a área de 50 mil quilômetros quadrados, onde se localiza o atual Distrito
Federal, foi enfim delimitada:
A construção da nova capital teve início em abril de 1956, no
comando do então presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira. Com a criação da Companhia Urbanizadora da Nova
Capital (NOVACAP) e o Projeto de Lei nº 2.874, o governo
lançou o edital do Concurso Público para a construção do
Plano Piloto (Portal do Governo de Brasília, 2015).

O projeto urbanístico selecionado para dar forma a Brasília foi elaborado
pelo urbanista Lúcio Costa, cujo Plano Piloto traçava dois eixos cruzados em
um ângulo reto (como uma cruz) formando o que seria o mapa da futura capital. Um destes eixos levaria às áreas residenciais, sendo levemente inclinado
e dando à “cruz” a forma de um avião. O outro eixo, denominado Eixo Monumental, com 16 km de extensão, abrigaria os prédios públicos e os palácios
do Governo Federal, no lado leste; a rodoviária e a torre de TV, no centro; e os
prédios do Governo do Distrito Federal, no lado oeste.
Ao lado de Lúcio Costa, Oscar Niemeyer foi o autor dos mais relevantes
projetos arquitetônicos da cidade planejada (SECOPA, 2014):
A arquitetura de Brasília foi confiada a Niemeyer, um dos
mais originais e brilhantes discípulos da estética modernista
do francês Le Corbusier. O arquiteto já havia trabalhado antes
com o presidente Juscelino Kubitschek quando este foi prefeito de Belo Horizonte (Niemeyer projetou em BH a Igreja
da Pampulha, outra de suas obras consagradas). Para Brasília,
buscou a criação dos prédios e monumentos com formas claras, leves, simples e livres, sem considerar apenas seu aspecto
funcional (SECOPA, 2014).

A inauguração de Brasília ocorreu em 21 de abril de 1960. No dia 7 de
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dezembro de 1987, a capital brasileira é tombada pela UNESCO (Organização
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) como Patrimônio
Histórico e Cultural da Humanidade e se torna o único monumento arquitetônico com menos de cem anos a receber este título.
Ao redor de Brasília, formaram-se as “cidades-satélites”, as quais integram o
território do Distrito Federal (DF)1. À época da inauguração da capital, o Plano
Piloto registrava 48% da população do Distrito Federal (senado.gov.br, 2010).
Este número, porém, chegou a 13,26% em 1991, de acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), por conta do deslocamento habitacional da região central para as “cidades-satélites”. Em 2000, o Instituto registrou 2.051.146 habitantes no DF – número que, na última estimativa, divulgada
em 2015, subiu para 2.852.372, considerando-se as “cidades-satélites”.
Com uma extensão territorial de 5.779,999 km², a capital federal apresenta uma densidade demográfica de 444,66 habitantes/km² e IDH-M de 0,824
(IBGE, 2015). Em 2012, ainda de acordo com o IBGE (2015), Brasília apresentou o terceiro maior Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil, com a economia
da cidade gerando R$ 171,235 bilhões naquele ano e um PIB per/capita de R$
64.653,00. O setor de serviços é o que mais acrescenta ao PIB da região, tendo
sido o responsável por somar R$ 139,916 bilhões de reais ao indicador local em
2012 (IBGE, 2015). Os setores industrial e agropecuário representam uma fatia
consideravelmente menor: contribuíram – respectivamente – R$ 8,431bilhões
e R$ 511 mil reais ao PIB do DF em 2012 (IBGE, 2015).
No entanto, no quesito igualdade de renda, a riqueza em Brasília não está
distribuída. Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), em documento intitulado O estado das cidades do Mundo (2010/2011), a capital federal é uma
das 20 cidades do planeta que apresentam as maiores diferenças de renda entre
ricos e pobres. Neste ranking, Brasília aparece em 16º lugar, atrás de Goiânia
(10º lugar), Belo Horizonte e Fortaleza (13º lugar).

1.

O Distrito Federal se subdivide em 30 regiões administrativas (popularmente conhecidas como “cidades-satélites”). Além de Brasília (Plano Piloto), Lago Sul e Lago Norte,
que formam a área de maior poder aquisitivo, as demais regiões administrativas são:
Gama, Taguatinga, Brazlândia, Sobradinho, Sobradinho II, Planaltina, Paranoá, Núcleo
Bandeirante, Ceilândia, Guará, Cruzeiro, Samambaia, Santa Maria, São Sebastião, Recanto das Emas, Riacho Fundo, Riacho Fundo II, Candangolândia, Águas Claras, Sudoeste/Octogonal,Varjão, Park Way, Setor Complementar de Indústria e Abastecimento
(SIA), Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), Jardim Botânico, Itapoã e Vicente Pires.
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Apesar da desigualdade socioeconômica, a capital do país é reconhecida pela
qualidade de vida – sobretudo, quando se fala em áreas verdes. Brasília foi pensada de forma a que as diversas espécies do cerrado florescessem uma após a outra,
durante o ano todo. São 120 m² de área verde por habitante – valor quatro vezes
superior ao recomendado pela OMS (Organização Mundial da Saúde) –, 50
km² de gramados, 4 milhões de árvores plantadas e mil canteiros ornamentais
(SECOPA, 2014b). Na área central, está o maior parque urbano da América
Latina, o Parque da Cidade Sarah Kubitscheck, com cerca de 4,2 milhões de
metros quadrados.
Para a Copa do Mundo 2014, a capital federal ofereceu aos visitantes uma
rede hoteleira com cerca de 23 mil leitos na zona central (onde se localiza o estádio Mané Garrincha). A inauguração de quatorze novos hotéis, a implementação do programa Cama e Café (em inglês, Bed and breakfast), e a construção de
um eco camping – iniciativas promovidas pela Secretaria de Turismo do Distrito Federal – contribuíram para o aumento deste número. Com as novas opções,
Brasília ganhou 2.700 leitos, construídos para abrigar os turistas que visitaram a
cidade na época do Mundial.
A capital do país é o quinto destino turístico mais procurado do Brasil (SECOPA, 2014), seja pela história, pela arquitetura, ou pelo projeto urbanístico
inovador. É o centro de decisões políticas do país, “reflexo da brasilidade e da
diversidade do povo brasileiro” (SECOPA, 2014) e, como já dissemos, patrimônio arquitetônico da humanidade. Por essa exuberância planejada, foi uma das
12 cidades sedes escolhidas para receber um dos palcos da Copa do Mundo da
FIFA 2014. Isso não significa, porém, que o Mundial tenha inaugurado a relação
dos brasilienses com o futebol, como poderemos ver a seguir.

1. Futebol como instrumento de socialização: Brasília e
os seus estádios de futebol
O surgimento do futebol em Brasília acompanhou a chegada dos primeiros
operários à cidade (Assunção, Neves & Araújo, 2014):
Nas décadas de 1960 e 70, Brasília dava seus primeiros passos
como nova capital que se instalava no centro do país. Ela foi
construída no Planalto Central, em área de baixíssima densidade populacional e seus primeiros habitantes eram oriundos das
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mais diferentes regiões do Brasil. Eram pessoas que, do ponto
de vista sócio-antropológico, podem ser caracterizadas como
“culturalmente desenraizadas”, sem antigos vínculos com a
nova cidade. Por isso, era tão frequente ouvir-se que Brasília
era uma cidade fria, tamanha a dificuldade de se compartilhar referências culturais e estabelecer relacionamentos sociais
e afetivos, o que, obviamente, se explicavam pela massiva e
fragmentada colonização recente (Assunção, Neves & Araújo,
2014).

Neste contexto, o futebol e, sobretudo, os estádios de futebol foram essenciais à fixação, à socialização, e à identificação/diferenciação2 dos primeiros habitantes que povoaram a “cidade planejada” (Assunção, Neves & Araújo, 2014):
Desvendar o significado do ser brasiliense nunca foi uma tarefa
fácil, afinal o escasso tempo de construção da cidade e suas
origens sociais tão diversas dificultavam a construção de uma
nova “síntese”. Desde esses primeiros tempos, um dos importantes momentos de sociabilidade e confraternização eram os
jogos de futebol. Nos finais de semana havia torneios e campeonatos entre equipes formadas pelos operários das diversas
empresas de construção civil. [...] Os primeiros campeonatos
de futebol da nova capital constituíam um desses momentos
de formação de tênues traços de uma frágil identidade ainda
em construção, em uma cidade planejada e vazia na vastidão
solitária do planalto central, habitada por uma população de
migrantes desenraizados, sonhadores e esperançosos (Assunção,
Neves & Araújo, 2014).

Portanto, de maneira precedente à divulgação e à análise dos resultados da
pesquisa elaborada nos estádios do Distrito Federal (antes, durante e após a
Copa do Mundo da FIFA 2014), apresentaremos um breve histórico dos principais palcos que compõem o cenário futebolístico, social e cultural da região.
Notadamente, abordaremos os estádios: 1.1) Edson Arantes do Nascimento
(“Pelezão”); 1.2) Valmir Campelo Bezerra (“Bezerrão”); e 1.3) Elmo Serejo

2.

Para um aprofundamento no conceito de identidade (ao qual nos referimos por identificação/diferenciação), ver: Denys Cuche, A noção de Cultura nas Ciências Sociais (1999).
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Farias (“Boca do Jacaré” ou “Serejão”) – além, é claro, do Estádio Mané Garrincha, o representante de Brasília no Mundial de Futebol de 2014, ao qual se
dedicará o item 2 deste capítulo.

1.1 Estádio Edson Arantes do Nascimento (“Pelezão”)
O Estádio de Brasília – que, mais tarde, passou a se chamar Estádio Edson
Arantes do Nascimento ou, popularmente, “Pelezão” – foi um estádio de futebol construído no Distrito Federal, na região administrativa de Guará, e contou
com uma inauguração parcial em 21 de abril de 1965, como parte das comemorações dos cinco anos de existência da recém inaugurada capital do país
(Caldas e Almeida, 2011). Na ocasião, estiveram em campo a Seleção do Distrito
Federal (que marcou três gols e venceu a partida) e o Siderúrgica (campeão
mineiro de 1964, que marcou um gol e saiu derrotado) (Assunção, Neves &
Araújo, 2014). O primeiro gol do estádio “Pelezão” foi marcado pelo jogador
Zé Emílio, do Siderúrgica, aos 22 minutos (Caldas e Almeida, 2011).
Com capacidade para 25 mil espectadores (Assunção, Neves & Araújo, 2014),
o antigo Estádio de Brasília era um “local de vivência e de confraternização,
onde parte dos ‘candangos’ (termo que se referia aos primeiros construtores de
Brasília), saudosos de suas origens, encontravam-se buscando fundar uma ‘nova
história’, uma nova ‘alvorada’, em uma nova capital que ali se inaugurava” (Assunção, Neves & Araújo, 2014). A abertura oficial do “Pelezão” ocorreu apenas
em 31 de março de 1966, quando a construtora Rabello S.A. finalizou as obras
do estádio (Caldas e Almeida, 2011). Naquele dia, o Vasco da Gama e o Flamengo disputaram a segunda partida de inauguração do estádio. Era oficial. Vitória
cruzmaltina, por 2x1, com o primeiro gol “oficial” do estádio – com o perdão
da repetição – anotado pelo jogador Célio, do Vasco.
O caráter festivo se fez presente em outros jogos da história do “Pelezão” –
após as duas cerimônias inaugurais marcadas pela celebração (especialmente a
primeira). Em 25 de maio de 1967, por ocasião da visita de Edson Arantes do
Nascimento, “uma verdadeira festa ocorria em Brasília – a ‘capital-criança’, no
dizer do jornalista José Natal, responsável pela coluna de esportes ‘Dois Toques,
do diário Correio Braziliense” (Assunção, Neves & Araújo, 2014):
O maior jogador de futebol de todos os tempos – Pelé –,
pela primeira vez, se apresentaria no estádio que o honrava
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c arregando seu nome. O Correio Braziliense anunciava: ‘Brasília verá Pelé hoje no estádio da FDB’. Quando a bola rolou, seu
clube, o Santos Futebol Clube, goleou a Seleção Brasiliense
por 5x1, com o ‘Rei do Futebol’ marcando logo aos dois minutos. Campeões do mundo e jogadores da Seleção Brasileira
como Clodoaldo, Zito, Toninho, Pelé encantaram os brasilienses na nova terra. No dia seguinte, o Correio Brasiliense publicava: ‘o internacional Pelé, jogando muito bem, sendo o melhor de sua
equipe, e logo aos dois minutos conseguiu fazer um gol, intensamente
aplaudido pelo grande público que compareceu’ (itálicos dos autores)
(Assunção, Neves & Araújo, 2014).

No dia 2 de março de 1969, outra partida entraria para a história do principal estádio do Distrito Federal à época:
Chegou o momento daquele considerado o maior ponta-direita de todos os tempos ali atuar: Mané Garrincha extasiava
os torcedores atuando pelo Clube de Regatas Flamengo e pelo
Botafogo de Futebol e Regatas. Enfrentaria a seleção de Brasília. O Correio Braziliense estampava em sua manchete: ‘Mané
chega hoje’. Continuava: ‘Os fãs de futebol têm hoje à tarde os
melhores motivos para reverem um legítimo bicampeão mundial [...]
a alegria do povo volta às canchas’. Aos oito minutos, Dionísio fez
1x0. Aos 25, Liminha ampliou. Aos 30, Dionísio 3x0 (itálicos
dos autores) (sic) (Assunção, Neves & Araújo, 2014).

Além de jogos inaugurais e festivos, o “Pelezão” recebeu partidas de futebol
amador, de campeonatos regionais, e, até, do Campeonato Brasileiro de futebol
profissional (Assunção, Neves & Araújo, 2014). O CEUB (Centro Unificado
de Brasília) Esporte Clube foi a primeira equipe da capital federal a disputar o
campeonato nacional, em jogo contra o Botafogo (RJ), no dia 25 de agosto de
1973 (Assunção, Neves & Araújo, 2014):
Foi uma grande festa, Brasília se projetava em seus ídolos locais
– Péricles, Xisté, Rogério, Valmir, Cláudio Garcia. [...] Duas
semanas depois, o CEUB jogaria contra o Cruzeiro Esporte
Clube, de Belo Horizonte, pelo campeonato brasileiro daquele
ano: ‘fazendo exibição de gala no DF, o CEUB derrota o Cruzeiro:
2x0’ foi a manchete da primeira página do Correio Braziliense
(itálicos dos autores) (Assunção, Neves & Araújo, 2014).
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Assim, o “Pelezão” notabilizou-se como o “pontapé inicial para o futebol
profissional de Brasília”, nas décadas de 1960 e 1970 (Assunção, Neves & Araújo,
2014). Porém, nos anos 1980, o estádio foi desativado e demolido:
Não havia mais jogos, não havia mais celebrações coletivas.
Abandonado, aos poucos, [o “Pelezão”] começou a ser invadido por barracos de pessoas tão esquecidas como o próprio
estádio. [...] Todavia, localizado em uma região altamente valorizada da capital, tão cedo o ‘Pelezão’ tornou-se alvo privilegiado de ávidos especuladores financeiros e de empresas da
construção civil. Acabou sendo repassado pelo Governo Distrital à Federação Metropolitana de Futebol, que o vendeu a
uma empresa do setor imobiliário. Por seu passado e significado, aquele que poderia ter sido transformado em um dos
poucos ‘lugares de memória da capital nascente, acabou sendo
vítima de um duro e trágico desfecho – ‘Pelezão’ foi demolido
(Assunção, Neves & Araújo, 2014).

Apesar disso, outros estádios de futebol da capital do Brasil se mantiveram
como espaços de sociabilidade no Distrito Federal. São os casos dos estádios
Valmir Campelo Bezerra, o “Bezerrão”, e Elmo Serejo Farias, o “Serejão”, os
quais, ainda hoje, recebem partidas de futebol oficiais.

1.2 Estádio Valmir Campelo Bezerra (“Bezerrão”)
O Estádio Valmir Campelo Bezerra, popularmente conhecido como “Bezerrão”, está localizado na região administrativa do Gama, no Distrito Federal
(DF). O nome do estádio é uma homenagem ao ex-deputado, ex-senador e
ex-ministro do Tribunal de Contas da União (TCU),Valmir Campelo Bezerra
(administrador da Sociedade Esportiva do Gama no período da construção do
estádio). O “Bezerrão” dá lugar aos jogos do Gama desde a primeira inauguração oficial do local3, no dia 9 de outubro de 1977, em partida disputada por

3.
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Utiliza-se “primeira inauguração”, pois, entre janeiro de 2006 e novembro de 2008,
o “Bezerrão” ficou interditado para uma reforma capitaneada pelo arquiteto Ruy
Othake (Dias, 2008), ao custo de R$ 51 milhões, pagos pelo Governo do DF (globo-
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Gama e Botafogo (RJ). Os cariocas venceram pelo placar de 2x1, com o atacante botafoguense Gil sendo o autor do primeiro gol do estádio.
O recorde de público do “antigo” “Bezerrão” – antes da demolição parcial,
em 2005, para a reforma, em 2006 – é de 14.740 pessoas, no jogo Guará 2x1
Gama, disputado em 15 de abril de 1979 (Dias, 2008). Já o recorde de público
do “novo” “Bezerrão” (após a reforma) é justamente o do dia em que ocorreu
a reinauguração do estádio, em 19 de novembro de 2008, no amistoso entre a
Seleção Brasileira e a Seleção Portuguesa de futebol (Ferreira, 2011). O Brasil
venceu, por 6x2, em uma “grande festa que contou com a presença de personalidades do esporte como Pelé e Felipe Massa [...] onde nossa seleção venceu os
visitantes com uma expressiva goleada por 6x2, com Kaká e Cristiano Ronaldo
em campo” (Segama.com.br, 2015).
Porém, após o jogo de reinauguração, em 2008, o Bezerrão recebeu poucas
partidas de campeonatos nacionais e, evidentemente, internacionais (globoesporte.com, 2012):
Menos de um mês depois [do amistoso Brasil e Portugal], o
moderno estádio recebeu a partida decisiva entre Goiás e São
Paulo, que garantiu o bicampeonato brasileiro ao tricolor paulista. Evento que aumentou as esperanças do torcedor brasiliense em continuar recebendo grandes partidas de futebol na
capital federal. No entanto, a expectativa não se confirmou. O
time do Gama sofreu seguidos rebaixamentos e foi da Série B
para a Série D do Brasileirão. Times grandes do país também
não voltaram a “mandar” jogos no DF, como se chegou a especular no ano passado [2011]. Entre 2009 e 2012, os dois jogos
mais importantes que o Bezerrão recebeu foram Dom Pedro-DF x Botafogo e Gama x Ceará, ambos pela primeira fase da
Copa do Brasil. Utilizado pelo time do Gama no Campeonato
Brasiliense e na Quarta Divisão nacional, o estádio também recebe eventualmente jogos de clubes sem campo da capital federal, como o Botafogo-DF. Além das partidas locais, o Bezerrão costuma ser palco de decisões de campeonatos amadores
da cidade. As solicitações de eventos ou jogos no estádio são
sempre avaliadas pelos administradores, que cobram uma taxa
que varia entre R$ 300 e R$ 4 mil (globoesporte.com, 2012).

esporte.com, 2012). A segunda inauguração do estádio ocorreu em novembro de 2008,
como veremos a seguir.
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Em junho de 2015, o “Bezerrão” esteve envolvido em uma polêmica, por
conta do uso do gramado do estádio. Equipes de futebol americano da região
administrativa de Gama, representadas pela Federação Brasiliense de Futebol
Americano, utilizavam o “Bezerrão” para jogos do Campeonato Brasiliense da
modalidade. A prática, contudo, não agradou os dirigentes da Sociedade Esportiva do Gama, que utilizaria o “Bezerrão” na disputa da Série D do Campeonato Brasileiro de 2015 (Jornal de Brasília, 2015):
O Alviverde [Gama], que utiliza o estádio como mando de
campo há décadas, está a menos de um mês para o jogo de
estreia na Série D do Campeonato Brasileiro, contra o Botafogo-SP, em 12 de julho, no estádio. A situação do campo preocupa: “Essa questão da utilização para o futebol americano tem
incomodado bastante a diretoria do time”, afirma o técnico do
Gama, Gilson Granzotto. [...] Os times de futebol americano,
por sua vez, disputam o Campeonato Brasiliense. Em franca
expansão, os representantes do esporte comemoram o fato de
terem um lugar adequado para sediar as partidas e o sucesso de
público no Bezerrão. “O Bezerrão é o melhor estádio que já
jogamos em Brasília.Temos o apoio da Secretaria do Esporte e
da Administração do Gama. E a margem de público é ótima”,
destaca Márcio Reis Junior, presidente da Federação Brasiliense de Futebol Americano (Jornal de Brasília, 2015).

A questão deixa margem para a utilização futura do “Bezerrão” (por conta da
pouca expressividade do futebol profissional de Brasília) e, sobretudo, pela característica multiuso que o estádio adquiriu após as obras de reforma concluídas em 2008.
De lá para cá, o “Bezerrão” tem sido palco de eventos culturais de diversos
matizes, como festas religiosas4, shows, e festivais de música5.

4.

“A programação das festividades [de inauguração] do Bezerrão começou no último
sábado (15) [de novembro de 2008], com a Missa inaugural presidida por D. João Braz
de Aviz, Arcebispo de Brasília [...]. Hoje (17), foi a vez dos evangélicos que celebraram
um culto de ação de graças pelo pastor Gean Porto e shows com o pastor Egmar e
os cantores Valdirene e Sanny, além das bandas “Passageiros de Cristo” e “Trazendo a
Arca”. Na quarta-feira haverá shows do lado de fora do estádio, onde também serão
colocados telões para transmissão do jogo.” (Dias, 2008).

5.

Ver: http://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/2015/07/festival-do-gama-no-df-traz-chico-cesar-e-moveis-coloniais-de-acaju.html.
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Na Copa do Mundo da FIFA 2014, o Walmir Campelo Bezerra foi um dos
vinte e quatro Campos Oficiais de Treinamentos (COTs) escolhidos pela entidade organizadora para abrigar a preparação das seleções que disputaram jogos do
Mundial no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (Portal da Copa, 2014)6. No
entanto, o Portal da Transparência, da Controladoria Geral da União (CGU), do
Governo Federal, no espaço destinado às informações sobre a Copa do Mundo
de Futebol de 2014, não apresenta os dados sobre as obras de “Reforma e Revitalização do Estádio Valmir Campelo (BEZERRÃO)”, apesar de o referido item
(“Reforma e Revitalização do Estádio Valmir Campelo (BEZERRÃO)”) constar na
página da CGU, na guia “Centros de Treinamento” (Portal da Transparência, 2014),
incorporada ao portal. A única informação apresentada pela Controladoria, em
relação à preparação do estádio Bezerrão para o Mundial-2014, diz respeito ao
subitem “Responsável”, o qual está preenchido com os dizeres “Secretaria de Estado
de Esporte do Distrito Federal”. Os demais “subitens” (“Previsão de investimento para
esta ação”, “Licitações”, “Licenças”, “Relatório de Execução”, e “Atualização de Dados”)
encontram-se sem informações. Jogadores das seleções de Camarões, Colômbia,
Portugal e Suíça treinaram no “Bezerrão” durante a Copa do Mundo FIFA 2014.

1.3. Estádio Elmo Serejo Farias (“Boca do Jacaré” ou
“Serejão”)
O Estádio Elmo Serejo Farias (também conhecido como “Serejão” ou, desde 2001, “Boca do Jacaré”) está localizado na região administrativa de Taguatinga, no Distrito Federal. O “Serejão” foi inaugurado oficialmente em 23 de abril
de 19787 e batizado com o nome do ex-governador do DF, Elmo Serejo Farias,
que trabalhou para a construção do estádio quando esteve à frente da Administração Regional de Taguatinga, entre 1974 e 1979 (Dias, 2012).

6.

O Estádio Mané Garrincha fica a aproximadamente 30 km da região administrativa do Gama.

7.

“O estádio teve sua inauguração parcial no dia 29 de agosto de 1976, quando o Taguatinga venceu o Vila Nova, de Goiânia (GO), por 1x0, gol olímpico de Dinarte aos 42
minutos do segundo tempo. O Taguatinga atuou com Carlos José, Mundinho, Edair,
Mauro e Chico; Nelson, Elmo e Maurício; Bira (Zé Vieira), Ruy e Dinarte. O árbitro
da partida foi Adélio Soares Nogueira. As obras para a conclusão do estádio passaram,
então, a um ritmo bastante lento e, somente em 23 de abril de 1978 é que a cidade de
Taguatinga pôde festejar a entrega do seu primeiro grande estádio.” (Naves, 2011).
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A administração de Taguatinga gerenciou o “Serejão” até 1999. Os dois clubes
da cidade, os extintos Taguatinga e Atlântida, mandavam as suas partidas e os seus
treinos no local. Em 9 de outubro de 1999, o “Serejão” foi parcialmente reformado e, meses mais tarde, parou de ser utilizado. O último jogo antes do encerramento das atividades foi Atlântida 0x4 Bandeirante, válido pela segunda divisão
do Campeonato Brasiliense daquele ano (Dias, 2012). O estádio não apresentava
as condições ideias para receber uma partida de futebol e não existiam clubes
interessados em revitalizá-lo. “Com a extinção dos dois times de Taguatinga, o
estádio ficou abandonado, chegando ao ponto de não ser sede de nenhum jogo
pelo campeonato brasiliense de 2000” (Naves, 2011). Até que, em abril de 2001,
[...] a diretoria do Brasiliense arrendou o estádio junto à administração [de Taguatinga] com o intuito de realizar as partidas do
Brasiliense no gigante adormecido. A reforma inicial do estádio,
financiada pelo Brasiliense Futebol Clube, durou 70 dias e solucionou problemas antigos da arena, como o reparo de alambrados
e refletores, completa remodelação dos vestiários, cuidados básicos
com o gramado e todas as medidas necessárias para deixar o Serejão
em condições de jogo. Por acaso, o primeiro jogo do Brasiliense no
estádio aconteceria exatamente dois dias depois do estádio completar 23 anos de existência (sic) (Brasiliense Futebol Clube, 2015).

O Brasiliense venceu a primeira partida que disputou na “Boca do Jacaré”
(apelido dado ao estádio pela torcida do clube8) diante do Brasília:
Uma boa vitória marca o início da trajetória do Brasiliense
em sua nova casa. Pelo Campeonato Candango de 2001, o
Brasiliense bateu o tradicional Brasília por 3x1, com dois gols
marcados por Weldon (aos 18 e 30 minutos do 1º tempo) e
outro pelo então capitão Darci (aos 23 do 1º tempo). Cláudio
descontou para o primeiro adversário abatido na Boca do Jacaré (Brasiliense Futebol Clube, 2015).

8.
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“Até 2001, ele era o estádio Elmo Serejo Farias. Foi só o Brasiliense pisar pela primeira
vez em seu gramado, no dia 25 de abril daquele ano, que a arena passaria a ser conhecida como Boca do Jacaré e se tornou a casa do Brasiliense e de sua nascente torcida.
O Brasiliense abraçou o antigo Serejão, o segundo maior estádio do Distrito Federal, e
tornou-o palco dos jogos do Jacaré na cidade, trazendo de volta os torcedores para as
arquibancadas do estádio.” (Brasiliense Futebol Clube, 2015).
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O recorde de público do “Serejão” ocorreu na final do Campeonato Brasiliense
de 2001: “Foram 34.228 torcedores que assistiram a Brasiliense 1x2 Gama, no desfecho de uma campanha que rendeu o vice-campeonato da Primeira Divisão local
logo no ano de estreia na competição” (Brasiliense Futebol Clube, 2015). O estádio
recebeu, também, os jogos do Brasiliense na Série C daquele ano (2001), além de
partidas de clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, como Botafogo, Cruzeiro,
Corinthians, Palmeiras, Atlético-MG e Fluminense. Outro time de expressão que
mandou jogos no “Serejão”, em 2001, foi o Flamengo, pela Copa Mercosul.
Em 2002, o “Serejão” recebeu partidas do Brasiliense Futebol Clube pela Série
C do Campeonato Brasileiro, ano em que a equipe se sagrou campeã do torneio e
ascendeu à segunda divisão do futebol nacional (Naves, 2011). A segunda partida
da final da Copa do Brasil de 2002 também foi disputada na “Boca do Jacaré”,
entre Corinthians e Brasiliense, no dia 15 de maio de 2002. O empate em 1x1
garantiu o título do torneio ao Corinthians (Futpédia, 2015), que havia ganhado
o primeiro jogo, em São Paulo, no Estádio Morumbi (Futpédia, 2015b).
Outras partidas do Brasiliense que entraram para a história da “Boca do Jacaré” foram a semifinal da Copa do Brasil de 2007, contra o Fluminense, e o jogo
do acesso do clube para a Série A, em 2004, contra o Fortaleza (Naves, 2011).
O estádio tornou-se, assim, local de conquistas para o clube:
[...] foi na Boca do Jacaré que jogadores e uma multidão de
torcedores comemoraram o acesso para a elite do futebol brasileiro, na histórica partida contra o Fortaleza. Em três dos seis
títulos estaduais conquistados pelo Jacaré, a volta olímpica foi
dada no seu estádio, nos braços de sua torcida. O Brasiliense
acostumou-se a fazer da Boca do Jacaré o lugar propício para
vitórias e títulos (Brasiliense Futebol Clube, 2015).

A capacidade atual do “Serejão” é de até 28 mil torcedores (Brasiliense Futebol Clube, 2015). O estádio – assim como o Valmir Campelo Bezerra – consta
no Portal da Transparência do Governo Federal, na guia “Centros de Treinamento”
(Portal da Transparência, 2014b). Porém, assim como no caso do “Bezerrão”, a
única informação apresentada pela CGU, em relação à preparação do “Serejão”
para o Mundial-2014, diz respeito ao subitem “Responsável”, o qual – do mesmo
modo que no caso do “Bezerrão” – está preenchido com os dizeres “Secretaria
de Estado de Esporte do Distrito Federal”. Os demais “subitens” (“Previsão de investimento para esta ação”, “Licitações”, “Licenças”, “Relatório de Execução”, e “Atualização de Dados”) também se encontram sem informações ou “sem previsão”.
Considerando-se o Elmo Serejo Farias (“Serejão”) e o Valmir Campelo
Bezerra (“Bezerrão”), o Distrito Federal conta com 12 estádios utilizados em
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Fonte: Confederação Brasileira de Futebol (CBF), 2014.

Tabela 1 – Estádios do Distrito Federal (DF)

competições oficiais da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A “Boca do
Jacaré”, o “Bezerrão” e o Estádio Nacional Mané Garrincha são os três “palcos”
que possuem capacidade superior a vinte mil pessoas, de acordo com o Cadastro
Nacional de Estádio de Futebol (CNEF) da entidade (Tabela 1).
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2. O Distrito Federal na Copa do Mundo: o Estádio Nacional Mané Garrincha
“Palácio dos esportes e da cultura”. É com essas palavras que o site da Secretaria Extraordinária para a Copa do Mundo do Distrito Federal (SECOPA,
2014b) descreve o Estádio Nacional Mané Garrincha – após a reformulação
pela qual o principal palco futebolístico da capital federal passou, entre 2010 e
2014. A reforma do Mané Garrincha teve o objetivo de modernizar o estádio –
inaugurado em 1974 – e de torná-lo adequado ao padrão FIFA, visando a Copa
do Mundo de Futebol de 2014.
O Mané Garrincha foi aberto ao público, pela primeira vez, em 1974, com
o nome Estádio Governador Hélio Prates da Silveira e capacidade para 45.200
pessoas.
Há exatos 39 anos [em 2013], o Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha também estava em obras. No entanto, no
dia 10 de março de 1974, houve uma pausa nos trabalhos. O
motivo? A festa de inauguração. [...] O nome era outro: Estádio Governador Hélio Prates da Silveira, parte do Complexo
Poliesportivo Presidente Médici. Arquibancadas inferiores estavam prontas, mas peças de ferro e madeira ainda começavam
a dar forma à estrutura das tribunas e da arquibancada superior,
concluídas mais tarde. Em campo, um amistoso entre Ceub,
primeiro time da cidade a disputar a elite do futebol nacional,
e Corinthians [vitória da equipe paulista por 2x1]. [...] Nos
anos seguintes, o local se tornou a casa de praticamente todos
os times da cidade. Muitos tinham campos próprios, mas faziam questão de mandar seus principais jogos no novo estádio.
Já na década de 1980, veio a homenagem ao anjo das pernas
tortas e o nome passou para Estádio Mané Garrincha. E foi no
Mané que, no fim da década de 1990 e início dos anos 2000,
o futebol brasiliense viveu um dos seus melhores momentos,
com as quatro temporadas seguidas do Gama na Série A do
Brasileirão (globoesporte.com, 2013).

O ponto alto do futebol do Distrito Federal nesse período aconteceu no dia
20 de dezembro de 1998, quando o Gama conquistou sua primeira competição
nacional ao derrotar o Londrina, do Paraná por 3x0. Com o resultado, a equipe
brasiliense subiu para a Série A do futebol brasileiro. O jogo marcou o recorde
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de público na fase “antiga” do estádio, com a presença de 51.200 torcedores
(Jornal de Londrina, 2008).
Com o anúncio do Brasil com sede da Copa do Mundo FIFA 2014, no ano
de 2007, Brasília, como capital do país, foi escolha natural para ser uma das sedes
da competição. O “antigo” Estádio Mané Garrincha, já obsoleto, precisava ser
reformado para se adequar aos padrões requeridos pela FIFA e abrigar partidas
importantes da competição. Um projeto foi elaborado para a remodelação da
instalação e seu ajuste ao principal evento do futebol mundial e às necessidades
da visão do esporte da FIFA, cada vez mais voltada ao entretenimento.
O projeto de remodelação da arena é de autoria da empresa Castro Mello
Arquitetos e foi idealizado “a partir de conceitos arquitetônicos que fizeram
com que a cidade [Brasília] fosse reconhecida, em 1987, como Patrimônio Cultural da Humanidade” (SECOPA, 2014b). Os arquitetos Eduardo Castro Mello
e, seu filho, Vicente Castro Mello assinam como responsáveis pela obra. O pai
(Eduardo) foi coautor e responsável pelo primeiro projeto do Mané Garrincha, inaugurado em 1974. “Na ocasião, o estádio seria olímpico, com 110 mil
lugares, mas nunca chegou a ser concluído. Hoje, os Castro Mello optaram
por transformar o estádio de futebol em mais um dos monumentos da capital
federal” (SECOPA, 2014b). Nas palavras do próprio Eduardo Castro Mello
[referindo-se à destinação do Mané Garrincha após a Copa do Mundo-2014]:
Os moradores da cidade [Brasília], em vez de irem a um shopping, poderão frequentar o estádio e almoçar com vista para
o gramado. Já o museu do futebol será um importante ponto de referência, integrado ao circuito turístico da cidade [...]
Optamos por não quebrar essa filosofia arquitetônica. Propusemos criar uma floresta de pilares, como chamamos, com o
anel superior que serve de suporte para a cobertura, e o estádio
propriamente dito na parte inferior. A varanda serve de acesso
para as pessoas que chegam ao estádio. Seria difícil criar um
projeto que não tivesse nada a ver com Brasília. (SECOPA,
2014b).

A Arena Mané Garrincha foi projetada com capacidade ampliada para
72.788 pessoas. Durante a Copa do Mundo da FIFA 2014, a capacidade total do estádio ficou em 70.824 espectadores, os quais ainda dispuseram de 74
camarotes, 276 sanitários, 40 bares, dois restaurantes e 14 lanchonetes, em um
estádio projetado para receber partidas de futebol, além de uma série de eventos,
como shows, espetáculos, conferências e reuniões (SECOPA, 2014b). A fachada
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do novo Mané Garrincha é composta por 288 pilares dispostos ao redor do edifício, “formando o espaço de convivência e de acesso do público que é feito, de
forma independente e rápida, por meio de 50 rampas, quatro escadas rolantes,
60 escadas normais e 20 elevadores” (Portal da Transparência, 2014c).9
Na tabela a seguir, temos alguns dados sobre a reforma do Mané Garrincha.
Tabela 2 – Ficha Técnica – Estádio Nacional Mané Garrincha –
Brasília/DF

Custo total da obra
(desde as fundações até o
acabamento interno)
Construção e operação
Projeto arquitetônico
Início do projeto
Área construída
Área ocupada (com
estacionamento)
Área coberta
Área do entorno da arena
Altura (térreo à cobertura)
Dimensões do gramado
Pilares
Capacidade (Copa do Mundo)
Capacidade (pós-Copa)
Espaço para cadeirantes

9.

R$ 1,4 bilhão
(Total Previsto: R$ 1.403.300.000,00;
Total Contratado: R$ 1.438.590.437,15;
Total
Executado (Pago): R$ 1.430.621.779,09)9
Consórcio Brasília 2014
(Andrade Gutierrez/Via Engenharia)
Castro Mello Arquitetos – Eduardo Castro
Mello e Vicente Castro Mello (autores)
2007
218.798,09m²
716.329,75m²
74.952,58m²
617.870m²
46,14m
105 x 68m
288 pilares (36m de altura livre)
70.824 pessoas
72.788 pessoas
156 lugares

Há divergências a respeito do valor da obra de reforma do Estádio Nacional Mané
Garrincha. Neste trabalho, considerar-se-á oficial o indicador fornecido pelo Portal da
Transparência do Governo Federal (Portal da Transparência, 2014c).

Brasília (DF): “A Capital Federal e o Mané Garrincha”

143

Distância do assento para o
gramado
Sanitários
Vestiários
Catracas
Iluminação
Imprensa
Estacionamento externo
Estacionamento interno
Início das Obras
Data da entrega
Tempo de construção
Quantidade de trabalhadores

7,5 metros (distância inicial)
276 sanitários
4 vestiários
148 unidades
446 refletores
6 cabines de TV (capacidade p/ 4
comentaristas cada) + Sala de imprensa (para
262 pessoas) + Tribuna de mídia (para 260
jornalistas)
7.848 vagas
572 vagas
26 de julho de 2010
18 de maio de 2013
1.027 dias
15 mil (aproximadamente)

Fontes: http://www.copa2014.df.gov.br/o-estadio-em-numeros/4971-o-estadio-em-numeros e http://www.portal2014.org.br/cidades-sedes/BRASILIA/.

As empresas Andrade Gutierrez e Via Engenharia foram as responsáveis pelas
obras de engenharia civil do Estádio Nacional Mané Garrincha (SECOPA,
2014c). As construtoras assinaram o contrato em 2010 e formaram o Consórcio
Brasília 2014. Neste primeiro ano, cinquenta operários atuaram no canteiro de
obras do Mané Garrincha. “Esse número subiu para 450 em janeiro de 2011 e
para 1.150, em abril de 2011. Em julho, subiu para 2.119. Para acelerar o andamento da obra, em 19 de setembro de 2011 foi instituído o terceiro turno de
trabalho no canteiro, com quase 2,5 mil operários” (SECOPA, 2014c).
Em 11 de junho de 2012, o auxiliar de carpintaria José Afonso de Oliveira Rodrigues, de 21 anos, caiu do anel superior do estádio Mané Garrincha e faleceu no local.
[...] Ele sofreu uma queda de 30 metros (o equivalente a um
prédio de dez andares). [...] Segundo relatório da fiscalização do
Ministério do Trabalho (MT), José Afonso caminhava em um
local que havia servido de passagem a trabalhadores da obra. Já
devia ter andado por ali várias vezes, porém, muito provavelmente, ninguém o avisara de que parte da estrutura que sustentava
a plataforma de madeira onde caminhava havia sido removida.
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[...] Segundo a fiscalização do MT, a remoção parcial das estruturas de sustentação da plataforma, deixando apenas as madeiras
sem suporte, foi um erro de procedimento que induziu a uma
falsa sensação de segurança no trabalhador (BBC, 2014).

Além da morte de José Afonso, que levou a interdição parcial da obra, houve
ainda a suspeita de superfaturamento na reforma do Estádio Nacional de Brasília, de acordo com reportagem da folha.com10. “A reforma do estádio Mané Garrincha, a arena mais cara da Copa do Mundo, tem indícios de superfaturamento
de R$ 431 milhões, segundo análise do Tribunal de Contas do Distrito Federal”
(folha.com, 2014). O custo do estádio dobrou entre o início e a conclusão da
obra, segundo a reportagem:
[...] o superfaturamento é resultado de uma série de irregularidades, como compra indevida de material, cálculo equivocado no
custo de transporte, além de abono de multa pelo atraso na entrega
da obra e atraso na solicitação de descontos na cobrança de impostos previstos em lei. Os contratos analisados pela área técnica do
tribunal dão pistas de como o custo do estádio dobrou desde o início da obra, passando de R$ 700 milhões, em 2010, para os atuais
R$ 1,4 bilhão. Um dos exemplos para entender o gasto excessivo
“sem mais esforços”, segundo técnicos, é o cálculo de transporte
de materiais pré-moldados no canteiro de obras. A fábrica dessas
peças fica a 1,5 km do estádio, na capital federal, mas o custo de
transporte foi calculado como se tivessem sido transportadas de
Goiânia a Brasília, uma distância de 240 km. (folha.com, 2014).

Oficialmente, o site Copa 2014 – Transparência em 1º lugar, criado pelo Governo
Federal e mantido pela Controladoria Geral da União (a fim de dar transparência às
ações e aos gastos do Estado com o megaevento), informa que o montante empenhado nas obras de reforma do Estádio Nacional de Brasília foi um “Total Previsto”
de R$1.403.300.000, 00; um “Total Contratado” de R$1.438.590.437,15; e um
“Total Executado (Pago)” de R$1.430.621.779,09 (Portal da Transparência, 2014c).

10. Ver também a reportagem do Portal UOL Custo do Mané Garrincha em Brasília chega a R$
1,7 bilhão, diz TC-DF: http://copadomundo.uol.com.br/noticias/redacao/2013/06/21/
custo-do-mane-garrincha-em-brasilia-chega-a-r-17-bilhao-diz-tc-df.htm.
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A reinauguração do Mané Garrincha ocorreu no dia 18 de maio de 2013.
A cerimônia contou com a presença do então ministro do Esporte, Aldo Rebelo, e da presidente Dilma Rousseff, que deu o pontapé inicial da nova arena.
Os cerca de 15 mil operários que participaram da construção do estádio foram
homenageados, após os 1.027 dias de obras (Portal da Copa, 2014b):
Uma placa dentro do estádio mostra o nome de todos os trabalhadores, agora eternizados no Mané Garrincha. A abertura oficial do Estádio Mané Garrincha também contou com futebol.
No mesmo dia, a bola rolou pela final do Candangão, Campeonato Brasiliense de Futebol, com jogo entre os times Brasiliense
e Brasília. O Brasiliense conquistou o seu oitavo título vencendo
o Brasília por 3x0. O destaque da partida foi o jogador Bocão,
que aos 5 minutos do segundo tempo, entrou para a história
do estádio por marcar o primeiro gol. A partida de inauguração
do estádio, que serviu como primeiro evento-teste para a Copa
das Confederações da FIFA 2013™, mostrou que a cidade está
pronta para os grandes eventos (Portal da Copa, 2014b).

No dia 17 de maio de 2013, um dia antes desta cerimônia de inauguração
da arena, o jornalista João Fellet, da BBC Brasil, questionou:
Erguido inteiramente com dinheiro público, o Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha será inaugurado neste sábado
[18 de maio de 2013] em meio a dúvidas sobre sua viabilidade
econômica e críticas à estratégia do governo do Distrito Federal
(DF) para cobrir os custos da construção. [...] Inicialmente, o
Mané Garrincha estava orçado em R$ 696 milhões. Segundo o
TCDF [Tribunal de Contas do Distrito Federal], houve 19 aditivos na construção. O tribunal diz ter identificado sobrepreço
em compras e pagamentos por serviços não executados, entre
outras irregularidades. Já o governo do Distrito Federal afirma
que a elevação do valor inicial se deveu a exigências da FIFA e à
execução de serviços não previstos no projeto original, como a
cobertura das cadeiras. [...] a arena brasiliense sediará jogos menos importantes da Copa e fica numa cidade sem tradição futebolística. Em sua inauguração, o Mané Garrincha abrigará a final
do campeonato local, o Candangão, entre Brasiliense e Brasília.
A média de público do torneio beira 1 mil pessoas por jogo, e
o Distrito Federal não tem nenhum time na primeira divisão
do campeonato brasileiro. Seu clube mais bem posicionado na-
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cionalmente, o Brasiliense, disputará neste ano [2013] a terceira
divisão do torneio. [...] Ainda assim, segundo o governador Agnelo Queiroz (PT-DF), a arena não dependerá do futebol. “Não
é um estádio de futebol.Vai ter até futebol, mas será uma arena
multiuso, um importante centro esportivo, cultural e comercial”,
disse ele em entrevista coletiva recente, quando o Mané Garrincha foi apresentado a jornalistas de veículos estrangeiros. Agnelo
afirma que o estádio receberá shows frequentes e abrigará lojas,
restaurantes, bares, cinemas e teatro. “Vamos atrair grandes eventos do país e internacionais” (BBC Brasil, 2013).

Após a inauguração, o primeiro jogo da Série A do Campeonato Brasileiro
disputado no Mané Garrincha, no dia 26 de maio de 2013, entre Flamengo e Santos, registrou um faturamento recorde no país, com renda de R$ 6.948.710,0011
e público de 63,5 mil pagantes. Foi o segundo evento teste do local:
Um jogo sem gols, sem bom futebol, sem emoção e, pior, sem
uma avaliação satisfatória do padrão FIFA. Na primeira grande
partida do Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha, no domingo, só não faltaram tropas de choque da Polícia Militar e filas
quilométricas em volta da arena, a mais cara de todas que serão
usadas na Copa das Confederações do mês que vem. Para evitar
um vexame, com milhares de cadeiras ainda vazias no início da
partida entre Santos e Flamengo, os policiais liberaram a vistoria
com detectores de metal - uma exigência na Copa das Confederações - uma hora antes do início do jogo para garantir que
milhares de torcedores chegassem a seus lugares até o final do primeiro tempo. Com a falta de revista na entrada, o evento, que seria
o único teste antes de o estádio receber a abertura da Copa das
Confederações, não serviu para avaliar os preparativos de Brasília
para o jogo entre Brasil e Japão, em 15 de junho (veja.com, 2013).

Na Copa das Confederações de 2013, evento teste organizado pela FIFA um
ano antes da Copa do Mundo, a arena de Brasília foi palco da partida de abertura

11. Aproximadamente R$ 8.730.678,88 em valores atualizados para setembro de 2017.
Base: IGP-DI (FGV). Fonte: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/
corrigirPorIndice
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da competição, com a vitória de 3x0 da Seleção Brasileira sobre o Japão. Diante
de 67.423 espectadores, Neymar marcou o primeiro gol de um selecionado nacional no novo estádio. Apesar das críticas, em julho de 2013, com pouco mais
de um mês de funcionamento, a arena foi contemplada com um prêmio: a
Certificação Internacional por Liderança em Qualidade (International Star for
Leadership Quality), concedida pelo Business Initiative Directions (BID) (Portal da
Copa, 2014c). “O Mané Garrincha foi a única iniciativa brasileira na lista de 75
premiados neste ano [2013]. Segundo o site da própria entidade, o prêmio anual
é entregue a companhias de ponta em todo o mundo em reconhecimento ao
compromisso com excelência, liderança e inovação” (Portal da Copa, 2014c).
O estádio recebeu, também, o certificado SA 8000 (Social AccountAbility 8000),
que atesta a responsabilidade social com os operários:
O selo, criado com base nas normas da Organização Internacional do Trabalho (OIT), na Declaração Universal dos Direitos Humanos e na Declaração Universal dos Direitos da
Criança da Organização das Nações Unidas (ONU), comprova a aplicação de práticas sociais do emprego, como proibição
do trabalho infantil e forçado, segurança e saúde no trabalho,
liberdade de associação e direitos coletivos, proibição de discriminação, além de remuneração e cumprimento da carga
horária de trabalho adequada (Portal da Copa, 2014c).

Localizado na área central de Brasília, o Mané Garrincha fica a 15,7 quilômetros do Aeroporto Internacional Presidente Juscelino Kubitschek e a menos
de dois quilômetros do Setor Hoteleiro Norte da cidade (Portal da Transparência, 2014c). O estádio recebeu sete partidas da Copa do Mundo da FIFA 2014
(ver Tabela 3) – número máximo para uma cidade-sede:
Desse total, quatro [jogos] foram da fase de grupos. A primeira
disputa ocorreu entre Suíça e Equador, no dia 15 de junho, às
13h. No mesmo horário do dia 19, foi a vez de Colômbia e
Costa do Marfim se enfrentarem. O jogo mais esperado, no entanto, foi Camarões e Brasil, às 17h do dia 23. Três dias depois,
em 26, Portugal e Gana entraram em campo em partida marcada para 13h. Após a fase de grupos, o Mané recebeu uma partida das oitavas de final, no dia 30 de junho, e uma das quartas de
final, no dia 5 de julho. No dia 12 de julho, véspera da final, o
terceiro colocado foi definido na arena (SECOPA, 2014).
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Até dezembro de 2014, o Estádio Nacional de Brasília havia recebido “83 eventos
– 53 jogos, 14 shows/festas e 16 outros [eventos] variados – desde a sua inauguração,
em maio de 2013.Agendas que atraíram 1,7 milhão de pessoas à arena brasiliense. Os
números comprovam que o Estádio Nacional conseguiu ter uma agenda muito além
dos sete jogos da Copa do Mundo” (Portal da Copa, 2014d). A média de torcedores
que foram ao Mané Garrincha em jogos do Campeonato Brasileiro foi superior à
média de público nacional de outros estádios que sediaram jogos do “Brasileirão” em
2013 e 2014:“A arena brasiliense teve média de 29 mil e 177 espectadores por partida nos 16 jogos da Série A que recebeu em 2013 e 2014, contra a média de 15.753
pessoas por jogo que a competição nacional [Campeonato Brasileiro] recebeu no
mesmo período [em outros estádios]” (Portal da Copa, 2014d). Além disso,
[...] segundo estudo da Codeplan, 60% dos moradores do DF e Entorno, ou 2,4 milhões de pessoas, são torcedores de clubes nacionais,
consolidando a arena brasiliense como palco estratégico para os
grandes times brasileiros. Dos 12 times com maior torcida no país,
10 já passaram pela capital federal. Flamengo e Botafogo escolheram
Brasília como sua segunda casa. O Mané Garrincha se transformou
num instrumento importante para a valorização e o fortalecimento
dos clubes locais. Entre as partidas de futebol realizadas no Mané
Garrincha, vale destacar o jogo entre Brasília e Paysandu, pela Copa
Verde, em abril deste ano [2014], com público de 51 mil pessoas,
prova do potencial do futebol local e da importância da nova arena
para incentivar o esporte no DF. Nesta partida, a equipe de Brasília
conquistou uma vaga inédita para uma competição internacional, a
Copa Sul-Americana (Portal da Copa, 2014d).

Na Copa do Mundo da FIFA 2014, a média de público do Estádio Mané
Garrincha foi de 68,3 mil espectadores por partida. A ocupação média da arena,
durante a competição, foi de 98,57%, a oitava entre os estádios do Mundial. Foram 478.218 torcedores no total dos sete jogos – o segundo maior público entre
as arenas do Mundial. “No Taguaparque, em Taguatinga, 351 mil pessoas curtiram 25 dias de muita emoção e atrações no Fan Fest” (Portal da Copa, 2014d):
Brasília mostrou que soube receber bem os turistas que escolheram a capital do país para assistir aos jogos da Copa. Pesquisa do Ministério do Turismo mostrou que apenas na Copa do
Mundo, mais de 600 mil turistas visitaram a cidade e 96% deles
disseram que voltariam em outras ocasiões. A capital do país
foi a cidade-sede melhor avaliada pelos visitantes nos quesitos
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segurança, limpeza e infraestrutura. Na mesma pesquisa, o Estádio Mané Garrincha foi bem avaliado por 99,3% dos turistas
entrevistados (Portal da Copa, 2014d).

A agenda variada e os shows internacionais12 que a arena recebeu também
obtiveram destaque na retrospectiva 2013/2014 do estádio elaborada pelo Governo do Distrito Federal e publicada na página do órgão destinada ao Estádio
Mané Garrincha (Portal da Copa, 2014d):
Além da Copa, alguns eventos realizados neste ano [2014] merecem destaque: O desafio de futsal, evento inédito em um estádio de futebol, entre as seleções Brasileira e Argentina, no dia
7 de setembro. Público: 56.578, um recorde que está levando
o Mané Garrincha ao Guinness. O Cross Urbano, corrida de
rua realizada em um estádio de futebol pela primeira vez na
história. Foi no dia 15 de novembro, quando 2,2 mil pessoas
correram em um circuito de 6 km dentro do estádio. O casamento comunitário com 100 casais, em julho. [Fora isso,] no
dia 23 de novembro, pela primeira vez em Brasília, o ex-Beatle
Paul McCartney levou 46 mil pessoas ao delírio no estádio.
Em dezembro, a arena se tornou a casa do futebol feminino,
recebendo as seleções do Brasil, China, Argentina e a campeã
mundial, Estados Unidos. O Torneio Internacional de Futebol
Feminino trouxe ao Mané Garrincha jogadoras importantes,
como as atacantes Marta e Abby Wambach, que disputam o
título Bola de Ouro da Fifa de 2014 (Portal da Copa, 2014d).

O Portal lembrou, ainda, que para 2015, havia cerca de 30 eventos pré-agendados: “São pedidos de reserva de data. Entre eles, o Granada Cup, campeonato
de futebol interclubes, em janeiro, que terá entre os participantes o Flamengo,
o Cruzeiro e o Shakhtar Donestk, da Ucrânia. A pré-agenda da arena multiuso
conta, ainda, com a segunda edição do Baile de Carnaval da Abrace, em fevereiro,
e shows do Bell Marques (ex-Chiclete com Banana), Monobloco, Henrique e
Juliano, a festa sertaneja Villa Mix e até jogo de voleibol” (Portal da Copa, 2014d).

12. “Graças ao Mané Garrincha, estrelas da música internacional se apresentaram pela primeira
vez em Brasília. Em 2013, a pop star Beyoncè e a banda Aerosmith subiram ao palco na arena
brasiliense com apresentações que vão ficar na memória dos brasilienses. Em novembro deste
ano, foi a vez do ex-Bealte Paul McCartney se apresentar no estádio” (Portal da Copa, 2014d).
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Tabela 3 – Jogos no Estádio Nacional Mané Garrincha em 2014

Em reportagem publicada no dia 19 de fevereiro de 2015, a repórter da
BBC Brasil em São Paulo, Renata Mendonça, apresentou um levantamento que
verificou se os estádios considerados “elefantes brancos” da Copa do Mundo
2014 estavam dando prejuízo.13 A jornalista comparou os custos de manutenção
à arrecadação mensal dos estádios de Brasília, Natal e Cuiabá, com base em
dados fornecidos pelos governos locais, e afirmou que o prejuízo, àquela altura
[fevereiro de 2015], beirava os R$ 10 milhões de reais (apesar de admitir que a
conta não era exata, por conta da dificuldade de acesso às estatísticas oficiais):
Os dados, de difícil acesso, são incompletos e portanto a conta
é uma estimativa. Após três meses de contato com governos
e administração das arenas, a busca iniciada em dezembro [de
2014] não obteve um resultado exato para o balanço (custo
de manutenção x arrecadação mensal) desses estádios desde o
fim da Copa do Mundo. [...] Em Brasília, não se sabia quanto
o Mané Garrincha custava por mês [até a troca de gestão do
Governo do DF, em janeiro de 2015]; na Arena das Dunas,
esse valor é desconhecido até hoje; Cuiabá e Manaus foram os
únicos que forneceram a informação algumas semanas depois
que ela foi solicitada. Com exceção da Arena da Amazônia, os
outros três estádios estão passando por auditoria para investigar
possíveis irregularidades nas contas, que pode indicar o valor
real do prejuízo (BBC Brasil, 2015).

Especificamente em relação ao Estádio Nacional Mané Garrincha, a reportagem lembrou-se da entrevista concedida à BBC pelo ex-secretário extraordinário para a Copa em Brasília, Cláudio Monteiro, quando, em dezembro de
2014, o então responsável pela administração da arena afirmou que “o custo de
manutenção” era “praticamente insignificante” perto do que o estádio estava
arrecadando:
“O custo de manutenção (do Mané Garrincha) é praticamente insignificante perto do que está arrecadando”, disse à BBC
Brasil Cláudio Monteiro, então secretário extraordinário da

13. Ver também: http://www.jogoslimpos.org.br/destaques/tres-estadios-da-copa-ja-deram-prejuizo-de-r-10-milhoes/.
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Copa em Brasília, em dezembro de 2014. “Pra quem seria um
elefante branco, está sendo um estouro.” A conclusão do novo
governo é um pouco diferente. O estádio de Brasília custa R$
600 mil por mês, e o valor arrecadado no total desde sua inauguração, em maio de 2013, foi R$ 5,5 milhões. O prejuízo em
19 meses seria de R$ 5,9 milhões. “O custo do estádio? Essa
é a pergunta que não quer calar. Nosso levantamento está em
R$ 600 mil, mas pode aumentar. A gente ainda está querendo saber qual é a cor desse elefante”, afirmou Jaime Recena,
secretário de Turismo do Distrito Federal – pasta responsável
pela administração do Mané Garrincha. O governo anterior, de
Agnelo Queiroz (PT), terminou de maneira conturbada pelo
excesso de gastos públicos. A administração do novo governador, Rodrigo Rollemberg (PSB), iniciou o mandato com um
rombo de quase R$ 4 bilhões, e a construção do Mané Garrincha faz parte dos “problemas” a serem administrados pela
nova gestão. O estádio em Brasília recebeu 28 eventos desde
o fim da Copa até dezembro de 2014, sendo 12 relacionados
ao futebol. A lotação deles, porém, nunca chegou perto da capacidade máxima, de 72 mil lugares – o evento mais cheio foi
o desafio Brasil x Argentina de futsal, com público de 56.578.
Um jogo entre Botafogo e Atlético-MG pela última rodada do
Campeonato Brasileiro chegou a ter 3.694 torcedores. O novo
governo espera o fim da auditoria para definir se irá privatizar
o estádio ou não. (BBC Brasil, 2015).

Apesar da indefinição política, alguns eventos ocorreram no Mané Garrincha
em 2015. Entre janeiro e abril, o estádio recebeu um público de 133 mil pessoas
para shows realizados na arena (g1.globo.com, 2015). “O número é considerado
expressivo, devido à crise econômica. No ano passado [2014], o espaço recebeu
193 mil espectadores. [No sábado, dia 01 de agosto de 2015,Wesley] Safadão sobe
ao palco do estacionamento do Mané Garrincha para gravar o terceiro DVD da
carreira. Até esta sexta [31 de julho de 2015], 40 mil ingressos haviam sido vendidos. Para a montagem da estrutura, 200 pessoas trabalham no local”, noticiou
o portal da Rede Globo no DF, em 31 de julho de 2015 (g1.globo.com, 2015).
Além das atrações musicais, o estádio foi sede do Festival Geek Prime 2015
nos dias 22, 23 e 24 de maio. O evento teve palestras de Fábio Porchat, PC
Siqueira, e outros representantes da cultura nerd do Brasil, além de shows das
bandas Matanza, Pedra Letícia, Bit Players, Gakin Sentai e The Kira Justice (soubrasilia.com, 2015). De volta ao âmbito esportivo, em agosto, o Mané Garrincha
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recebeu a etapa de estreia do Circuito Brasileiro 2015/2016 de vôlei de praia.
O torneio ocorreu “em um complexo montado às margens do Estádio Mané
Garrincha, principal praça esportiva de Brasília” (sportv.globo.com, 2015).
Já no segundo semestre, pelo Campeonato Brasileiro de futebol, o estádio foi
palco da partida Vasco x São Paulo, no dia 8 de julho14, e da partida Flamengo x
Coritiba, no dia 17 de setembro de 2015, às 21h, jogo que registrou o recorde
de público da arena após a Copa do Mundo 2014 – 67 mil pagantes acompanharam a partida, gerando uma renda de R$3 milhões. O “Mané” recebeu,
também, o jogo Brasília x Goiás, no dia 18 de agosto de 2015, às 21h15, pela
Copa Sul-Americana.
Outro evento sediado no estádio foi o Campeonato Brasileiro de Futebol
Digital, nos dias 26 e 27 de setembro de 2015. A competição reuniu os melhores
jogadores de PES (Pro Evolution Soccer) do Brasil e ofereceu o prêmio de R$5
mil ao campeão. O torneio é organizado pela Confederação Brasileira de Futebol Digital e Virtual (CBFDV), uma instituição civil sem fins lucrativos, criada
em dezembro de 2005, com o intuito de unificar as Federações Regionais de
jogos virtuais que já realizavam campeonatos da modalidade há mais de dois
anos (cbfdv.com, 2015).
Apesar da realização de todos esses eventos no Mané Garrincha, o estádio
apresenta segundo o jornal Folha de São Paulo, um ano depois da Copa do Mundo, “custo mensal de R$ 600 mil, bancados pelo governo do Distrito Federal, e
prejuízo anual de R$ 3,6 milhões” (folha.com, 2015). Para diminuir o prejuízo
da instalação, a arena está sendo utilizada para abrigar funcionários do governo
local. “Quatrocentos servidores de três secretarias estão trabalhando nas salas do
estádio. A mudança [dos servidores para a arena] representará uma economia de
R$ 15 milhões que seriam gastos com aluguéis até o fim do ano” (Estadão, 2015).
Os jogos das principais equipes do país, os diversos eventos de entretenimento e a utilização da instalação para abrigar a estrutura do governo local para
diminuir o prejuízo mensal do estádio, uma vez que o futebol brasiliense é insuficiente e pouca colabora para melhorar a rentabilidade do Mané Garrincha.
[...] Sem o glamour das grandes partidas, o estádio [Mané Garrincha] recebeu os lanternas Legião e Dom Pedro para a última
partida da temporada [2015]. Público foi de apenas 270 pagantes

14. Nesta data, o Mané Garrincha recebeu 15.812 pagantes, que geraram uma renda de
R$1.274.000,00.
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e renda para o GDF [Governo do Distrito Federal] foi R$ 13,50.
[...] O cenário descrito marcou a última rodada da segunda divisão, do Campeonato Candango, neste sábado (31/10/2015) entre Legião e Dom Pedro. A primeira do torneio a ser disputado
no principal estádio do DF (Metropoles.com, 2015).

Em 2016, durante a disputa do futebol, masculino e feminino, dos Jogos
Olímpicos Rio-2016, o estádio Nacional foi palco de dez partidas do evento.
Foram realizadas em Brasília, sempre no Mané Garrincha, três jogos entre as
mulheres: em 9 de agosto, pela fase inicial da disputa, China e Suécia empataram
em 0x0, diante de 7.648 espectadores; no mesmo dia, também pela etapa de
classificação, o Canadá derrotou a Alemanha por 2x1, para 8.227 torcedores. Por
fim, em 12 de agosto, 13.892 pessoas viram a Suécia derrotar os Estados Unidos,
nos pênaltis, por 4x3, após empate de 1x1 no tempo normal e na prorrogação.
No futebol masculino, o estádio do Distrito Federal recebeu sete partidas.
Em 4 de agosto de 2016, a instalação foi palco da rodada dupla, pela fase de
classificação, envolvendo Iraque 0x0 Dinamarca e Brasil 0x0 África do Sul. O
jogo da Seleção Brasileira, presenciado por 69.389 torcedores, marcou o recorde
de público do estádio e a estreia da equipe nacional, que, ao final da competição,
conquistaria a primeira medalha de ouro da história do futebol do país.
Três dias depois, Brasília foi palco, também em rodada dupla e ainda pela etapa inicial da disputa, das partidas Dinamarca 1x0 África do Sul e Brasil 0x0 Iraque, com um público, para o jogo da Seleção Brasileira, de 65.829 espectadores.
Ainda pela primeira fase do torneio de futebol masculino dos Jogos Olímpicos
Rio-2016, em 10 de agosto, o estádio Nacional Mané Garrincha recebeu os
jogos Coréia do Sul 1x0 México, público de 19.322, e Argentina 1x1 Honduras,
para 16.029 espectadores.
Em 13 de agosto, pelas quartas-de-final da competição, o estádio Nacional se
despediu dos Jogos Olímpicos com a goleada da Alemanha sobre Portugal, 4x0.
55.412 pessoas assistiram à partida que classificou a equipe germânica para as
semifinais da competição. A Alemanha acabou terminando a competição masculina como vice-campeã, ganhando a medalha de prata.
Em 3 de setembro de 2016, o estádio foi palco da despedida do líbero Serginho, Sérgio Dutra Santos, o “Escadinha”, da seleção brasileira de vôlei, que, um
mês antes, ganhou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos Rio-2106. Serginho,
de 40 anos, fez sua última partida pela seleção nacional, na vitória por 3 seta a 1
sobre Portugal, diante de aproximadamente 40.000 torcedores (veja.com, 2016).
Mesmo com a disputa dos torneios masculino e feminino de futebol dos
Jogos Olímpicos Rio-2016; com alguns jogos das grandes equipes do Rio de
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Janeiro, em especial Flamengo, Fluminense e Botafogo; e, com a realização de
shows e eventos culturais; o estádio Nacional de Brasília vem acarretando enormes prejuízos para sua administradora, a Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer
do Distrito Federal, o órgão do governo estadual que administra o Mané Garrincha.
O estádio Mané Garrincha, em Brasília, recebeu mais jogos
de futebol em 2016 – 17 partidas, entre campeonatos nacionais, regionais e estaduais, em relação a apenas nove realizadas
em 2015. [...] O aumento da atividade, no entanto, não fez
com que a arena, construída para a Copa do Mundo de 2014
por mais de R$ 1,5 bilhão, enfim se tornasse lucrativa. [...]
A Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer do Distrito Federal
[...] arrecadou R$ 1,7 milhão com o estádio no decorrer da
temporada [2016]. O custo com energia, limpeza, manutenção
do gramado, entre outros serviços, chegou a R$ 8,4 milhões.
Você vai reparar que, ao subtrair das receitas as despesas, vão
faltar R$ 6,7 milhões. É o prejuízo que a arena gerou ao poder
público em 2016. [...] Foi assim também em 2015, quando o
equipamento consumiu R$ 6,5 milhões decorrentes do saldo
negativo na temporada (Capelo, 2017).

Em 02 de março de 2017, um fato simbólico retratou bem a situação do
estádio Nacional Mané Garrincha. A data marcou, em jogo válido pela 6ª rodada da primeira fase do Candangão15, a centésima partida ocorrida no estádio
depois de sua reforma para a Copa do Mundo de 2014. Real FC e Santa Maria
empataram 1x1 diante de heroicos e abnegados 78 pagantes, o menor público
da história da nova instalação brasiliense.
A centésima partida do estádio Nacional Mané Garrincha depois da reforma faraônica para a Copa de Mundo de 2014
acabou sem ganhadores. Dentro de campo, Santa Maria e Real
FC empataram por 1x1. Fora dele, a arena amarga uma realidade paquidérmica sem público e renda compatíveis com o in-

15. “Candagão” é a denominação popular para o Campeonato de Futebol do Distrito
Federal.
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vestimento público de R$ 1.748.328.432,96. Oficialmente, o
custo de manutenção do complexo é de R$ 700 mil por mês.
Entre 2015 e 2016, a realização de partidas de futebol, eventos
esportivos e shows rendeu meros R$ 4 milhões para o Governo do Distrito Federal. É um faturamento mensal de R$ 166
mil, o que configura, na média, R$ 534 mil de prejuízo a cada
30 dias. Números costumam ser frios. [...] Segundo apuração
do Jornal de Brasília, a centésima partida do novo Mané teve
apenas 78 pagantes. Somando com os 22 jogadores em campo,
eis o fatídico 100. É o menor público pagante da história da
nova arena.Vale a ressalva, porém, que a quantia foi inflada por
400 convidados, o que elevou o número de torcedores presentes na arena a 478. Estes 400 observadores estarão identificados
como sócios-torcedores no borderô da partida. Nos seis jogos
do Candangão em 2017, nenhum teve público pagante maior
do que 600 pessoas (Dutra, 2017).

Com o futebol local inexpressivo, o Governo do Distrito Federal tenta fazer
malabarismos para minimizar os prejuízos. Em 2016 o governo aumentou a
quantidade e a variedade de outros eventos no local além do futebol. “O Mané
Garrincha recebeu a 3ª Bienal do Livro e da Literatura, a corrida contra o câncer e espetáculos musicais” (Capelo, 2017).
O estádio abriga, hoje, em suas instalações, as operações da “Subscretaria de
Mobiliário Urbano e Participação Oficial, a Secretaria de Cidades, além de uma
unidade da Agência de Desenvolvimento do DF, a Terracap [...], [o que] gera
uma certa economia com o aluguel de escritórios fora dele” (Capelo, 2017).
Além de problemas financeiros e de público, o Mané Garrincha ainda é alvo
de graves indícios de superfaturamento e outras irregularidades nas obras de
ampliação, que estão em investigação no Tribunal Contas do DF (TCDF).
De acordo com o conselheiro Renato Rainha, o processo
apresenta elementos consistentes de um sobrepreço de pelo
menos R$ 450 milhões no projeto. “Nada justifica uma construção deste tamanho. Não há razoabilidade. Uma arena só
precisaria ter mais de 70 mil lugares se fosse palco da abertura ou do fechamento da Copa. Para a Fifa, jogos intermediários poderiam ser recebidos por estádios com 30 mil lugares.
Todo mundo sabia que o DF não teria o começo ou o fim
da competição. Nada justifica este projeto com 72 mil cadeiras”, dispara Rainha, que ocupou a presidência do TCDF entre
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2015 e 2016, sendo agora sucedido pela conselheira Anilcéia
Machado. Também tramita no tribunal uma auditoria sobre a
qualidade da obra (Dutra, 2017).

Com todos os problemas mencionados, o estádio Nacional de Brasília, o
Mané Garrincha, o mais caro investimento em estádios para a Copa do Mundo de 2014, vive cenas e episódios pitorescos, como os descritos pelo Jornal de
Brasília.
A família Freire Rodrigues compareceu em peso ao centésimo jogo do Mané para torcer por Fernandinho, camisa 10 do
Santa Maria. O patriarca familiar Eric Rodrigues, 40 anos, é
tutor do atleta. O grupo mobilizou 10 pessoas para incentivar
o jogador. Segundo Eric, governo, clubes e investidores do DF
deveriam adotar a mesma postura em relação à arena. Todos
precisam abraçar, vestir a camisa e trabalhar para o amadurecimento esportivo e financeiro do estádio. Para o comerciante
Franklin Macedo, 31 anos, a lista de fragilidades do estádio
começa pelo valor elevado dos ingressos nas partidas, especialmente nos jogos de grandes times. Ao sair da partida, o torcedor resumiu a arquibancada vazia com a seguinte frase: “O
abandono é gritante”. [...] O vendedor ambulante Antonino
Almeida, 61 anos, participou de dezenas de eventos esportivos
e artísticos no Mané. Por volta das 17h40, foi surpreendido ao
saber que haveria a partida do centésimo jogo da nova arena.
“Não sabia. Não teve muita divulgação”, conta, minutos depois de montar o ponto de vendas (Dutra, 2017).

Para tentar minimizar os problemas do estádio, o Governo do Distrito Federal mantém um programa de visitações ao Mané Garrincha durante a semana e
aos sábados, com, em média, 500 pessoas por semana. Enquanto isso, o governo
segue firme no propósito de concessão da arena para a iniciativa privada. “O
estádio, como acontece em outras partes do mundo, pode ser rentável, comenta
o secretário adjunto de Esporte,Turismo e Lazer do Distrito Federal, Jaime Recena, responsável pela administração do Mané Garrincha” (Dias, 2017).
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3. A Pesquisa: os estádios de Brasília antes, durante e
depois da Copa
Como em todas as outras cidades-sedes da Copa do Mundo de 2014, a
pesquisa se desenvolveu em três fases. A Fase 1, antes da disputa do Mundial,
ocorreu no 1º semestre de 2014, nos estádios que não foram utilizados para o
megaevento – no Distrito Federal (DF), a coleta de dados se realizou no Estádio
Elmo Serejo Farias, o “Serejão”, e no Estádio Walmir Campelo Bezerra, o “Bezerrão”. Foram entrevistadas 337 pessoas nesta etapa Pré-Copa na capital federal. Os respondentes foram abordados na saída das partidas as quais assistiram.
Para a Fase 2, foram ouvidas 380 pessoas que presenciaram os sete jogos da
Copa do Mundo disputados no Estádio Nacional Mané Garrincha. A coleta,
nesta fase, foi dificultada por conta das medidas de segurança adotadas pela
organização do torneio. Os pesquisadores foram obrigados a abordar os entrevistados após a área de segurança que isolou as arenas – nesta área, o acesso foi
exclusivo a quem possuía ingresso para as partidas do Mundial.
Já na Fase 3 da pesquisa, 240 pessoas responderam ao questionário, após
terem acompanhado às partidas das séries A e B do Campeonato Brasileiro
disputadas no Mané Garrincha no segundo semestre de 2014 (após a Copa do
Mundo de futebol). Ao todo, nas três fases, 957 pessoas que assistiram a jogos de
futebol na capital federal em 2014 foram entrevistadas.
Passemos, agora, aos resultados da aplicação dos questionários – nos quais
se indagaram os torcedores acerca: de “seus hábitos de consumo do produto futebol” (subitem 3.1); dos “fatores que influenciam na decisão de NÃO
ir ao estádio” (subitem 3.2); da “percepção dos estádios do Distrito Federal”
(subitem 3.3); e, por último, a respeito do “perfil do torcedor nas três etapas”
(subitem 3.4).

3.1. O torcedor e seus hábitos de consumo do produto
futebol
Para o item “o torcedor e seus hábitos de consumo do produto futebol”, em
Brasília, obtiveram-se os seguintes resultados:
Pergunta: “Você se considera torcedor de algum time de futebol?”. As respostas constam da Tabela 4.
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Tabela 4 – Você se considera torcedor de algum time de futebol?

Fonte: os autores.

Pergunta: “Quanto tempo você leva para chegar da sua casa (hotel) ao seu
lugar sentado, dentro do estádio?”. Os dados obtidos estão apresentados na Tabela 5.

Tabela 5 – Quanto tempo levou de sua casa (hotel) ao estádio?

Fonte: os autores.

Pergunta: “Quantas horas você dedica, em média, ao futebol por semana
(incluindo assistir jogos no estádio ou na televisão, programas televisivos ou
notícias sobre o esporte, ler notícias no jornal ou na internet, participar em
fóruns de redes sociais, falar com os amigos, etc.)?”. A frequência das respostas é
apresentada na Tabela 6.
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Tabela 6 – Tempo gasto por semana com o consumo
do produto futebol

Fonte: os autores.

Para o grupo de perguntas da próxima questão, que compõe o grupo “opinião sobre os hábitos em estádios e entretenimento” foram feitas seis afirmações.
Para cada enunciado, cada respondente deveria marcar, em uma escala de 1
(discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente), a sua opinião acerca da colocação realizada. Os resultados obtidos constam na Tabela 7. O índice apontado
na tabela representa a média das avaliações obtidas.
Tabela 7 – Opinião sobre hábitos em estádio e entretenimento

Fonte: os autores.

Podemos destacar alguns aspectos extraídos da amostragem colhida em Brasília neste primeiro grupo de questões, destinadas a verificar os “hábitos de
consumo do produto futebol por parte do torcedor”.
O aumento no percentual de respondentes que disseram não torcer para um
time de futebol na Fase 2 (isto é, nos jogos da Copa do Mundo de 2014) chama
a atenção (7,63%). Na Fase 1, este percentual ficou em 1,48% e, na Fase 3, em
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0,83%. Em relação ao público entrevistado nas Fases 1 e 3, então, podemos inferir que alguns dos torcedores presentes ao estádio Mané Garrincha, durante a
Copa do Mundo, estavam mais interessados no entretenimento provocado pelo
Mundial do que em torcer para um dos times que estavam em campo. A espetacularização e o caráter de festa, nos jogos do megaevento, sobrepuseram-se aos
contornos de disputa e de competição, inerentes ao futebol, para determinado
grupo de torcedores.
A Tabela 6 comprova esta afirmação, uma vez que, na Fase 2 da pesquisa em
Brasília, 32,63% dos entrevistados afirmaram gastar entre uma e três horas por
semana com o consumo de futebol, enquanto nas Fases 1 e 3 este percentual
foi mais alto (49,55% e 45,00%, respectivamente). Por outro lado, os dados da
Tabela 6 indicam, também, que 15,53% do público que compareceu aos jogos
do Mundial consome futebol por mais de três horas na semana, enquanto nas
Fases 1 e 3 este número foi 10,68% e 7,92%, respectivamente.
Ademais, é interessante notar, a partir da análise da Tabela 7, que, após o
Mundial houve um aumento (ou uma recuperação) na relação de positividade
do torcedor com os estádios de futebol em Brasília, isto é, nos hábitos que os
torcedores consideram positivos em relação à experiência de assistir a uma partida em um estádio de futebol. Quando questionados, por exemplo, se “assistir
a um jogo no estádio é uma experiência superior a assistir pela TV”, as médias
obtidas pelas respostas dos entrevistados foram maiores após a Copa do que
antes do megaevento – vale lembrar que o índice apontado na tabela representa
a média das avaliações obtidas, de 1(discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente). Na Fase 1, este número ficou em 3,37; na Fase 2, em 3,59; e, na Fase
3, em 4,22.

3.2. O torcedor e os fatores que influenciam na decisão
de NÃO ir ao estádio
As próximas duas questões da pesquisa se destinaram a avaliar os fatores decisivos na opção do torcedor em não ir aos estádios de futebol. Após aplicação
dos questionários, obtiveram-se as seguintes respostas:
Pergunta: “O quanto os seguintes motivos influenciam a sua decisão NÃO
ir assistir a um jogo de futebol no estádio?”. Apresentaram-se 21 fatores aos
entrevistados nas três fases da pesquisa. Em uma escala de 1 (nada) a 5 (muito
mesmo), os torcedores avaliaram cada um dos itens que afetam na decisão de
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NÃO ir aos jogos de futebol. Na Tabela 8, expomos o índice de cada um desses
21 itens (índice elaborado pela média das respostas obtidas para cada item).
Tabela 8 – Avaliação dos fatores que afetam a NÃO ida
aos estádios

Fonte: os autores

Com base nos resultados da Tabela 8, elaboraram-se a Tabela 9 – Cinco fatores que mais afetam a NÃO ida aos estádios e a Tabela 10 – Cinco fatores que
menos afetam a NÃO ida aos estádios, a fim de ampliar o destaque e a visualização das respostas aos motivos que afastam os torcedores dos palcos de jogo.
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Tabela 9 – Cinco fatores que mais afetam a NÃO ida ao estádio

Fonte: os autores.
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Tabela 10 – Cinco fatores que menos afetam a NÃO
ida ao estádio

Fonte: os autores.

A próxima pergunta do instrumento de pesquisa questionava “o que os clubes poderiam fazer para você assistir mais jogos no estádio?”. Quinze opções
de ações, com a possibilidade de escolha de três alternativas, foram oferecidas
aos entrevistados. A seguir, na Tabela 11, os resultados nas três fases da pesquisa.
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Tabela 11 – Ações para melhorar a IDA do torcedor ao estádio

Fonte: os autores.

Acima, na Tabela 11, apresentamos os resultados obtidos nas três fases da
pesquisa. Para cada etapa, foram calculados os porcentuais de citação das opções
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propostas para a totalidade de cada uma das amostras pesquisadas em cada uma
das três etapas da pesquisa. Como cada entrevistado foi convidado a sugerir três
ações para melhorar a ida dos torcedores aos estádios, os porcentuais foram calculados em cima do número de entrevistados.
Os resultados obtidos em Brasília às perguntas “o quanto os seguintes motivos influenciam a sua decisão de NÃO ir assistir um jogo de futebol no estádio?” e “o que os clubes poderiam fazer para você assistir mais jogos no estádio?” deixa evidente, nas três fases da pesquisa, que as maiores preocupações
dos frequentadores dos estádios locais são a falta de segurança das arenas e dos
estádios de futebol (dentro e nos arredores); o preço dos ingressos; e a pouca
facilidade de acesso aos locais de jogo.
Além disso, durante o Mundial, na Fase 2 da pesquisa, o fator que mais afetou a “não ida dos torcedores ao estádio” foi o preço das bebidas e das comidas,
consideradas muito caras pelos respondentes. Antes do megaevento, na Fase 1,
os principais motivos que afetaram a não ida ao estádio foram a violência nos
arredores e as torcidas organizadas, bem como o preço dos ingressos. Na Fase
3, pós-Copa, os ingressos caros lideraram a lista, seguidos pela “falta de estacionamento/transporte público”. Por outro lado, pode-se perceber que o interesse
pelo futebol na capital do país aumentou após a Copa, uma vez que o item
“falta de interesse” (pelo futebol) foi o menos preponderante nas respostas dos
entrevistados após o Mundial.

3.3. O público e sua percepção dos estádios do Distrito
Federal
As cinco perguntas do questionário que se seguem foram feitas com o
objetivo de compreender as percepções dos entrevistados a respeito dos estádios em que haviam acabado de assistir a uma partida de futebol. A primeira
pergunta foi referente ao “valor pago pelo entrevistado pelo ingresso da partida”. Os resultados obtidos, em comparação com os dados oficiais dos diversos
campeonatos com jogos em Brasília e no Distrito Federal, estão elencados a
seguir, na Tabela 12.
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Tabela 12 – Preço dos Ingressos Médios em Brasília e no
Distrito Federal

Fonte: os autores – elaborado a partir dos portais (*) www.cbf.com.br e
(**) www.srgoool.com.br.

Na pergunta seguinte, o entrevistado foi convidado a informar o “quanto
gastou, naquele dia, para assistir à partida que acabara de presenciar”. Gastos
com transporte, ingresso, refeição e outros deveriam ser considerados pelo torcedor em sua resposta. Os resultados se encontram na Tabela 13.
Tabela 13 – Gasto total para assistir à partida

Fonte: os autores.

O questionamento subsequente, “avaliação dos itens de experiência nos estádios”, demandou um parecer, por parte dos entrevistados, em relação a 33
itens que compõem o documento técnico da FIFA para instalações – Estádios
de Futebol: Recomendações e Exigências Técnicas (5ª edição) (2011). Os itens apresentados no instrumento de pesquisa se referiram, apenas, a fatores relacionados ao
conforto e à experiência do torcedor/consumidor nos estádios nas três fases do
levantamento. A fim de facilitar a comparação das fases, a Tabela 14 apresenta os
itens listados em ordem decrescente de avaliação, do fator melhor avaliado para
aqueles com pior avaliação.
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Fonte: os autores.

Tabela 14 – Avaliação dos itens de experiência nos estádios

Para a próxima pergunta, “avaliação de itens do caderno para estádios da
FIFA”, os pontos apresentados na questão anterior (“avaliação dos itens de experiência nos estádios”) foram agrupados em 12 grandes categorias, definidas a
partir do já citado documento oficial da FIFA, Estádios de Futebol: Recomendações
e Exigências Técnicas (5ª edição) (2011). As respostas encontradas na Tabela 15 estão
a seguir:
Tabela 15 – Avaliação de Itens do Caderno para Estádios da FIFA

Fonte: os autores.

Quando comparamos os resultados apresentados nas Tabelas 14 e 15, temos os
seguintes resultados gerais para cada uma das três Fases da pesquisa (Tabela 16).
Tabela 16 – Avaliação Média Geral dos Estádios

Fonte: os autores.

170

Os Estádios e Arenas do Futebol Brasileiro e o legado da Copa do Mundo 2014:
o padrão FIFA, o consumidor do esporte e o entretenimento

Por fim, para finalizar esta etapa do instrumento de pesquisa, uma questão
central foi inferida aos torcedores participantes: “pretende retornar àquele estádio/arena onde acabou de presenciar uma partida oficial” em Brasília. A Tabela
17 apresenta os resultados obtidos a esse questionamento.
Tabela 17 – Intenção de retornar ao estádio

Fonte: os autores.

Desta forma, os resultados obtidos nessa etapa da pesquisa cristalizam o fato
de que o Estádio Nacional Mané Garrincha foi um sucesso na avaliação do público frequentador da arena durante a Copa do Mundo, em especial, no que diz
respeito aos aspectos infraestruturais do local, como a “Manutenção Geral do
Estádio”, o “Sistema de Som do Estádio”, os “Telões e Placares eletrônicos” e as
“Condições gerais dos banheiros”. Estes foram os quatro itens melhor avaliados
na Fase 2 da pesquisa, como se pode notar na Tabela 14.
A mesma tabela indicou ainda que, após o megaevento (Fase 3), o item com
melhor avaliação no Mané Garrincha foi a “boa atmosfera/clima do estádio”,
seguido, também (assim como na Fase 2), por aspectos infraestruturais, como a
“Limpeza dos banheiros”, a “Manutenção geral do estádio”, a “Movimentação
nas arquibancadas e corredores” e a “Visibilidade do gramado”.
Já na Fase 1, o “Preço dos ingressos” foi o item que obteve a melhor média
de respostas da tabela em questão, fato que indica uma insatisfação dos torcedores com o aumento nos custos para ir a um estádio de futebol em Brasília durante e após o Mundial. Na Fase 2, por exemplo, o item “Preço dos Ingressos” foi
apenas o 26º mais bem avaliado pelos respondentes entre os 33 itens, enquanto
que na Fase 3 este item obteve a 24ª “colocação”.
Ademais, a Tabela 16 expôs que o período da Copa do Mundo (Fase 2) foi
aquele em que os entrevistados melhor avaliaram os estádios frequentados na
capital federal. A média de 3,48 (em uma escala de 1 a 5) da “avaliação geral
do estádio” na Fase 2 é resultado das modernas instalações da Arena Mané
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 arrincha, bem como da qualidade dos serviços oferecidos pela organização do
G
evento – o tão comentado “Padrão FIFA”. Na Tabela 17, fica claro que a maioria dos torcedores consultados tem a intenção de retornar ao estádio. Nas Fases
2 (Copa do Mundo) e 3 (Pós-Copa) da pesquisa, essa intenção – respectivamente, 94,21% e 94,58% – beira a unanimidade, o que indica que os torcedores
aprovaram a experiência vivida no Mané Garrincha, durante e após o Mundial,
apesar de os custos para ir ao estádio terem aumentado.

3.4. Perfil do torcedor nas três etapas
Um último passo da pesquisa foi, justamente, descobrir o perfil socioeconômico dos entrevistados nas três fases da aplicação dos questionários em Brasília.
A primeira questão, nesta etapa, disse respeito ao “ano de nascimento” do entrevistado. Os resultados podem ser observados na Tabela 18.
Tabela 18 – Idade dos respondentes

Fonte: os autores.

A pergunta seguinte buscou identificar o “sexo dos frequentadores” dos estádios nas três fases da pesquisa (Tabela 19).
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Tabela 19 – Sexo dos frequentadores.

Fonte: os autores.

Além disso, questionou-se o “local de nascimento” dos entrevistados, como
se pode perceber na Tabela 20, a qual fornece os resultados a esta pergunta.

Tabela 20 – Local de Nascimento

Fonte: os autores.

O questionário também pediu que o respondente falasse a respeito do “nível de ensino mais elevado que completou”. Os resultados podem ser vistos na
Tabela 21, a seguir.
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Tabela 21 – Escolaridade

Fonte: os autores.

Por fim, e para encerrar o questionário, perguntou-se a respeito da renda
familiar dos respondentes (Tabela 22).
Tabela 22 – Qual é sua renda familiar?

Fonte: os autores.

Nota-se então, a partir da observação dos dados acerca do perfil socioeconômico e demográfico dos entrevistados, que, durante a Copa do Mundo (ou
seja, na Fase 2 da pesquisa), os respondentes apresentaram características que os
diferenciaram – por estes aspectos – dos entrevistados das outras fases – sobretudo, da Fase 1, quando a análise precedeu o Mundial.
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Nas Fases 2 e 3, foi possível observar um aumento exponencial no número
de mulheres que estiveram presentes nos estádios pesquisados (Tabela 19). A
presença feminina nos estádios da capital federal foi de 37,09%, na Fase 1, para
42,11%, na Fase 2, e 46,67%, na Fase 3. Fora isso, em comparação às Fases 1 e
3, a Fase 2 ficou caracterizada por uma presença maior de turistas (sobretudo,
de indivíduos oriundos de outros estados do Brasil), além de ter registrado uma
frequência de respondentes com maior poder aquisitivo, mais idade, e maior
nível de escolaridade.
Em relação à escolaridade (Tabela 21), o aumento progressivo nos índices de
respondentes com “Ensino Superior” se manteve na comparação entre as Fases
1 (14,84%), 2 (24,47%) e 3 (47,08%). Em compensação, a porcentagem de respondentes com “Especialização” e “Mestrado /Doutorado” caiu da Fase 2 para
a Fase 3. Durante a Copa, 17,11% dos entrevistados possuíam especialização e
3,42% possuíam mestrado ou doutorado. Após o Mundial, esses índices caíram
para 4,58% e 1,67%, respectivamente.
É curioso perceber ainda que, em Brasília, a renda familiar dos torcedores
nos jogos da Copa (Fase 2) e nos jogos Pós-Copa (Fase 3) foi maior do que a
renda familiar dos espectadores nos estádios antes do megaevento (Fase 1). Nas
Fases 2 e 3, 43,16% (Copa) e 42,08% (Pós-Copa) dos entrevistados afirmaram
possuir renda familiar de 4 a 10 salários mínimos, ou seja, quase a metade do
público respondente. Na Fase 1, esse número (renda familiar de 4 a 10 salários
mínimos) foi de 25,22%; 37,09% dos respondentes afirmaram possuir renda familiar de 2 a 4 salários mínimos; 25,52% declararam possuir ganhos equivalentes
ou inferiores a 2 salários mínimos; 7,12%, de 10 a 20 salários mínimos; e 0,59%,
mais de 20 salários mínimos.
Deste modo, infere-se que a renda dos frequentadores de estádios do Distrito Federal se distribuiu de maneira menos desigual no período Pré-Copa do
que nos eventos da Copa e nas partidas Pós-Copa. Essa desigualdade foi mais
elevada nos jogos do Mundial (Fase 2), quando 17,63% dos entrevistados assinalou obter renda familiar de 10 a 20 salários mínimos e 5% disse possuir renda
de mais de 20 salários mínimos, contra 9,21% de respondentes na faixa de até
2 salários mínimos e 22,89% na faixa de 2 a 4 salários mínimos – além, é claro,
dos 43,16% com renda familiar de 4 a 10 salários mínimos, como informado
anteriormente.
No período Pós-Copa (Fase 3), a diferença nas extremidades das faixas salariais médias foi pouca coisa menor do que a apresentada na Fase 2: 10% (até
2 salários mínimos); 30% (2 a 4 salários mínimos); 42,08% (4 a 10 salários mínimos, como já dissemos); 10,42% (10 a 20 salários mínimos); e 5% (mais de
20 salários mínimos). Houve, portanto, um aumento nos níveis de renda dos
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frequentadores de estádio de futebol no Distrito Federal após a Copa do Mundo – e, sobretudo, durante o Mundial.

Considerações Finais
A observação dos dados coletados, em paralelo à análise do desenvolvimento
histórico dos estádios do Distrito Federal, mostra que, assim como ocorreu em
todo o país, a infraestrutura destinada ao futebol na capital e em suas regiões
administrativas (cidades-satélites) passou pelas diversas etapas que caracterizam a
evolução dos estádios no Brasil (Rocco Jr., 2015).
O Mané Garrincha surge na quinta geração de estádios brasileiros (Rocco
Jr., 2015), em um ambiente caracterizado pela necessidade de aumento das fontes de receita dos clubes; pela concorrência com outras formas de consumo do
entretenimento e do espetáculo; e pela necessidade de segurança dentro e fora
dos estádios. Além disso, ele sofre o processo de reforma em um período em que
a incorporação de soluções arquitetônicas tecnológicas se integrou ao processo
de comercialização e de diferenciação do “produto” estádio. Um momento em
que os estádios se transformam em “espaços multiuso”, com atividades diversificadas que se intercalam à agenda dos jogos de futebol. Enfim, uma época em
que esses locais se tornaram fonte de arrecadação de patrocínios, de marketing
e de patrimônio aos clubes de futebol.
As novas arenas se solidificam, portanto, como um “produto do mercado”. É
o que pudemos perceber na análise dos dados coletados nas três fases da pesquisa
realizada nos estádios em Brasília. A Copa do Mundo transformou – e ainda está
transformando – os modelos de negócio com que o futebol brasileiro trabalha –
sobretudo, quando se pensa nos estádios ou nas novas arenas. Do mesmo modo,
transformou – e ainda está transformando – os comportamentos e a cultura
dos frequentadores de estádio. O torcedor que emergiu com o Mundial mostra
um apreço pelo entretenimento e pelo espetáculo. Mais do que competição,
interessa-se pelos aspectos relacionados ao entretenimento e ao convívio social,
“ingredientes” dos quais dispõe nas novas arenas. Há um aparente fascínio com
o “conforto” dos novos estádios. Ao mesmo tempo, um desconforto com os valores pagos pelo espetáculo, desconforto este que estimula a exigência na qualidade dos serviços e na experiência vivida por este “novo torcedor”. Este aspecto
ficou evidente nas respostas encontradas, por exemplo, na Tabela 14 da pesquisa.
Neste contexto, apresenta-se um desafio aos gestores do novo Estádio
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 acional de Brasília. A arena se transformou em mais do que um estádio de
N
futebol. É, agora, um produto de marketing, com consumidores exigentes – e
não estamos falando apenas de bola na rede. A questão crucial, entretanto, é que
o novo espaço da capital federal sofre diante da inexistência de uma agenda
futebolística definida, uma vez que o único clube da região disputando uma
competição nacional é o Gama, que está na Série D (correspondente à quarta
divisão do campeonato brasileiro) e que, em tese, já dispõe de estádio próprio
para os mandos de seus jogos.
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), entidade responsável pela gestão do futebol no país, tampouco dispõe de um projeto de ocupação dos estádios construídos ou reformados para a Copa do Mundo de 2014, especialmente
daqueles situados em cidades que não conseguem oferecer uma média de púbico razoável para a rentabilização das novas arenas, problema vivido especialmente por Brasília, mas também por Cuiabá (MT) e Manaus (AM).
O resultado disso é o déficit das contas do Estádio Nacional. Não é raro o
leitor deparar-se com matérias publicadas por órgãos de imprensa dando conta
de que o estádio de Brasília tem sérios problemas para se sustentar financeiramente, e as notícias de que ele poderia ser privatizado começaram a se tornar
ainda mais comuns no início de 2015, como atesta a reportagem “Estádio Mané
Garrincha dá prejuízo e pode ser privatizado”16, publicada pela própria EBC
(Empresa Brasil de Comunicação), órgão subordinado ao Governo Federal. As
contas negativas da nova arena ganharam ainda mais relevo a partir de janeiro
de 2015, com a posse do novo Governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg (PSB), que sucedeu a Agnelo Queiroz (PT) e que herdou um déficit
de cerca de R$ 4 bilhões, dívida pública da qual o Mané Garrincha é um dos
responsáveis, como apontado em matéria da BBC Brasil: “Copa: Prejuízo de ‘elefantes brancos’ já supera R$ 10 milhões”17. Meses depois, reportagem da Folha de
S. Paulo reproduzida em junho na versão online do jornal18 também apontava que o

16. Disponível em http://www.ebc.com.br/noticias/2015/02/estadio-mane-garrincha-da-prejuizo-e-pode-ser-privatizado. Acesso em 15 set. 2015.
17. Disponível em http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/02/150212_elefantes_brancos_copa_rm. Acesso em 15 set. 2015.
18. “Um ano depois da Copa, oito dos 12 estádios têm prejuízo”. Disponível em http://
www1.folha.uol.com.br/esporte/2015/06/1641108-um-ano-depois-da-copa-oito-dos-doze-estadios-da-copa-tem-prejuizo.shtml. Acesso em 15 set. 2015.
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Mané Garrincha, em 2015, tinha “custo mensal de R$ 600 mil, bancados pelo
Governo do Distrito Federal, e prejuízo anual de R$ 3,6 milhões”.
É diante deste cenário, portanto, que os gestores do esporte precisam atuar
no sentido de rentabilizar as arenas esportivas multiuso, construídas ou reformadas para a Copa do Mundo FIFA disputada no Brasil em 2014. A despeito da
modernidade e do conforto trazidos pelo Estádio Mané Garrincha à população
do Distrito Federal, sua gestão está longe de mostrar-se exitosa.
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CUIABÁ (MT): A “CIDADE VERDE” E A
ARENA PANTANAL
Ary José Rocco Jr
Beatriz Cardoso

O município de Cuiabá, capital do estado do Mato Grosso, foi fundado por
Paschoal Moreira Cabral e descoberto por Miguel Sutil, ambos bandeirantes paulistas, em 1719.A cidade foi destino de exploradores e aventureiros que partiam de
São Paulo em busca do ouro supostamente farto da região. Também foi cenário
de disputas territoriais, com participação na Guerra do Paraguai em 1867, quando
suas tropas reconquistaram a cidade de Corumbá (SECOPA, 2014).
Cuiabá foi alçada à condição de município em 17 de setembro de 1818 e
tornou-se a capital da então província de Mato Grosso no dia 28 de agosto de
1835. A cidade viveu um período de estagnação desde o fim das jazidas de ouro
até o início do século XX (SECOPA, 2014b).
A partir da segunda metade do século passado, com a abertura das novas fronteiras agrícolas no centro-oeste, a cidade apresentou um crescimento
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p opulacional acima da média nacional, atingindo seu auge nas décadas de 1970
e 1980. Nos últimos 15 anos, o crescimento diminuiu, acompanhando a queda
que ocorreu na maior parte do país.
Além das funções político-administrativas, o munícipio é o polo industrial,
comercial e de serviços do estado (SECOPA, 2014). Cuiabá forma com a vizinha Várzea Grande uma das mais importantes conurbações da região central
do Brasil. Além de Várzea Grande, a região metropolitana engloba ainda outros
municípios como Santo Antônio do Leverger, Nossa Senhora do Livramento,
Acorizal e Chapada dos Guimarães, formando um aglomerado urbano próximo
de atingir um milhão de habitantes (SECOPA, 2014b).
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
(2015), a população estimada de Cuiabá é de 575.480 habitantes. Com uma
extensão territorial de 3.495,424 km2, a capital do Mato Grosso apresenta uma
densidade demográfica de 157,66 hab./km² e IDH-M de 0,785 (SECOPA,
2014). A conurbação Cuiabá-Várzea Grande conta com 841.225 habitantes. A
mesorregião da capital mato-grossense possui 1.100.512 habitantes, o que faz
de Cuiabá uma pequena metrópole na região central da América do Sul (IBGE,
2015).
Em 2012, ainda segundo o IBGE (2015), o munícipio apresentou o 42º
Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil, com a economia da cidade gerando R$
13,298 bilhões naquele ano, com um PIB per/capita de R$ 23.690,82. Para a
Copa do Mundo 2014, Cuiabá ofereceu uma rede hoteleira com cerca de 70
hotéis e aproximadamente 8.200 mil leitos para os turistas que visitaram a cidade (SECOPA, 2014).
Cuiabá guarda uma característica ímpar na geografia do País. O município está na parte mais central da América do Sul, exatamente no seu centro
geodésico. Pode ser considerada, portanto, o coração da América do Sul. Essa
localização privilegiada coloca a cidade como porta de entrada para diversos
destinos turísticos nos três ecossistemas mais importantes e característicos do
Brasil (Pantanal, Cerrado e Amazônia). A capital do Mato Grosso é conhecida
como “Cidade Verde” por ainda manter boa parte de sua arborização natural.
Por sua importância econômica e política, e por estar situada a cerca de 100
quilômetros da região pantaneira, o município foi escolhido pelo Governo Brasileiro e pela FIFA, representando o Pantanal e a cultura típica da região, como
uma das 12 cidades sedes da Copa do Mundo FIFA de 2014.
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1. Cuiabá e seus primeiros estádios de futebol
Não há registros que documentem com precisão a chegada do futebol na
cidade de Cuiabá. Existem poucos artigos, dados e registros relativos aos precursores do esporte no início do século XX na capital de Mato Grosso. Segundo
esses relatos escassos, a primeira bola de futebol chegou à Cuiabá em 1905,
através do Padre Antonio Maria Malan, que havia comprado o artefato em São
Paulo (SECOPA, 2014c).
Entre 1911 e 1915 surgiram os primeiros clubes da cidade, como Americano, Paulistano, Royal, Internacional e Cuiabá Futebol Clube (SECOPA, 2014c).
As equipes da época refletiam os agrupamentos típicos da sociedade cuiabana
do início do século XX. O Internacional, por exemplo, fundado no Bairro do
Porto, reunia os jovens residentes e os trabalhadores da região portuária da capital mato-grossense. A elite da cidade também contava com uma agremiação que
a representava: o Cuiabá Futebol Clube (SECOPA, 2014c).
Os documentos da época indicam que a primeira praça esportiva da cidade foi
inaugurada em 15 de novembro de 1913, com o objetivo de fomentar o crescimento do esporte na capital mato-grossense. O “campo” de futebol ficava no Campo
d’Ourique, onde hoje se encontra a Praça Pascoal Moreira Cabral que abriga o marco
do Centro Geodésico da América do Sul e a Câmara Municipal (SECOPA, 2014c).
O Campo d’Ourique era o local em Cuiabá onde durante boa parte do século XIX se castigavam os escravos e também eram enforcados os condenados
pela justiça. Posteriormente, na passagem do século XIX para o século XX,
o local passou a sediar as famosas touradas cuiabanas (Câmara Municipal de
Cuiabá, 2015).
As touradas cuiabanas, que movimentavam a elite do munícipio, foram introduzidas na cidade pelos portugueses após a elevação de Cuiabá à condição
de vila em 1727. Em 1876 começaram a ser praticadas no Campo d´Ourique.
Nas touradas cuiabanas, não se podia matar o touro, diferente
das touradas espanholas. [...] Aconteciam dentro de uma arena
que era construída muitos dias antes, era muito ampla, possuía
a forma retangular, contornando a Praça, onde as manifestações ocorriam, as arquibancadas ou camarotes eram montados em meio ao espaço verde do Campo d’Ourique, com a
colaboração das famílias empenhadas em fazer do seu o mais
elegante, e, do evento, dia inesquecível. Por falta de empresas
que incumbisse de tal trabalho, toda a montagem da “praça de
touros” era partilhada (Moura & Santana, 2010).
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A última tourada no Campo d´Ourique ocorreu em 1936, quando “a sociedade protetora de animais interferiu, para impedir que esse evento continuasse
em vigência, alegando maus tratos aos touros” (Moura & Santana, 2010).
Após 1913, a tourada cuiabana dividiu o Campo d´Ourique com o emergente futebol, que começava a ocupar espaço junto à sociedade cuiabana da
época. O primeiro jogo da história da cidade foi disputado entre os rivais Cuiabá e Internacional.Vitória da equipe da elite por 3x0 (SECOPA, 2014c).
Com seu crescimento, o futebol em Cuiabá passou a demandar uma entidade responsável pela organização das competições oficiais do esporte no munícipio. Em 11 de junho de 1936, foi fundada, com esse objetivo, a Liga Esportiva
Cuiabana (LEC) (FMF, 2015).
O aumento do público e a organização administrativa levaram o futebol a
buscar um espaço, em Cuiabá, mais adequado para sua realização. As partidas
oficiais de futebol na cidade passaram a ser disputadas, então, no Campo do
Bosque Municipal, onde mais tarde se construiu o Estádio do Comércio, o primeiro estádio de futebol do Mato Grosso.
O Estádio do Comércio foi idealizado pelo desportista Manoel Soares de
Campos, que inaugurou a instalação em 7 de setembro de 1936, na Praça General Mallet esquina com Avenida Getúlio Vargas, centro de Cuiabá. O estádio
foi utilizado para as partidas oficiais realizadas no munícipio durante 8 anos.
Em 1944, com a ampliação do colégio Liceu Cuiabano, tornaram-se inviáveis
as disputas dos campeonatos que eram realizados ali, pelas dificuldades que os
desportistas encontravam em utilizar o estádio (SECOPA, 2014).
Em 26 de maio de 1942, um pouco antes da desativação do Estádio do
Comércio, foi fundada a Federação Mato-grossense de Desportos (FMD), mais
tarde rebatizada de Federação Mato-grossense de Futebol (FMF). Uma das atribuições iniciais da entidade foi organizar o primeiro campeonato oficial de
futebol amador do estado do Mato Grosso, realizado em 1943.
O primeiro jogo oficial do estado, que deu início à competição estadual, foi
disputado no dia 31 de janeiro de 1943, no Campo do Bosque Municipal, também conhecido como Estádio do Comércio, pertencente ao Comércio Esporte
Clube. O Mixto Esporte Clube venceu o Clube Esportivo Dom Bosco por 5x1.
O primeiro campeão do estado do Mato Grosso foi o próprio Mixto Esporte
Clube, ficando o Paulistano Futebol Clube com o vice-campeonato (FMF, 2015).
Com a incorporação do Estádio do Comércio pelo colégio Liceu Cuiabano,
fazendo com que o estádio passasse a ser conhecido como “Estádio do Colégio
Estadual”, autoridades da Federação Mato-grossense de Desportos e da cidade
de Cuiabá passaram a planejar a construção de um novo palco para os jogos no
munícipio.
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O ponto de partida para o surgimento de um novo estádio na capital do
Mato Grosso foi a doação de um terreno, situado à Rua Joaquim Murtinho Praça Benjamin Constant, pela Prefeitura Municipal de Cuiabá, através do Prefeito Leonel Hugneney, à Federação Mato-grossense de Desportos, na pessoa
do Dr. José Monteiro de Figueiredo, presidente da entidade em 02 de fevereiro
de 1950 (SECOPA, 2014c).
A intenção das autoridades envolvidas na doação era a de erguer, no local,
o futuro “Maracanã Cuiabano”, em alusão à recente construção do Estádio do
Maracanã, no Rio de Janeiro, para a realização da Copa do Mundo de 1950
(Daubian apud. Portela, 2012). O Brasil vivia a euforia da expectativa pela disputa da IV Copa do Mundo em seu território, com a construção ou reforma de
seis praças esportivas para o evento: Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte,
Porto Alegre, Curitiba e Recife. Cuiabá não poderia ficar para trás. Precisava de
um estádio de qualidade para seu emergente futebol.
O general Eurico Gaspar Dutra, então Presidente da República, liberou Um
Milhão de Cruzeiros1 para a conclusão das obras do novo estádio da capital
mato-grossense. O detalhe interessante desse apoio do Governo Federal à Prefeitura Municipal de Cuiabá e à Federação Mato-grossense de Desportos, é
que o Presidente Dutra, que governou o Brasil de 31 de janeiro de 1946 a 31
de janeiro de 1951, nasceu na capital do Mato Grosso, em 18 de maio de 1883.
Além de natural de Cuiabá, o General Dutra ficou encantado com o projeto
arquitetônico do estádio, uma espécie de “Mini Maracanã”, pela semelhança
que prometia com o original carioca.
Em função do apoio do mandatário da República, o estádio, quando pronto,
recebeu o nome de Estádio Presidente Dutra, popularmente conhecido pelos
habitantes de Cuiabá como “Dutrinha”. Relatos dão conta que, convidado para
a inauguração do estádio, o Presidente Dutra não compareceu ao evento, em
razão do projeto arquitetônico do estádio não ter cumprido a promessa de dar a
Cuiabá um “Mini Maracanã”. O estádio erguido em nada se assemelhava àquele construído no Rio de Janeiro, então capital federal. Tal fato descontentou o
Presidente, que se recusou a participar de sua inauguração.
O Estádio Presidente Dutra foi oficialmente aberto ao público de Cuiabá
em 31 de janeiro de 1952. A Federação Mato-grossense de Desportos ficou

1.

Aproximadamente R$ 1.186.528,85, em valores atualizados para setembro de 2017.
Base: IGP-DI (FGV). Fonte: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/
corrigirPorIndice.do?method=corrigirPorIndice
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responsável pela sua administração e manutenção. Em 2012, o “Dutrinha” foi
desapropriado pela Prefeitura Municipal de Cuiabá, que passou a ser responsável pela sua gestão. Em 1990, o Estádio Presidente Dutra foi “Tombado como
Patrimônio Histórico de Cuiabá-MT” pela Lei Municipal 2.761 de 25 de maio
de 1990, de autoria do vereador Emanuel Pinheiro, como forma de preservá-lo.
Com a construção do “Dutrinha”, os principais jogos dos campeonatos
mato-grossenses em Cuiabá passaram a ser disputados no estádio. Em 23 de fevereiro de 1959, o jogo Clube Atlético Matogrossense 0x0 Uberlândia Futebol
Clube (MG) marcou a inauguração oficial do sistema de iluminação do estádio,
os seus refletores. O Presidente Dutra foi o principal palco do futebol de Mato
Grosso até a inauguração do “Verdão”, em 1976. A característica mais marcante
do “velho” “Dutrinha” é a proximidade da torcida com os jogadores em campo.
Durante muito tempo o Estádio Presidente Dutra não recebeu nenhuma
grande melhoria. Em 1990 o “Dutrinha” sofreu uma reforma geral, através de
uma parceria entre a Federação Mato-grossense de Futebol e o Governo do
Estado em 1990. De lá para cá, o estádio foi palco de duas grandes interdições
(em 2005 e 2009). Em 2014, o Presidente Dutra recebeu melhorias financiadas
pela AGECOPA (Agência Fomentadora da Copa do Mundo em Cuiabá).
A partir de 2010, o “Dutrinha” virou o principal estádio da capital, já que
o Estádio “Verdão” foi demolido para a construção da Arena Pantanal para a
Copa do Mundo FIFA de 2014. Os clubes de Cuiabá, como Mixto e Cuiabá
Esporte Clube2, jogam ainda hoje, mesmo com a construção da Arena Pantanal,
no estádio pelos campeonatos estadual e nacional.
A capacidade do Presidente Dutra, de 5 mil pessoas, logo se tornou pequena para
o trio de grandes clubes de Cuiabá – Mixto, Operário deVárzea Grande e Dom Bosco – que levavam multidões ao estádio. “Torcedores ficavam de fora do “Dutrinha”
nos grandes clássicos das décadas de 1960 e início dos anos 1970” (Boamorte, 2014).
Em 1965, o Santos Futebol Clube (SP) de Pelé, Pepe e Coutinho esteve na
capital mato-grossense para enfrentar o Mixto. Os portões do Estádio Presidente Dutra tiveram que ser fechados horas antes da partida. O “Dutrinha” ficou
pequeno para a paixão do cuiabano pelo futebol (Boamorte, 2014).
Em 1967, o futebol mato-grossense, até então amador, entrou na era do profissionalismo. O coronel Hélio de Jesus Fonseca foi escolhido o primeiro pre-

2.
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Não confundir o Cuiabá Esporte Clube, fundado em 12 de dezembro de 2001, com
o Cuiabá Futebol Clube, equipe que existiu na cidade nos primórdios do esporte no
município.
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sidente da Federação Mato-grossense de Desportos (FMD) nessa nova fase. O
vencedor do primeiro campeonato estadual da era profissional de Mato Grosso
foi o Clube Esportivo Operário Várzea-grandense.
A popularidade do futebol e o advento do profissionalismo acalentaram o
sonho dos cuiabanos em construir um estádio maior para abrigar o crescente
interesse do público da cidade pelo esporte. O “velho” Presidente Dutra já não
comportava mais uma cidade em pleno crescimento (Portela, 2012).
Além disso, Campo Grande, a maior cidade de Mato Grosso na época, já havia, em 7 de março de 1971, inaugurado o Estádio Universitário Pedro Pedrossian, o Morenão, que homenageava o governador do estado, responsável pela sua
construção. O estádio, com capacidade para 45 mil pessoas, foi erguido no interior do campus da Universidade Estadual de Mato Grosso (UEMT), hoje, após
a divisão dos estados, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).
Tudo isso levou Cuiabá a correr atrás do seu sonho de construir um estádio
maior para as partidas de futebol na cidade. Em 1973, dois projetos foram apresentados ao então Governador do Estado do Mato Grosso, José Fragelli, para a
construção de um novo estádio: o primeiro assinado por um consórcio de 13
arquitetos, representados por Ari Veiga Costa Campos, e o segundo, de responsabilidade do arquiteto Silvano José Wendel, que foi o vencedor (Portela, 2012).

2. A Ditadura Militar e o Estádio José Fragelli
Apoiado também pelo presidente da Confederação Brasileira de Desportos
(CBD) da época, João Havelange3, o projeto escolhido por José Fragelli foi
aprovado. Começava a nascer o maior estádio de Cuiabá. Iniciada em janeiro
de 1974, a construção do Estádio Governador José Fragelli, com capacidade
para aproximadamente 45 mil pessoas4, foi concluída dois anos depois, em 1976
(SECOPA, 2014).

3.

João Havelange garantiu ao governador José Fragelli a participação de uma agremiação
cuiabana no Campeonato Nacional de 1976 (Portela, 2012). O Mixto Esporte Clube,
de fato, foi um dos 54 participantes da competição.

4.

O recorde de público do estádio foi de 47.324 pessoas, no dia 10 de fevereiro de 1980,
na partida envolvendo Mixto x Flamengo (RJ) (RSSF, 2015).
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O Estádio José Fragelli, ao lado de outras grandes obras públicas da época,
como o Centro Político Administrativo (CPA) e a Avenida Historiador Rubens
de Mendonça ou Avenida do CPA, são obras significativas no processo de crescimento que Cuiabá experimentou entre as décadas de 1960 e 1970.
Ao lado das grandes obras, características do projeto de desenvolvimento do
país levado a cabo pela Ditadura Militar no período, Cuiabá vivia, também, um
momento de grande crescimento populacional, devido à massa de imigrantes
atraída pelas oportunidades da nova fronteira agrícola. “Mesmo sendo Campo
Grande o maior centro urbano do estado, com cerca de 140 mil habitantes – o
que muito incomodava Cuiabá – a capital chegou a mais de 100 mil em 1970,
quase dobrando a sua população em apenas dez anos5” (Portela, 2012).
A rivalidade com Campo Grande foi o grande “motor” para o desenvolvimento de Cuiabá.
O próprio nome com o qual o novo estádio da capital ficaria
conhecido parecia uma resposta aos campo-grandenses: “Verdão”, contra o nome “Morenão”, como ficou conhecido o
Estádio Universitário Pedro Pedrossian, inaugurado em 1971.
O sufixo “ão” dá uma ideia de enormidade, de grandiosidade.
No caso dos dois estádios, os nomes lembram as respectivas
perífrases pelas quais eram conhecidas as duas cidades: “Cidade
Verde”, Cuiabá e “Cidade Morena”, Campo Grande (Portela,
2012).

O governador Fragelli foi muito criticado, na época, por conta do valor
total da obra – Cr$ 1.200.000,006 (Portela, 2012). Construído em um buraco,
inicialmente o estádio teria capacidade para 50 mil espectadores, podendo ser
ampliado no futuro. Segundo a edição de O Estado de Mato Grosso, de 11 de
janeiro de 1976 (apud. Portela, 2012), “o ‘Verdão’, que é um dos maiores sonhos
da população cuiabana, faz parte apenas de um grande conjunto olímpico, que

5.

“Os resultados do censo de 1970 publicados n’O Estado de Mato Grosso apontam uma
população para Cuiabá de 100.707 habitantes, contra os 57.860 dez anos antes” (Portela, 2012).

6.

Aproximadamente R$ 3.780.728,47, em valores atualizados para setembro de 2017.
Base: IGP-DI (FGV). Fonte: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/
corrigirPorIndice.do?method=corrigirPorIndice
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compreende as mais diversas atividades, inclusive a cultural, pois até será construído um teatro ao ar livre, com capacidade para três mil pessoas”.
Além do futebol, no centro esportivo do “Verdão”, de acordo com o projeto
vencedor, seriam construídas quadras para disputas simultâneas de oito modalidades esportivas. No fundo de cada gol seria reservado um espaço destinado a esportes como lançamento de disco, dardos, martelos, arremessos de peso e assim por
diante (Portela, 2012). Esse projeto de ampliação nunca foi erguido. Porém, previa,
em um mesmo espaço, o diálogo do futebol com outras modalidades esportivas.
“Um trio fenomenal hoje no ‘Verdão’”. Foi assim que o jornal Diário de
Cuiabá anunciou, em sua manchete do dia 12 de março de 1975, a partida entre
a Seleção Cuiabana e o Fluminense, na época a “Máquina” do presidente Francisco Horta7, onde despontava o trio de jogadores Rivelino, Zé Mário e Mário
Sérgio. O jogo, em uma Cuiabá entusiasmada, marcou a primeira inauguração
do estádio (Boamorte, 2014). Com dois gols de “Búfalo” Gil, o Tricolor carioca
derrotou a equipe local por 2x0.
Finalmente, já no governo de José Garcia Neto, e aproveitando a visita do
então presidente da República, Ernesto Geisel, foi inaugurado o Estádio José
Fragelli, o “Verdão”. Sobre a participação de Geisel nas comemorações da inauguração, O Estado de Mato Grosso divulgou (apud. Portela, 2012): “O Chefe da
Nação ficará na tribuna de honra, no meio do povo, e participará de uma comovente manifestação popular: o canto do Hino Nacional por todos os presentes.
A inauguração do ‘Verdão’ será transmitida para todo o País, por várias emissoras
de rádio e televisão”.
A inauguração oficial do Estádio Governador José Fragelli, o “Verdão”,
aconteceu em 08 de abril de 1976, aniversário da cidade, com presença do Presidente da República e a disputa de um torneio quadrangular. Participaram da
competição as três principais equipes da região – Mixto Esporte Clube, Clube
Esportivo Dom Bosco e Clube Esportivo Operário Várzea Grandense – e o
“poderoso” Flamengo de Zico, Cantarelli e Júnior. No primeiro jogo do torneio, o Mixto derrotou o Dom Bosco, no clássico Vovô, por 2x0, gols de Pastoril
e Bife (Boamorte, 2014). O Flamengo foi o campeão do quadrangular.

7.

Francisco Luiz Cavalcanti da Cunha Horta, Francisco Horta, foi presidente do Fluminense Football Club entre 1975 e 1977. Advogado e Juiz de Direito, Francisco Horta
montou o que ficou conhecido como “A Máquina Tricolor”. Na gestão de Horta, o
Fluminense foi bicampeão carioca em 1975 e 1976, e semifinalista dos Campeonatos
Brasileiros de 1975 e de 1976.
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Em 12 de maio de 1976, o Corinthians foi convidado para a inauguração
dos refletores do estádio. Em amistoso contra a Seleção Cuiabana, o Timão
venceu por 3x0.
Por decreto do então presidente da República, general Ernesto Geisel, em
o
1 de janeiro de 1979, foi criado a 23ª unidade da Federação, o estado do
Mato Grosso do Sul. Com a divisão do antigo Mato Grosso em dois estados,
em Assembleia Geral e Extraordinária realizada em 21 de abril de 1979, foi
homologada a transformação da denominação da Federação Mato-grossense
de Desportos (FMD) na atual Federação Mato-grossense de Futebol (FMF)
(SECOPA, 2014).
Em seu período de apogeu, o “Verdão” recebeu a Seleção Brasileira em quatro
oportunidades. Em 21 de dezembro de 1980, como preparação para o Mundialito
do Uruguai, o Brasil, dirigido por Telê Santana, derrotou a Suíça por 2x0, gols de Sócrates e Zé Sérgio. Em 15 de março de 1989, com gol de Washington, então no Guarani de Campinas, a Seleção Brasileira, de Sebastião Lazaroni, que estreava naquela
partida como treinador da equipe, venceu o Equador por 1x0.Três anos depois, em
15 de abril de 1992, o Brasil, de Carlos Alberto Parreira, bateu a Finlândia por 3x1.
Os gols brasileiros foram marcados por Bebeto (2) e Paulo Sérgio (RSSSF, 2015).
A última partida da Seleção Brasileira no Estádio José Fragelli aconteceu
em 07 de março de 2002, como parte da preparação da equipe dirigida por
Luiz Felipe Scolari, o Felipão, para a Copa do Mundo da Ásia. Com gols de
Anderson Polga (2), Kléberson, Kaká, Gilberto Silva e Edilson, o Brasil goleou a
Islândia por 6x1 (RSSSF, 2015). Meses depois, a Seleção Brasileira conquistaria
o pentacampeonato mundial.
As décadas de 1970 e 1980 marcaram, também, os maiores públicos da história do Estádio José Fragelli. Em 10 de fevereiro de 1980, 0 Flamengo (RJ) foi
a Cuiabá para uma partida amistosa contra o Mixto. A goleada do rubro-negro
carioca por 7x1 em cima da equipe local foi presenciada por 47.324 pessoas
(RSSF, 2015). Na rodada dupla do quadrangular de inauguração do “Verdão”,
em 08 de abril de 1976, 44.021 pagantes assistiram à vitória do Mixto sobre o
Dom Bosco, no clássico local, por 2x0; e a vitória do Flamengo (RJ) sobre o
Operário (MT) por 3x1 (RSSF, 2015).
Com a queda do projeto de integração nacional através do futebol promovido pelos militares nas décadas de 1960-70, o futebol mato-grossense entrou em
franco declínio no contexto nacional do esporte. Com isso, o “Verdão” ficou
praticamente abandonado, sem a devida manutenção, por muitos anos. Problemas estruturais graves levaram o estádio a ser interditado, em 2009, pelo Ministério Público Estadual (MPE) por falta de segurança. O estádio não apresentava
mais condições de receber, com segurança, um grande público.
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Em 31 de maio de 2009, um domingo, Cuiabá foi anunciada oficialmente
pelo presidente da FIFA, Joseph Blatter, como uma das 12 capitais brasileiras que
seriam sedes da Copa do Mundo 2014. “A capital mato-grossense foi vencedora
num verdadeiro embate travado com Campo Grande, a vizinha capital do Mato
Grosso do Sul, que tentava garantir uma vaga, mas saiu derrotada na disputa”
(RD News, 2009). Cuiabá foi escolhida por ser o ponto de encontro dos três
mais importantes ecossistemas do planeta: Cerrado, Amazônia e Pantanal.
Assim que Cuiabá foi escolhida como sede da Copa do Mundo, o Estádio “Verdão” começou a ruir. Para não ter dois estádios com grandes proporções na cidade, a decisão do Governo
do Estado foi unânime: demolir aquele que foi um divisor
de águas para o futebol mato-grossense para a construção de
uma nova e moderna arena, que atendesse aos anseios da FIFA.
Com a decisão tomada, a disputa da Copa Mato Grosso 2009,
foi o último torneio que o “Verdão”, já desgastado pelo tempo,
recebeu (Boamorte, 2014).

No último jogo disputado no Estádio José Fragelli, em 06 de dezembro
de 2009, na final da Copa Governador do Estado do Mato Grosso, que valia
uma vaga para a Série D do Campeonato Brasileiro de 2010, o Vila Aurora, de
Rondonópolis, derrotou o Cuiabá por 1x0. Coube a Marcão, aos 35 minutos
do segundo tempo, marcar o último gol do “Verdão”. “A entrada foi gratuita
e muitos torcedores puderam acompanhar o duelo, que encerrou um ciclo do
futebol no Estado” (Antunes, 2009).
O Estádio José Fragelli começou a ser demolido em maio de 2010. “Por
coincidência ou não, o governador José Fragelli veio a falecer8, junto com os
escombros que deram origem a Arena Pantanal, palco da Copa do Mundo
2014” (Boamorte, 2014). Em 02 de abril de 2014, o estádio foi inaugurado, ou
reinaugurado como preferem alguns, com o jogo Mixto 0x0 Santos (SP), pela
Copa do Brasil, para um público aproximado de 17 mil pessoas.
Em 2014, de acordo com o Cadastro Nacional de Estádio de Futebol
(CNEF) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o estado de Mato Grosso contava com 16 estádios utilizados para competições oficiais da entidade.
Dois deles, o “Dutrinha” e a Arena Pantanal ficavam em Cuiabá (Tabela 1).

8.

O ex-governador, José Fragelli, faleceu em 30 de abril de 2010.
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Fonte: Confederação Brasileira de Futebol (CBF), 2014.

Tabela 1 – Estádios do Mato Grosso
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3. Cuiabá na Copa do Mundo: a Arena Pantanal
O projeto da Arena Pantanal foi desenhado pelo escritório de arquitetura
paulista GCP Arquitetos (Tabela 2). O desenho apresentava um estádio com
característica inglesa e adaptação ao clima de Cuiabá, com conceito sustentável
e flexível para multiuso. Foi considerado um dos melhores projetos de estádios
para a Copa do Mundo pela FIFA, especialmente no conceito sustentabilidade.
Quanto às soluções de sustentabilidade, o projeto da Arena
Pantanal contempla desde o reuso de água, a ventilação natural
e o uso de energia solar até o emprego de sistemas construtivos e materiais. Todos esses elementos possibilitaram que o
estádio obtivesse a certificação LEED (Leadership in Energy
and Environmental Design), um sistema internacional criado
para verificar e atestar a qualidade ambiental de um empreendimento (ArchDaily, 2014).

A Arena Pantanal foi projetada, para a Copa do Mundo de 2014, com a capacidade para 41.390 pessoas. Como foi construído com placas pré-moldadas,
sua capacidade pode ser reduzida para 20 mil (Alves, 2014).
Tabela 2 – Ficha Técnica – Arena Pantanal – Cuiabá/MT
Custo do estádio (previsto)
Obras no entorno do estádio
Custo do projeto básico
Placar, TI e arquibancadas removíveis
Nome oficial
Capacidade (Copa do Mundo)
Construção
Área do terreno
Área a ser construída
Área a ser demolida

R$ 342 milhões e mais
R$ 13 milhões em aditivos
R$ 140 milhões
R$ 14,2 milhões
R$ 85 milhões
Arena Pantanal / Estádio José Fragelli
41.390 pessoas
Consórcio Santa Bárbara/Mendes Júnior
307.000 m2
(incluindo construções existentes)
101.400 m2
(marquise/restaurante/choperias)
58.500 m2
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Início do projeto
Início das obras
Conclusão das obras

Arquitetura

Especificações técnicas
Engenharia de instalações
Estrutura metálica e estruturas
desmontáveis
Estrutura metálica
Fluxos de espectadores
Estrutura de concreto e fundações
Certificação Leed
Paisagismo
Renderização 3D
Comunicação visual
Luminotécnica
Infraestrutura
Custo do projeto executivo
Custo total previsto da Arena
Custo total contratado
Custo total executado

2009
20 de abril de 2010
Programada: 19 de dezembro de 2012
Entregue: 02 de abril de 2014
GCP Arquitetos - Sérgio Coelho (autor),
Adriana Oliveira e Maurício Reverendo
(coautores); Alessandra Araújo (coordenação geral e sustentabilidade); Grupo Stadia
- Danilo Carvalho (coautor/ arquitetura
esportiva); Bárbara Fornari, Bruna Tosetto;
Daniel Mariano, Danilo Cosenza, Francisco
Abreu, Janaína Ortolani, Lilian Frige, Marcelo Rios; Ricardo Segantini, Sílvio Diarte,
Taís Miyake e Tomás Brunoro (equipe de
arquitetura GCP/ Stadia); Sandra Ruiz e
Shintaro Arakawa (arquitetura de interiores).
Tecspex
MHA
Sinclair Knight Merz (Inglaterra)
Ponto de Apoio
Steer Davies Gleave (Inglaterra)
EGT
CTE
KMKaiser
Neorama
OTM
Acenda
Interact
R$ 12,2 milhões
R$ 596,4 milhões
R$ 676 milhões
R$ 419,9 milhões

Fonte: http://www.portal2014.org.br/cidades-sedes/CUIABA/
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A área ao redor da Arena tem um estacionamento para 2.550 vagas, sendo
325 cobertas. As arquibancadas – todas cobertas e com assentos - estão divididas
em níveis. Há camarotes e espaço de imprensa em 108 divisões. A torcida fica
próxima ao campo de jogo e aos jogadores, sem a existência do fosso que caracterizava o “velho” Estádio “Verdão”. A distância máxima do gramado até às
arquibancadas é de 14,4 metros. O estádio também tem áreas específicas como
business seats9, tribuna de honra e camarotes VIPs.
A construção da Arena Pantanal, a cargo do Consórcio Santa Bárbara/Mendes Júnior, teve início em abril de 2010, com a demolição do Estádio José Fragelli. Aproximadamente 1,8 mil operários trabalharam no pico da construção da
obra.“O projeto inicial estava orçado em R$ 570 milhões, com R$ 339 milhões
de financiamento federal via Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES)” (Portal da Copa, 2014).
Com os aditivos, o valor da obra chegou a “R$ 570 milhões, conforme
divulgado pelo governo de Mato Grosso (contabilizados a Tecnologia da Informação que custou R$ 98 milhões e os assentos que saiu por R$ 18 milhões)”
(globo.com, 2014). Ainda antes da Copa do Mundo de 2014, a Arena Pantanal
já havia consumido R$ 628 milhões (globo.com, 2014).
Alguns veículos de comunicação, dois dias antes do início do Mundial, divulgaram que a “Arena Pantanal pode se juntar ao grupo de estádios brasileiros
construídos para a Copa que custam mais de R$ 1 bilhão” (Rebello, 2014). Para
o portal UOL, por exemplo,
[...] até agora o governo do Mato Grosso já pagou pelo menos R$ 628 milhões pela obra -- R$ 58 milhões a mais que
o anunciado oficialmente até hoje -- entre recursos próprios
e empréstimos do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social). Mas a conta ainda não está fechada e o valor pode chegar a R$ 1 bilhão ao final dos pagamentos. [...] Inicialmente, em 2009, a licitação para a construção
da Arena Pantanal falava em um gasto de R$ 395 milhões. No
final, acabou em cinco contratos diferentes - indo da construção da estrutura ao mobiliário interno - com um valor total
de R$ 533 milhões. Os dois últimos foram assinados em 2013.
Em setembro do ano passado, a revisão mais recente da Matriz

9.

Espaços para negócios, uma das principais características das chamadas “Arenas Modernas”.
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atualizou este valor para R$ 570 milhões, hoje está em R$ 628
milhões já desembolsados e não para de subir. [...] De acordo com a Secopa-MT (Secretaria Extraordinária da Copa do
Mundo no Mato Grosso), dizer que este valor pode chegar a
R$ 1 bilhão não é correto.

Para dar transparência às suas ações e gastos, o Governo Federal criou o site
Copa 2014 - Transparência em 1º lugar, mantido pela Controladoria-Geral da
União (CGU), para apresentar à sociedade os gastos oficiais das obras com a
Copa do Mundo de 2014. Com relação aos gastos com as obras da Arena Pantanal, em Cuiabá, o portal apresentou as informações abaixo, que serão consideradas de natureza oficial para esse trabalho.
De acordo com o portal, até o mês de maio de 2015, as informações sobre
os gastos com a obra da Arena Pantanal foram as seguintes: “Total Previsto:
R$ 596.400.000,00; Total Contratado: R$ 676.014.467,26; e, Total Executado
(Pago): R$ 419.914.651,55” (Copa 2014 – Transparência, 2015).
Os investimentos realizados, segundo o Portal da Copa (2014), deram à Arena Pantanal a vantagem estratégica de ser o
[...] único estádio da Copa do Mundo 2014 a não ter os quatro
cantos fechados, com pelo menos um anel de arquibancada
contínuo. A Arena Pantanal se diferencia pelo projeto arquitetônico e pelas ações de sustentabilidade. As “esquinas” foram
deixadas livres, com o objetivo de facilitar a ventilação cruzada
dentro do local, que ainda conta com jardins e árvores nas
aberturas laterais, aumentando o conforto térmico na parte
interna da Arena. Construída em uma área de 300 mil metros
quadrados, que conta com bosque e lago, a Arena Pantanal tem
uma esplanada com 93 mil metros quadrados, ao seu redor, feita para facilitar a circulação dos torcedores. O local foi pensado
para abrigar diversos tipos de eventos e será um novo ponto de
lazer para os cuiabanos, com restaurante, bares, passarela, jardins
e uma escadaria, que pode servir como palco de shows. [...] O
caráter multiuso da Arena também inclui as estruturas internas
de acabamento, que são removíveis. Elas podem ser modificadas conforme a utilização do ambiente. Alguns andares podem
ser transformados em um grande centro de convenções, ou,
em salas de aula. Os pavimentos de laje podem receber cargas
de várias formas, de acordo com a distribuição das paredes.
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A Arena Pantanal foi, assim, projetada e construída para ser um espaço multiuso, com sua possível utilização para a prática esportiva, a realização de eventos,
shows, centro de convenções, feiras agropecuárias, e, até, transformação em sala
de aula.
Seguindo os padrões estabelecidos pelo documento técnico da FIFA, Estádios de Futebol: Recomendações e Exigências Técnicas (5ª edição) (2011), que estabelece, entre outros itens, os requisitos de hospitalidade e conforto que um estádio
deve oferecer ao público durante a Copa do Mundo, o Portal da Copa (2014)
apontava, antes do Mundial, que,
[...] os torcedores poderão acessar a Arena Pantanal por meio
de 20 entradas, localizadas no nível da esplanada ao redor do
estádio, ou por um dos três túneis que levam para o subsolo
do edifício. Após passar por uma das 79 catracas, sendo dez
para pessoas com deficiência, o público terá 20 escadas e 12
elevadores para circular pelas áreas internas. A ligação entre
as arquibancadas se dá por meio de passarelas, localizadas nos
quatro cantos da Arena. As praças de acesso ao estádio são todas feitas em concreto com uma mistura de pigmentos, para
que não fossem formadas ilhas de calor. Foi feito um teste que
comprovou que as cores utilizadas diminuem entre 30% e 40%
a reflexão dos raios UV, melhorando a condição térmica. A
preocupação com a temperatura também foi levada em consideração na escolha dos materiais que compõem a fachada da
Arena. Dividida em três partes, ela tem uma membrana na cor
verde, que é perfurada e permite uma melhor ventilação.

Além de dois telões de 76 m2 cada um e de 12 elevadores, os torcedores
da nova Arena de Cuiabá, construída especialmente para a Copa do Mundo de
2014, também teriam, segundo as informações do Comitê Organizador Local,
[...] outras facilidades para assistir aos jogos com maior conforto. São 32 quiosques de alimentação, três restaurantes, 97
camarotes e 66 banheiros espalhados pela Arena, que tem acessibilidade em todos os setores. São três tipos de assentos, todos
rebatíveis. Para o público em geral, as cadeiras não têm estofamento nem braços, elementos presentes nos assentos VIPs. Para
o público Very VIP há poltronas acolchoadas, com apoio para
os braços e medidas maiores (Portal da Copa, 2014).
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Um dos aspectos mais destacados pelo documento técnico da FIFA, no que
diz respeito aos requisitos básicos daquilo que um estádio deve oferecer ao
torcedor para abrigar um jogo de Copa do Mundo, é a questão da segurança
do público. Nesse aspecto, a Arena Pantanal foi erguida com uma estrutura de
segurança que conta com
[...] 330 câmeras, sendo 45 na área externa, que permitem reconhecimento facial. Elas são monitoradas por um centro de
comando e controle, localizado em uma sala de 192 metros
quadrados e que pode abrigar até 50 profissionais. O espaço concentra as estações de monitoramento dos sistemas de
CFTV, som, telão, automação, controle de acesso e serviços
como ar condicionado, iluminação LED e irrigação. Há 1.115
barras com feixes de iluminação LED voltadas para a fachada,
além de 340 refletores para iluminar o campo e 427 luminárias
nas arquibancadas, direcionadas para os torcedores. As informações são transmitidas por um sistema sonoro, composto por
16 conjuntos de alto-falantes com três caixas em cada, e por
dois telões de 76 metros quadrados, localizados nos cantos nordeste e sudoeste do estádio (Portal da Copa, 2014).

O projeto da Arena Pantanal foi desenvolvido pela GCP Arquitetos. Segundo Sérgio Coelho (apud. ArchDaily, 2014) um dos sócios do escritório e
responsável pelo projeto, “a Arena Pantanal representa a nossa linha de trabalho,
apoiada sempre em um design de qualidade e em requisitos de qualificação
urbana, responsabilidade social e ambiental”.
No entorno do estádio, em uma área com mais de 300 mil m², os cuiabanos
teriam acesso a uma praça com área de lazer, pista de caminhada, lanchonetes
e restaurante, além de um projeto paisagístico com muito verde e um espelho
d’água (ArchDaily, 2014).
Além do “estouro” no orçamento e do atraso na entrega da obra, a Arena
Pantanal também assistiu, a 35 dias do início da Copa do Mundo, à morte de
Mohamed Ali Maciel Afonso, operário de 32 anos que trabalhava na construção
do estádio. Mohamed foi vítima de uma descarga elétrica, recebeu atendimento
no local e não resistiu. O profissional era funcionário da Etel, empresa que fez
parte do consórcio responsável por telecomunicações no estádio, e trabalhava
com acabamento na parte elétrica do aparato. “Ele sofreu a descarga quando
instalava uma luminária no corredor de acesso aos camarotes do setor leste da
Arena Pantanal” (Costa & Segalla, 2014). Mohamed foi o nono operário a morrer em obras de estádios para a Copa do Mundo de 2014.
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A inauguração da Arena Pantanal aconteceu, como já mencionamos, em
2 de abril de 2014, com o empate em 0x0, envolvendo Mixto (MT) e Santos
(SP) pela Copa do Brasil. Aproximadamente 17 mil pessoas compareceram ao
evento.Vinte e dois dias depois, no dia 24, a instalação recebeu a visita oficial da
presidente da República, Dilma Rousseff.
O primeiro evento-teste oficial da FIFA aconteceu em 26 de abril de 2014, em
partida válida pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Diante de aproximadamente 18 mil pessoas, o Luverdense (MT) derrotou o Vasco da Gama (RJ)
por 2x1. Reinaldo, da equipe mato-grossense, fez o gol inaugural da nova Arena.
Antes da Copa do Mundo, duas outras partidas, válidas por competições nacionais, aconteceram na Arena Pantanal. Em 1º de maio de 2014, pela 2ª fase da
Copa do Brasil, Cuiabá (MT) e Internacional (RS) empataram em 1x1, diante
de 21 mil espectadores. Dezesseis dias depois, no dia 17 de maio, a Arena foi
palco do jogo Santos (SP) 1x2 Atlético (MG) pela 5ª rodada do Campeonato
Brasileiro da Série A (CBF, 2015).
Durante a Copa do Mundo de 2014, a Arena Pantanal abrigou quatro partidas, todas da primeira fase da competição. Em 13 de junho de 2014, um dia após
a abertura do Mundial, o Chile derrotou a Austrália por 3x1, diante de 40.275
pessoas. O jogo foi válido pelo Grupo B da Copa do Mundo.
Quatro dias depois, no dia 17 de junho, Rússia e Coréia do Sul empataram em 1x1
pelo Grupo H, com público de 37.603 pessoas. Esse número representou o menor
público entre os 64 jogos disputados durante a Copa do Mundo de 2014, no Brasil.
No dia 21 de junho, um sábado, Cuiabá foi palco do jogo Nigéria 1x0 Bósnia e Herzegovina, partida válida pelo Grupo F e que contou com a presença
de 40.499 torcedores. A participação da Arena Pantanal na Copa do Mundo de
2014 foi encerrada em 24 de junho com a goleada da Colômbia sobre o Japão,
pelo Grupo C, por 4x1. O público dessa partida foi de 40.340 pessoas.
Os 4 jogos disputados em Cuiabá pela Copa do Mundo foram presenciados
por um total de 158.717 pessoas, com uma média de 39.679 torcedores por
partida. A ocupação da Arena Pantanal durante o Mundial foi, em média, de
96,5%, a segunda pior da Copa do Mundo, só a frente da Arena Pernambuco,
com 96,2%. Doze gols foram marcados em Cuiabá, com a visita de 8 seleções.
Nas diversas pesquisas realizadas pelos órgãos de imprensa sobre os jogos realizados na Arena Pantanal, algumas informações chamaram a atenção. Para os torcedores
entrevistados pelo portal globo.com (2014), os pontos com melhor avaliação na Arena
cuiabana foram “a estrutura e a organização”. Por outro lado, o “calor da cidade e
pouca gente falando inglês no estádio incomodaram os turistas” (globo.com, 2014b).
Já em pesquisa realizada pelo portal uol.com (2014), a Arena Pantanal foi
avaliada pelos torcedores que foram aos estádios da Copa do Mundo de 2014,
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como a segunda melhor da competição, com média 9,2 (em uma escala de 0 a
10), atrás apenas da Arena Fonte Nova, em Salvador, que somou 9,7, na avaliação do público. A pesquisa do uol.com (2014) avaliou seis itens de cada Arena da
Copa. Os itens avaliados pelo público que foi ao estádio em Cuiabá e respondeu
à pesquisa, sempre de zero a dez, foram: gostou da comida? (8,9), foi fácil chegar
ao seu lugar? (9,2), voluntários ajudaram? (9,5), celular funcionou? (9,2), sentiu-se seguro ou teve medo? (9,6) e estava tudo limpo e confortável? (9,2).
Além da Arena Pantanal, a cidade de Cuiabá também foi bem avaliada pelos
torcedores que visitaram a cidade para os jogos da Copa do Mundo de 2014.
Embarque e desembarque dos passageiros pelo aeroporto, mobilidade urbana, hospedagem, segurança, saúde, acesso ao estádio.
Tudo fluiu, segundo a avaliação de autoridades, torcedores e moradores, sem problemas que pudessem comprometer o andamento do Mundial em Cuiabá. [...] O povo, com a hospitalidade e
afeto que lhe são de costume, tornou o momento memorável,
fazendo uma bonita festa dentro e fora da Arena Pantanal, além
de acolher muito bem as centenas de milhares de turistas que
aportaram pela cidade. [...] Somente de turistas estrangeiros, passaram por Cuiabá mais de 108 mil pessoas. Estimativas da Secretaria
de Turismo da cidade apontam, no total, para um número bem
maior. A Secretaria também calcula que o impacto na economia
local tenha sido superior a R$ 311 milhões, valor projetado inicialmente pelo Ministério do Turismo. Em seus 295 anos, Cuiabá,
até então, nunca havia vivenciado a experiência de receber tantos
turistas, de culturas e idiomas tão distintos, em um determinado período. Inédita também foi a visibilidade de alcance mundial
atingida com a realização dos jogos da Copa (França, 2014).

Além dos jogos na Arena Pantanal, a Fan Fest de Cuiabá atraiu, também, um
grande número de torcedores interessados em assistir às partidas da Copa do Mundo
no Parque de Exposição da Acrimat, onde o evento exigido pela FIFA foi montado.
“Mais de 200 mil pessoas assistiram às exibições públicas e shows na Fan Fest de
Cuiabá no período de jogos na cidade” (França, 2014). O espaço, que funcionou
durante todo o período da Copa do Mundo, teve sua entrada gratuita e funcionou
a partir das 11h, com estacionamento também gratuito para até mil veículos.
De 12 de junho até o dia 24 do mesmo mês, data do último jogo em Cuiabá, o
[...] Centro Integrado de Operações Conjuntas de Saúde contabilizou 739 atendimentos médicos na capital mato-grossense.
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O Posto Médico Avançado (PMA) da Arena Pantanal foi o
que mais realizou atendimentos, sendo 401 ao todo. Desses,
334 foram clínicos e 67, traumas, ambos sem casos graves. Dos
739 atendimentos, 87% (643) foram clínicos, 13% (96) considerados traumas e deste total apenas 2,16% (16) precisaram
ser removidos dos Postos Médicos para hospitais. Na Fan Fest,
foram atendidas 223 pessoas durante os primeiros 12 dias de
festa. (França, 2014).

O índice de violência de Cuiabá, durante os jogos do Mundial na cidade,
esteve abaixo da média histórica da cidade.
Foram registradas 103 ocorrências policiais durante o período da Copa do Mundo, no munícipio. Nenhum dos casos foi
considerado grave. O índice de criminalidade em junho de
2014 foi 26% menor comparado ao registrado no mesmo período de 2013. Os dados são do Sistema de Registro de Ocorrências Policiais (SROP), extraídos pela Coordenadoria Geral
de Estatísticas e Análise Criminal, da Secretaria de Estado de
Segurança Pública (Sesp). Na Arena Pantanal, dentro e fora,
foram 9 ocorrências. Na Fan Fest, 29 registros e na Rodoviária
de Cuiabá, 14. A área de segurança executou 97% das ações
previstas para o Mundial (França, 2014).
Segundo dados oficiais da SECOPA-MT,
[...] cerca de 50 mil pessoas utilizaram os ônibus das 11 linhas
especiais criadas especialmente para fazer o deslocamento dos
torcedores até a Arena Pantanal nos dias de jogos. As 11 linhas
especiais totalizaram 147 ônibus, que contemplavam 66 hotéis e hostels, 21 bares e restaurantes, três shoppings, aeroporto,
rodoviária, “ticket center” (espaço para retirada de ingressos),
regiões centrais, dezenas de bairros e Fan Fest (França, 2014).

Depois do sucesso da Arena Pantanal, e de Cuiabá, na Copa do Mundo de
2014, o futebol voltou ao estádio cuiabano em 15 de julho, com o jogo Vasco
da Gama (RJ) 4x1 Santa Cruz (PE), presenciado por 9.106 pessoas, válido pela
Série B do Campeonato Brasileiro.
Cinco dias depois, o futebol da cidade voltou à Arena Pantanal, pela Série C,
com a vitória do Cuiabá (MT) sobre o Paysandu (PA), por 3x2. O público pagante
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da partida, 13.658, foi o sexto maior do Brasil, em todas as suas divisões, no final de
semana desse jogo. Apesar de ser um sucesso para a Série C do Campeonato Brasileiro, o público desse confronto representa apenas 32,99% da ocupação da Arena.
Com a ausência de eventos diferentes do futebol, o governo do Estado e os
principais clubes da cidade decidiram, para tentar viabilizar a Arena Pantanal,
promover quatro rodadas duplas, no segundo semestre de 2014, com os times
mato-grossenses que participavam das Séries B (Luverdense), C (Cuiabá) e D
(Operário de Várzea Grande) do Campeonato Brasileiro. Com isso, 16 partidas
foram realizadas no local no 2º semestre de 2014.
Depois da Copa do Mundo, de 15 de julho até o final do ano de 2014, a Arena
Pantanal abrigou 16 partidas (Tabela 3). Um amistoso da Seleção Brasileira Sub-20 e
15 jogos das quatro séries do Campeonato Brasileiro. Esses eventos foram prestigiados por um público total de 193.369, com arrecadação global de R$ 7.429.385,0010.
A ocupação média do estádio no segundo semestre de 2014 foi de 35,94%11 e o valor
médio do ingresso, pós-Copa, na Arena Pantanal foi de R$ 40,891213.
No primeiro semestre de 2015, o governo do Mato Grosso gastou R$
300 mil por mês em manutenção com a Arena Pantanal (Jogos Limpos, 2015).
Como já mencionado, o estádio recebeu, em 2014, 16 jogos de futebol depois
do Mundial. O lucro, no entanto, foi pequeno, já que a Arena cobrou apenas
R$ 50 mil de aluguel para os jogos das Séries A e B e não cobrou nada pelas
partidas das Séries C e D do Campeonato Brasileiro para «incentivar o futebol
local» (Jogos Limpos, 2015). Mesmo com a realização de todos esses jogos, pelos
cálculos da BBC Brasil (Mendonça, 2014), a Arena já gerou um “prejuízo estimado de R$ 1,4 milhão somente no segundo semestre de 2014, depois da Copa
do Mundo” (Jogos Limpos, 2015).

10. Aproximadamente R$ 8.664.260,97, em valores atualizados para setembro de 2017.
Base: IGP-DI (FGV). Fonte: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/
corrigirPorIndice.do?method=corrigirPorIndice
11. As três rodadas duplas que aconteceram na Arena Pantanal foram consideradas como
um único evento no cálculo da ocupação da Arena. Se a conta fosse feita pelo número
de partidas, a ocupação cairia para 29,20%.
12. Aproximadamente R$ 47,69, em valores atualizados para setembro de 2017. Base: IGP-DI (FGV). Fonte: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/corrigirPorIndice.do?method=corrigirPorIndice
13. O amistoso entre Brasil Sub-20 x Bolívia Sub-20 não está incluído no cálculo por falta
de informação no site oficial da CBF.
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Tabela 3 – Jogos na Arena Pantanal em 2014
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A Arena Pantanal começou 2015 com seu destino incerto. O governador do
Mato Grosso à época, Pedro Taques, do Partido Democrático Trabalhista (PDT),
ainda não havia definido o destino da administração da instalação. A gestão
anterior, de Silval da Cunha Barbosa, do Partido do Movimento Democrático
Brasileiro (PMDB), “defendia que o estádio deveria ser repassado para a iniciativa privada” (Jogos Limpos, 2015). No entanto, até o final do primeiro semestre
de 2015, nada havia sido definido e o estado do Mato Grosso continuava a ser
o responsável pela administração da Arena.
No início de 2015, no dia 21 de janeiro, a Arena Pantanal foi interditada pelo
governo do Mato Grosso. Pouco mais de seis meses após a Copa do Mundo, o
estádio já necessitava de obras de reparo.
Uma equipe técnica de engenharia constatou irregularidades
e apontou que o estádio [...] não tem condições de receber
qualquer tipo de evento. [...] As chuvas registradas em Cuiabá
nos primeiros dias de janeiro de 2015 alagaram a parte interna do estádio e causaram danos ao gramado. Também foram
identificadas infiltrações no teto e o alagamento de uma subestação de energia. Problemas na parte elétrica já vieram à tona
no ano passado, depois que um cavalo da Cavalaria da Polícia
Militar morreu eletrocutado na parte externa da Arena. [...] O
acidente ocorreu em novembro de 2014 quando policiais da
Cavalaria da PM trabalhavam no entorno da Arena após o jogo
entre Santos e São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. Policiais
e os cavalos sentiram um choque ao passar por uma área de
grama e tentaram sair do local, no entanto, uma égua caiu no
chão ao receber a descarga elétrica e morreu. O entorno da
Arena Pantanal foi isolado após a morte da égua. Uma equipe
da Cemat, concessionária de energia, foi ao local e teria constatado o problema na eletricidade (g1.globo.com, 2015).

A Arena Pantanal reabriu no início de fevereiro de 2015 para jogos do Campeonato Mato-grossense de Futebol. Porém, a realidade do seu entorno é bem
diferente daquela observada pelos torcedores e turistas que assistiram aos quatro
jogos da Copa do Mundo no estádio.
A Arena Pantanal, com toda sua modernidade, manteve um
serviço típico dos pequenos estádios: a venda ambulante de
comidas e bebidas. O estádio de Cuiabá, que sediou quatro jogos da Copa do Mundo da FIFA 2014, [...] perdeu o “ padrão
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FIFA”. O espaço, que conta com 300 mil metros quadrados virou referência para a prática de atividades físicas, passeios turísticos ou encontros de amigos. Mesmo recebendo alguns jogos
importantes dos Campeonatos Brasileiros e Copa do Brasil, o
estádio ainda não teve suas obras concluídas [...]. Atualmente
cerca de 13 vendedores ambulantes atuam na área que cerca a
Arena. De acordo com os profissionais, eles sempre se reúnem
para fazer a limpeza do espaço e conversar sobre a regularização de trabalhos no local. Os comerciantes não têm alvará para
estarem no espaço da Arena, mas explicam que possuem autorização de pessoas ligadas à administração da Arena Pantanal,
mas que para isso eles precisam manter o local sempre limpo e
organizado. Os vendedores ambulantes chegaram à Arena Pantanal depois do fim da Copa do Mundo, pois a organizadora
do evento, a FIFA, não permite vendedores ambulantes durante a realização dos jogos (Folha do Estado.com, 2015).

A presença de ambulantes não é, hoje, o único problema enfrentado pelos
frequentadores da Arena Pantanal. Durante as partidas existe até cobrança indevida por vaga no estacionamento do entorno da Arena. O valor por vaga chega
até R$ 20,00. “A cobrança é ilegal, pois o espaço é gratuito” (Folha do Estado.
com, 2015).
Estudo da Secretaria Especial da Copa14 (SECOPA), divulgado em 2013,
previa que a empresa que assumisse a gestão do espaço, que inclui além do
estádio um ginásio e uma piscina olímpica, teria receitas de até R$ 35 milhões
por ano e R$ 13 milhões de lucro. Nessa proposta, a concessão seria de 30 anos,
renováveis por mais 30 (SECOPA, 2014). Ronaldo “Fenômeno” e o deputado
federal pelo PT, Andrés Sanchez, ex-presidente do Corinthians (SP), chegaram,
durante o ano de 2014, a manifestar o interesse em assumir conjuntamente a
gestão do estádio. O fato não se concretizou.
As complicações com a Arena são apenas parte das dificuldades que o governo do Mato Grosso enfrenta, no início de 2015, com as obras para a Copa.
Segundo o balanço do governo federal, divulgado em dezembro, dos seis investimentos pensados para a cidade receber os

14. A SECOPA foi extinta em 31 de dezembro de 2014.
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jogos do Mundial, apenas 2 ficaram prontos: a Arena e o Módulo Operacional do Aeroporto. Entre as quatro obras ainda não concluídas está a obra mais cara da Copa do Mundo
no Brasil: o sistema de Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) entre
Cuiabá e Várzea Grande. A previsão do início de 2015 é que os
22 km de extensão de trilhos e suas 33 estações custe R$ 1,578
bilhão. O segundo lugar no ranking dos maiores gastos com
o Mundial está o Estádio Mané Garrincha, que consumiu R$
1,403 bilhão (Jogos Limpos, 2015).

Antes de ser extinta, no final de 2014, a SECOPA (Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo do Mato Grosso), responsável pela Arena Pantanal, em
Cuiabá, confirmou que o futebol não será suficiente para garantir a manutenção
do estádio. Para a entidade, “a saída é fazer um processo de concessão do local à
iniciativa privada, que ficará responsável por buscar alternativas para evitar que
o local se transforme em mais um elefante branco” (Cabral, 2014).
Um ano depois da Copa do Mundo, a Arena Pantanal apresenta, em média,
uma ocupação inferior a oito mil torcedores por partida (Estadão, 2015). Mesmo em momentos importantes do futebol local, a Arena não consegue atrair
bom público. Em 7 de maio de 2015, o Cuiabá Esporte Clube, ao derrotar o
Clube do Remo do Pará, por 5x1, conquistou a 2ª edição da Copa Verde, competição que reúne equipes do Norte e Centro-Oeste do Brasil, e obteve a inédita vaga para a Copa Sul-Americana de 2016, primeira disputa internacional
do clube. Apenas 3.315 torcedores compareceram à partida mais importante do
futebol mato-grossense.
Entre as opções para viabilizar a Arena Pantanal está, também, a utilização do
espaço para jogos da agremiação local de futebol americano, o Cuiabá Arsenal.
A equipe leva em média mais de 2 mil pessoas aos seus jogos, número quatro
vezes maior que a média local do futebol “tradicional” (Mikos, 2014).
O sucesso dessa opção, utilizar a Arena Pantanal para partidas de futebol
americano, pode ser comprovado no sábado, 21 de novembro de 2015.
Arena de Copa do Mundo cheia para assistir o futebol americano. Segundo os organizadores, cerca de 14 mil pessoas viram
de perto a final da Superliga Centro-Sul do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. A vitória do Coritiba Crocodiles por 13x7 sobre o Cuiabá Arsenal, na Arena Pantanal, seguiu
os padrões do esporte nos Estados Unidos, e teve até show no
intervalo da partida. Além de quebrar o recorde de público do
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futebol americano no Brasil, o público pagante foi o segundo
melhor do estádio no ano [2015], só não ultrapassou os 16.602
pessoas do clássico carioca entre Vasco e Flamengo, que foi realizado em junho deste ano [2015]. Outros jogos do Brasileiro
da Série A aconteceram na Arena Pantanal neste ano [2015],
porém tiveram público pagante inferior ao do jogo deste sábado, pela liga de futebol americano. Cruzeiro e Corinthians,
pela primeira rodada do Brasileirão registrou 11.773 pessoas,
e Ponte Preta e Palmeiras vendeu 11.074 ingressos. No Campeonato Mato-Grossense, o público total da final entre Cuiabá
e Operário Varzea-grandense foi de aproximadamente 13 mil
pessoas, entretanto, o público pagante foi somente de 6.331
pessoas. Em todo o estadual o público pagante no estádio, em
27 jogos - alguns, inclusive, com rodadas duplas - foi de cerca
de 33 mil torcedores. O Cuiabá Arsenal em um jogo ultrapassou os números da decisão e se aproximou da metade do
público pagante no futebol de Mato Grosso, em 2015 (globo.
com, 2015).

O sucesso do futebol americano em comparação com o tradicional futebol
brasileiro também foi motivado por alguns aspectos interessantes, como a aproximação com o entretenimento, com a realização de shows antes, no intervalo
e depois da partida, e o ambiente “família”, distante dos torcedores organizados,
encontrado pelo público presente ao estádio.
[...] Para agradar o público presente, foi montado um palco no
setor Norte da Arena, que não foi aberta para o público e teve
shows antes, no intervalo e depois do jogo, inclusive da cantora
Lorena Ly, estrela do programa The Voice Brasil. Uma praça de
alimentação no entorno e dentro do estádio, com diversidade
de comidas, também foi uma atração do evento. E no intervalo cheerleaders animaram os torcedores presentes. [...] Como
crianças até 8 anos não pagavam ingresso, Amanda Giovana,
estudante de engenharia, analisou e viu um público diferente
das partidas de futebol. Ela admitiu ir ao estádio somente em
jogos dos times grandes do Brasil. Para ela a organização é o
principal fator para alavancar a utilização do estádio. - Está
bem organizado. O público é mais diferenciado, porque tem
mais família e crianças. Deveria ter mais jogos desses aqui, porque esse espaço tem que ser mais aproveitado. A organização
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altera o público que vem para a arena, como o futebol não está
estruturado, tem pessoas que evitam vir e trazer as crianças.
Quem veio e viu que está organizado, com certeza nos próximos jogos voltará e isso acarreta em um público bacana – disse
(globo.com, 2015).

A declaração da estudante de engenharia reflete, de forma bastante clara, o
sentimento observado durante nosso processo de pesquisa, em especial no momento Copa do Mundo. Organização, conforto, segurança e entretenimento.
Esses são, de forma resumida, os elementos fundamentais para que o torcedor-consumidor frequente os novos estádios e arenas do futebol brasileiro. O sucesso do futebol americano em Cuiabá, com todos os elementos acima presentes,
é uma prova desse novo momento do esporte no Brasil.
Apesar de bem utilizada para jogos de futebol oficiais do calendário do
esporte no Brasil e, também, dos eventos organizados para abrigar partidas de
futebol americano, a Arena Pantanal deu prejuízo ao final do ano de 2015. O
ano também marcou a tentativa do governo do Mato Grosso em passar a administração do estádio para a iniciativa privada.
A Arena Pantanal deu prejuízo de R$ 4,2 milhões15 em 2015.
Como o estádio é operado pelo Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado das Cidades (Secid), o dinheiro sai do cofre
estadual para pagar despesas como energia elétrica, limpeza e
segurança. Não dá para dizer que a Arena Pantanal seja um
elefante branco porque, entre os novos estádios brasileiros, esse
foi o terceiro com mais atividade em 2015. Foram realizadas
48 partidas no local, entre elas três de primeira divisão. Só que
o estado não arrecadou nada. Os clubes jogam, colocam o dinheiro das bilheterias debaixo do braço e vão embora [...]. A
receita realizada pelo estádio em 2015 – zero – diverge absolutamente do que foi calculado pelo governo do Mato Grosso
logo após o fim da Copa. A equipe do ex-governador Barbosa
tentou privatizar a arena e, para convencer a iniciativa privada
a assumi-la, montou um plano de negócios com projeções de

15. Aproximadamente R$ 4.428.165,00, em valores atualizados para setembro de 2017.
Base: IGP-DI (FGV). Fonte: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/
corrigirPorIndice.do?method=corrigirPorIndice
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receitas. O estado previa uma arrecadação de R$ 25 milhões
por ano, entre participações em bilheterias, camarotes e assentos premium, alimentação, turismo e patrocínios [...]. Nenhuma empresa se interessou pelo negócio (Capelo, 2016).

O principal motivo que leva o governo do Mato Grosso a não encontrar
uma empresa privada disposta a gerenciar a Arena Pantanal é um só: a falta de
público para os jogos de futebol em Cuiabá. O público cuiabano não se interessa pelo futebol. Tal fato faz da Arena um “estádio fantasma”.
Só 4% dos lugares foram ocupados nas 48 partidas realizadas
em 2015. Os outros 96% ficaram vazios o tempo todo. A média de público foi de 1.598 pagantes, a mais baixa do país entre as novas arenas, e corresponde a uma fração de 0,28% da
população de Cuiabá. O cuiabano não mostrou interesse por
futebol. Quando não há ninguém nas arquibancadas, nenhuma
receita aparece. Os camarotes e assentos premium ficam vazios,
os bares não vendem lanches e bebidas, as marcas não investem
em patrocínios. A Arena Pantanal é um estádio-fantasma. Um
estádio-fantasma que custou R$ 676 milhões para ser construído e que custará mais milhões de reais todos os anos para
continuar vazio (Capelo, 2016).

Além do prejuízo e da dificuldade de encontrar uma empresa gestora para
a instalação, a Arena Pantanal ainda convive com problemas relacionados à falta
de acabamento do estádio. No dia 12 de outubro de 2016, por exemplo, pouco
mais de dois anos após o encerramento da Copa do Mundo, a arena cuiabana
recebeu o jogo Santa Cruz (PE) 2x4 Corinthians (SP), válido pela 30º rodada
do Campeonato Brasileiro da Série A. Uma série de problemas foram enfrentados pelas equipes e pelos 7.947 torcedores que pagaram para assistir à partida.
Telões apagados, sistema de som sem funcionar, catracas desligadas e alguns banheiros fechados continuam sendo alguns
dos percalços do estádio administrado pelo governo de Mato
Grosso. Dentro de campo, Santa Cruz e Corinthians fizeram sua parte e proporcionaram um bonito espetáculo para
os 7.947 pagantes com renda de R$ 496.120, na noite desta
quarta-feira, válido pela 30ª rodada do Brasileiro - vitória do
Timão por 4x2 [...]. A Arena Pantanal ainda não foi finalizada até hoje e sua conclusão está na justiça [...]. Vários itens
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e létricos, hidráulicos e de acabamento ficaram para trás e quase
não recebem manutenção. Em Cuiabá, a média de público não
passa de 500 torcedores em jogos normais, com times estaduais, salvo algumas exceções como jogo entre Dom Bosco e
Atlético-PR, pela Copa do Brasil, quando quase cinco mil torcedores compareceram [...]. Antes da partida começar, o vestiário do Corinthians chegou a ficar sem ar-condicionado, mas
o problema acabou sendo resolvido [...]. Na entrada dos times
em campo, o protocolo da CBF exige a execução do Hino
Nacional Brasileiro. Com poucas caixas de som improvisadas
pelos organizadores do jogo, quase que isso não é possível. Na
hora que ele deveria tocar, o responsável por colocar o hino
não estava no local. Coube a um funcionário correr lá, abrir
um vídeo no celular e encostar o aparelho no microfone. Improviso puro (globoesporte.com, 2016).

Além de inacabada, a Arena Pantanal ainda enfrenta, em função disso, uma
briga judicial envolvendo o governo do estado do Mato Grosso, através da Secretaria de Estado das Cidades (Secid), e a empreiteira Mendes Junior, responsável pela construção da instalação. Em novembro de 2016, a juíza Célia Regina
Vidotti deu ganho de causa, na disputa entre as partes, à empreiteira.
A juíza Célia Regina Vidotti, da Vara de Ação Civil Pública e
Ação Popular de Cuiabá, determinou o desbloqueio de mais
de R$ 28 milhões das contas da empresa Mendes Júnior, responsável pela construção da Arena Pantanal, em Cuiabá. A
empreiteira também está desobrigada de realizar reparos no
estádio. A decisão foi proferida no dia 28 de outubro de 2016,
após a empreiteira alegar que não poderia ser responsabilizada
integralmente pelos erros de construção e pela má qualidade
dos materiais usados nas obras [...]. O bloqueio nas contas da
Mendes Júnior foi determinado em julho de 2016. Na época,
Vidotti determinou ainda que a empreiteira retomasse imediatamente as obras de reparo e conclusão da Arena, que foi
entregue ao Governo, mesmo inacabada, em abril de 2014,
para a realização de quatro jogos da Copa do Mundo de Futebol. A Mendes Júnior recorreu da decisão, requerendo que não
mais fosse obrigada a realizar tais reparos na obra, conforme
apontou relatório elaborado pela [fiscalizadora] Concremat,
a pedido da Secid [...]. Em sua decisão, a juíza Célia Vidotti
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disse que não está claramente comprovada a responsabilidade
da Mendes Júnior quanto aos defeitos decorrentes do uso de
material inadequado (MTagora, 2016).

Em sua decisão, a magistrada Célia Vidotti deixa clara a responsabilidade do
governo do estado do Mato Grosso em todos os problemas enfrentados hoje
pela Arena Pantanal. A juíza isenta por completo a empreiteira Mendes Junior
de todos os problemas enfrentados pela instalação, ainda inacabada.
Ainda em sua decisão, Vidotti afirmou que a Mendes Júnior
também não poderia ser responsabilizada diretamente pelos
erros de execução e pela não observância das normas técnicas
[...]. De acordo com Vidotti, com os argumentos apresentados pela Mendes Júnior, “surge sérias dúvidas acerca de sua
integral responsabilidade pelos vícios existentes na Arena Pantanal, da forma como foi imputada na inicial pelo Estado de
Mato Grosso” [...]. A juíza Célia Vidotti declarou que a Mendes Júnior ainda comunicou que foi impedida pelo Governo
do Estado de entrar na Arena Pantanal e iniciar os serviços
de reparos. A retomada dos serviços no local foi anunciada
pelo Governo, mas, segundo a empreiteira, após o dia 21 de
outubro o Executivo impôs a assinatura de uma “ata”, em que
estavam previstos prazos e obrigações diferentes das que foram
definidas na decisão judicial de julho deste ano, levando a empreiteira a lavrar um Boletim de Ocorrência (MTagora, 2016).

No dia 9 de julho de 2016, um sábado, a Arena Pantanal foi o local da abertura oficial da Superliga Nacional de Futebol Americano, o Campeonato Brasileiro da modalidade. O Cuiabá Arsenal recebeu o Corinthians Steamrollers, no
principal estádio da capital mato-grossense, e venceu por 26x7. O jogo foi um
marco no futebol americano jogado no Brasil. Após o jogo, os 11.798 presentes
puderam assistir ao show da banda de rock NX Zero.
Além das partidas de futebol de competições organizadas pela Federação Mato-grossense de Futebol (FMF) e pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF)
e da abertura da Superliga de Futebol Americano, a Arena Pantanal também recebeu, em 2016, jogos da Copa FMF Sub-21, partidas de festivas e foi palco dos
Jogos Escolares Universitários (JUBs), que aconteceram em novembro.
No dia 02 de abril de 2017, a Arena Pantanal completou três anos de existência, tendo abrigado perto de 200 partidas de futebol desde a sua inauguração.
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Construída para a Copa do Mundo 2014, a Arena Pantanal
completa três anos neste domingo, 02 de abril. Neste percurso
o estádio passou por muitas polêmicas e falta de cuidado por
parte do governo do estado. [...] O jogo inaugural foi entre
Mixto x Santos, pela primeira fase da Copa do Brasil, em 2014.
De lá para cá foram 170 jogos e 464 gols marcados, [...] média
de 2,73 por partida (Vasconcelos, 2017).

Porém, na Arena hoje não é o futebol que dá fama à instalação. Uma série
de problemas, operacionais e de gestão, assombra o estádio que levou a Copa do
Mundo à região do Pantanal.
O estádio, que custou cerca de R$ 660 milhões aos cofres públicos, ainda vive um impasse sobre a sua entrega oficial ao governo de Mato Grosso. A empresa Mendes Júnior, construtora
responsável, alega não ter recebido o valor total e por isso se
nega a terminar a obra. Por outro lado, o governo judicializou
a empresa porque acredita que o dinheiro gasto daria para ter
concluído o estádio. No meio dessa briga, a Arena Pantanal
ficou sem os devidos reparos e diversos problemas apareceram,
como bancos de reservas rasgados, vazamentos de água nos
banheiros e vestiários, tetos desmoronaram, pisos se soltaram,
a parte elétrica foi comprometida, com diversos apagões, lixo
acumulado e falta de limpeza, além de rachaduras nas estruturas de concreto (Vasconcelos, 2017).

Apesar de ter sido o palco de importantes conquistas do futebol cuiabano,
em especial do Cuiabá Esporte Clube, a Arena Pantanal nunca conseguiu, em
especial em se tratando de jogos de clubes do Mato Grosso, atrair públicos grandes em seus três anos de vida. Futebol e problemas se misturam na curta história
da principal instalação esportiva da capital do mato-grossense.
Em 2015 a marca de jogos chegou aos 67 jogos e pela primeira vez uma equipe levantou um troféu na Arena Pantanal.
O Cuiabá se sagrou campeão da Copa Verde, no confronto
conhecido como “Milagre do Pantanal”, quando o Dourado
goleou o Remo na final por 5x1. Quatro dias depois, o mesmo Cuiabá comemorou o título de campeão Mato-Grossense
diante do Operário Várzea-grandense. [...] Em 2016 houve
uma diminuição no número de jogos - 55 partidas contra 67
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do ano anterior -, isso ocorreu porque a Arena Pantanal passou a ter problemas com os laudos de segurança e vigilância
sanitária. Com isso diversos jogos da Série A do Brasileiro não
puderam ser disputados em Cuiabá (Vasconcelos, 2017).

A Arena Pantanal foi palco, em 2017, da segunda grande conquista do futebol mato-grossense em nível nacional. Na primeira partida da decisão da 4ª
edição da Copa Verde, no dia 4 de maio, o estádio de Cuiabá viu um clube do
interior do estado, a Luverdense Esporte Clube, de Lucas do Rio Verde, cidade
situada à 334 km ao norte de Cuiabá, vencer o Paysandu Sport Club, de Belém
do Pará, por 3x1 e dar importante passo para conquistar a competição para
Mato Grosso pela segunda vez. Apenas 1.859 pagantes presenciaram a vitória
mais importante da história da equipe de Lucas do Rio Verde, proporcionando
uma arrecadação de aproximadamente R$ 25.000,00.
Doze dias depois, em 16 de maio, a Luverdense confirmou a conquista da
Copa Verde de 2017 ao empatar, no jogo de volta, com a equipe paraense, em
Belém do Pará, no Estádio do Mangueirão, por 1x1.
Também em 2017, o público baixo e os problemas marcaram a história do
mais importante estádio do estado de Mato Grosso.
[...] [Em 2017], a Arena Pantanal poderia ter iniciado o ano
com a partida entre Brasil e Paraguai pelas Eliminatórias da
Copa do Mundo 2018, mas problemas com laudos e manutenção do estádio inviabilizaram a partida em Cuiabá. Em 2017, já
foram disputados 23 jogos entre Campeonato Mato-Grossense, Copa Verde e Copa do Brasil. O jogo com maior público
na temporada foi entre Luverdense e Corinthians pela terceira
fase da Copa do Brasil, que levou cerca de 16 mil pessoas à
Arena (Vasconcelos, 2017).

Conforme já mencionado, a Arena Pantanal “dá prejuízos aos cofres públicos
do governo do estado – cerca de R$ 6 milhões por ano -, e tem sido o único
palco para as partidas de futebol na capital mato-grossense” (Vasconcelos, 2017).
Em 2016, a média de público do estádio foi de apenas 1.400 pessoas por
jogo. As arquibancadas ficaram 97% vazias por toda a temporada passada. Em
2017, durante a disputa do Campeonato Mato-grossense, vencido novamente
pelo Cuiabá Esporte Clube, 17 partidas aconteceram na Arena Pantanal, com
público pagante total de apenas 8.885 torcedores, média irrisória de 523 espectadores por jogo (Fonte: www.srgoool.com.br).
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4. A Pesquisa: os estádios de Cuiabá antes, durante e
depois da Copa
Como em todas as outras cidades-sedes da Copa do Mundo 2014, a pesquisa
foi constituída de três fases.
A Fase 1, antes da disputa do Mundial, aconteceu no 1º semestre de 2014, nos
estádios que não seriam utilizados para a Copa do Mundo. No caso de Cuiabá,
a coleta dos dados foi realizada em jogos do Campeonato Mato-grossense e da
Copa do Brasil disputados no Estádio Presidente Dutra, o “Dutrinha”. Foram
entrevistadas, para essa fase, 216 pessoas.Todos os entrevistados foram abordados
na saída de partidas que assistiram no estádio.
Para a Fase 2, foram ouvidas 171 pessoas que presenciaram aos quatro jogos
da Copa do Mundo disputados na Arena Pantanal, na capital mato-grossense. A
coleta, nessa etapa, foi dificultada pelas medidas de segurança adotadas pela organização do torneio. Os pesquisadores eram obrigados a abordar os entrevistados logo depois da área de segurança que isolou a Arena Pantanal e só permitia,
durante o Mundial, o acesso de portadores de ingresso para as partidas.
Já na Fase 3, 290 pessoas responderam à pesquisa, após terem assistido às
partidas das Séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro, disputadas na Arena
Pantanal, após a Copa do Mundo, no 2º semestre do ano de 2014. Ao todo, nas
três fases da pesquisa, foram entrevistadas 677 pessoas que assistiram, durante
2014, a jogos de futebol na capital do Mato Grosso, Cuiabá.

4.1 O torcedor e seus hábitos de consumo do produto
futebol
Para o item “o torcedor e seus hábitos de consumo do produto futebol”, em
Cuiabá, foram obtidos os seguintes resultados:
Pergunta: “Você se considera torcedor de algum clube de futebol?”. As respostas obtidas constam da Tabela 4.
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Tabela 4 – Você se considera torcedor de algum time de futebol?

Fonte: os autores.

Pergunta: “Quanto tempo você leva para chegar de sua casa (hotel) ao seu
lugar sentado, dentro do estádio?”. Os dados obtidos são apresentados na Tabela 5.
Tabela 5 – Quanto tempo levou de sua casa (hotel) ao estádio?

Fonte: os autores.

Pergunta: “Quantas horas você dedica, em média, ao futebol por semana
(incluindo assistir a jogos no estádio ou na televisão, programas televisivos ou
notícias sobre o esporte, ler notícias no jornal ou na internet, participar em
fóruns de redes sociais, falar com os amigos, etc.)?”. A frequência das respostas é
apresentada na Tabela 6.
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Tabela 6 – Tempo gasto por semana com o consumo
do produto futebol.

Fonte: os autores.

Para o grupo de perguntas da próxima questão, que compõe o grupo “opinião sobre hábitos em estádio e entretenimento” foram feitas seis afirmações.
Para cada enunciado, cada respondente deveria marcar, em uma escala de 1
(discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente), sua opinião sobre a colocação
realizada. Os resultados obtidos são apresentados na Tabela 7. O índice, apontado na Tabela, representa a média das avaliações obtidas.
Tabela 7 – Opinião sobre hábitos em estádio e entretenimento

Fonte: os autores.

Desse primeiro grupo de questões, destinadas a levantar os “hábitos de consumo do produto futebol por parte do torcedor”, podemos destacar, em Cuiabá,
algumas informações relevantes obtidas pela pesquisa.
Chama a atenção o porcentual menor de torcedores, 75,44%, durante a Copa
do Mundo (Fase 2), que afirmou ser torcedor de algum clube de futebol. Esse
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mesmo número sobe, após o Mundial, na Fase 3, para 94,14%. Podemos entender, pela análise desses dados, que o público presente a Arena Pantanal, durante
a Copa do Mundo, cultiva um apreço maior pelo entretenimento, provocado
pelo Mundial da FIFA, do que especificamente para torcer por alguma equipe
especifica. O caráter de festa do evento global Copa do Mundo, organizada pela
entidade que dirige o futebol mundial, se sobrepõe a aspectos de competição,
de disputa, que norteiam o Mundial.
A Fase 3, Pós-Copa do Mundo, marcou o retorno expressivo (94,14%) do
torcedor tradicional, aquele que frequenta os estádios por amor ao seu clube
de coração. Pelos resultados obtidos na pergunta “quanto tempo você leva para
chegar de sua casa (hotel) ao seu lugar sentado, dentro do estádio?” é possível
observar que o torcedor leva muito mais tempo para se deslocar ao estádio na
Fase 1, do que nas Fases 2 e 3. 32,41% dos entrevistados, na Fase 1, levavam mais
de duas horas para chegar ao local do jogo. Esse número cai para 19,30% na
Copa do Mundo e 10,69% depois do Mundial. Isso pode significar que, com
a evolução das instalações, o torcedor passou a ser mais exigente e, com isso, a
abrir mão de “fazer qualquer negócio para estar junto com sua equipe de coração”, inclusive percorrer grandes distâncias ou “perder” muito tempo com sua
locomoção até a praça esportiva.
Essa afirmação é reforçada pelos resultados da questão “quantas horas você
dedica, em média, ao futebol por semana?”, que mensurou o tempo semanal
gasto pelos entrevistados com o consumo do produto futebol.
Na Fase 1, a
esmagadora maioria dos entrevistados, 37,04%, afirmou ocupar mais de seis
horas de sua semana consumindo o produto futebol em seus diversos formatos. Interessante ressaltar que o público dessa Fase é aquele que frequentava o
“Dutrinha”, estádio antigo e desatualizado para o “chamado” Padrão FIFA. A
Fase 2, a que ouviu o público presente à Arena Pantanal nos jogos da Copa do
Mundo, apresentou o maior porcentual, 48,54%, de indivíduos que declararam
não ocupar mais de uma única hora de sua semana com o consumo de produtos
relacionados ao futebol.
Podemos afirmar, com plena convicção, que os torcedores da Fase 2 estavam
mais preocupados com o entretenimento e a festa provocados pelo evento social
Copa do Mundo, do que com a competição esportiva propriamente dita.
Em um aspecto, conforme observado nas respostas da questão “opinião sobre hábitos em estádios e entretenimento”, os torcedores das três fases em Cuiabá são unânimes: “assistir a um jogo no estádio é uma experiência superior a
assistir pela TV”. O que muda entre eles, e veremos mais a frente, são os motivos
para a experiência “ir ao estádio” ser considerada uma “experiência superior”.
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4.2 O torcedor e os fatores que influenciam na decisão
de NÃO ir ao estádio
As próximas duas questões da pesquisa foram destinadas a avaliar os fatores
que afetam a decisão dos torcedores de NÃO ir aos estádios. Após a aplicação
dos questionários, foram obtidas as seguintes respostas, elencadas a partir de
agora:
Pergunta: “O quanto os seguintes motivos influenciam a sua decisão de
NÃO ir assistir um jogo de futebol no estádio?”.Vinte e um fatores foram apresentados aos entrevistados, nas três fases da pesquisa. Em uma escala de 1 (nada)
a 5 (muito mesmo), os torcedores avaliaram cada um dos itens que afetam sua
decisão de NÃO ir ao estádio para um jogo de futebol. Na Tabela 8, apresentamos o índice de cada um desses vinte e um itens, elaborado pela média de todas
as respostas obtidas.
Tabela 8 – Avaliação dos fatores que afetam a
NÃO ida aos estádios.
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Fonte: os autores

Para melhor visualização e destaque, com base nos resultados apresentados
na Tabela 8, foram elaboradas as Tabela 9 – Cinco fatores que mais afetam a
NÃO ida aos estádios e Tabela 10 – Cinco fatores que menos afetam a NÃO
ida aos estádios.
Tabela 9 – Cinco fatores que mais afetam a NÃO ida ao estádio.

Fonte: os autores
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Tabela 10 – Cinco fatores que menos afetam a
NÃO ida ao estádio.

Fonte: os autores

A próxima pergunta do instrumento questionava “o que os clubes poderiam
fazer para você assistir mais jogos no estádio?”. Quinze opções de ações, com a
possibilidade da escolha de três alternativas, foram oferecidas aos entrevistados.
Abaixo, na Tabela 11, os resultados obtidos nas três fases da pesquisa.
Tabela 11 – Ações para melhorar a IDA do torcedor ao estádio.
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Fonte: os autores

Os resultados obtidos nas perguntas “o quanto os seguintes motivos influenciam a sua decisão de NÃO ir assistir um jogo de futebol no estádio?” e “o que
os clubes poderiam fazer para você assistir mais jogos no estádio?”, em Cuiabá,
deixam claro, nas três fases da pesquisa, que a maior preocupação dos frequentadores dos estádios locais é a violência dentro e nos arredores das arenas. A
sensação de insegurança foi, durante a Copa do Mundo, o fator mais apontado
pelos torcedores como motivo para sua não ida aos estádios de futebol.
Outros fatores apontados pelos entrevistados para não frequentarem estádios
de futebol foram: o acesso ao estádio, a corrupção no futebol e o preço dos
ingressos. Interessante observar que, durante o Mundial, com um público de
nível de escolarização mais alto e de nível de renda mais elevado, a corrupção
no futebol apareceu com intensidade mais forte.
Por outro lado, ficou nítido que os torcedores mato-grossenses gostam de
ir aos estádios de futebol. A alternativa “é uma perda de tempo ir a um jogo de
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futebol” foi a menos considerada pelos entrevistados quando questionado os
motivos pelos quais decidem não frequentar estádios de futebol. Ir a um jogo,
para o público de Cuiabá, continua sendo um excelente programa.

4.3 O público e sua percepção dos estádios de Cuiabá
As cinco perguntas seguintes do questionário apresentavam, como objetivo,
levantar as percepções dos entrevistados sobre os estádios onde acabaram de
assistir a uma partida de futebol. Como já mencionado, para a Fase 1 foram
ouvidos torcedores que foram a jogos no Estádio Presidente Dutra, o “Dutrinha”, instalação não utilizada para a Copa do Mundo. Para a Fase 2, foram
entrevistadas as pessoas que assistiram a jogos do Mundial na Arena Pantanal. Já
para a Fase 3, o público respondente presenciou a partidas realizadas também na
Arena Pantanal, mas envolvendo clubes que participam das quatro divisões do
Campeonato Brasileiro, na gestão local.
A primeira questão desse grupo perguntava o “valor pago pelo entrevistado
pelo ingresso da partida”. Os resultados obtidos, em comparação com os dados
oficiais de público dos diversos campeonatos com jogos em Cuiabá, são apresentados na Tabela 12.

Tabela 12 – Preço dos Ingressos Médios em Cuiabá e no estado
do Mato Grosso

Fonte: os autores – elaborado a partir dos portais (*) www.cbf.com.br e
(**) www.srgoool.com.br.
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Na pergunta seguinte, o entrevistado foi convidado a informar o “quanto
gastou, naquele dia, para assistir à partida que acabara de presenciar”. Gastos
como transporte, ingresso, refeição e outros deveriam ser computados pelo torcedor em sua resposta. Os resultados obtidos constam da Tabela 13.
Tabela 13 – Gasto total para assistir à partida.

Fonte: os autores.

A questão seguinte, “avaliação dos itens de experiência nos estádios”, demandava um parecer, por parte dos entrevistados, de 33 itens que compõem o
documento técnico da FIFA para instalações, Estádios de Futebol: Recomendações
e Exigências Técnicas (5ª edição) (2011). Os itens apresentados no instrumento de
pesquisa se referiam, apenas, a fatores relacionados ao conforto e à experiência
do torcedor/consumidor nos estádios, nas três Fases da pesquisa. Para cada item,
o entrevistado foi convidado a avaliar em uma escala de cinco níveis, de 1 (péssimo) para 5 (ótimo).
O resultado final para cada item, apresentado na Tabela 14, representa a média de avaliação de todos os entrevistados nas três fases. Para facilitar a comparação entre as Fases, a Tabela 14 apresenta os itens listados em ordem decrescente
de avaliação, do fator melhor avaliado para aqueles com pior avaliação.
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Fonte: os autores.

Tabela 14 – Avaliação dos itens de experiência nos estádios.
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Para a próxima pergunta, “avaliação de itens do caderno para estádios da
FIFA”, os itens apresentados na questão anterior foram agrupados em 12 grandes categorias, definidas a partir do documento oficial da FIFA, Estádios de
Futebol: Recomendações e Exigências Técnicas (5ª edição) (2011). As respostas obtidas
estão na Tabela 15.
Tabela 15 – Avaliação de Itens do Caderno para Estádios da FIFA

Fonte: os autores.

Quando comparamos os resultados apresentados nas Tabelas 14 e 15, temos os
seguintes resultados gerais, para cada uma das três Fases da pesquisa (Tabela 16).
Tabela 16 – Avaliação Média Geral dos Estádios

Fonte: os autores.
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Para finalizar essa etapa do instrumento de pesquisa, uma questão crucial e
definitiva foi feita aos entrevistados. A pergunta seguinte questiona diretamente
o torcedor se ele, depois da experiência vivida, “pretende retornar àquele estádio/arena onde acabou de presenciar uma partida oficial” em Cuiabá. A Tabela
17 apresenta os resultados obtidos para esse questionamento.
Tabela 17 – Intenção de retornar ao estádio.

Fonte: os autores.

Os resultados obtidos nessa etapa da pesquisa evidenciam, de forma clara e
reveladora, que a Arena Pantanal foi, apesar de alguns problemas de ocupação,
um verdadeiro sucesso na avaliação de seu público frequentador. Na Tabela 14,
um dos itens com melhor avaliação foi a “boa atmosfera/clima do estádio”, em
especial durante a Copa do Mundo. Na Tabela 15, nas três fases da pesquisa, a
“experiência vivida” aparece como o item com consideração mais alta entre os
entrevistados.
A Tabela 16 evidencia que o período da Copa do Mundo, Fase 2, foi aquela
em que os entrevistados melhor avaliaram, na média, o estádio frequentado. A
média de 4,04 da avaliação geral do estádio Fase 2 é resultado das modernas
instalações da Arena Pantanal e da qualidade dos serviços oferecidos pela organização do evento, o tão propalado “Padrão FIFA”, fruto da gestão da entidade
que organizou a competição. A pior avaliação obtida, na média, foi a da Fase
1, onde os jogos aconteceram no “Dutrinha”, instalação modesta e antiga, em
comparação com a Arena Pantanal, com 2,55. Já na Fase 3, a avaliação é alta,
3,88, mas inferior à Fase 2. Como a instalação avaliada nas Fases 2 e 3 é a mesma,
a Arena Pantanal, a diferença entre as duas fases é fruto na gestão de serviços
levada a cabo pela FIFA, em detrimento da gestão local.
Já na Tabela 17 fica claro que a maioria dos torcedores escutados tem intenção de retornar ao estádio. Nas Fases 2 (Copa do Mundo) e 3 (Pós-Copa) essa
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intenção é quase unânime. Os torcedores, em Cuiabá, aprovaram a experiência
vivida na Arena Pantanal, durante e depois da Copa do Mundo.
Interessante observar, também, que alguns itens de gestão de instalações,
como conforto e limpeza, subiram na avaliação dos torcedores durante a Copa
do Mundo, mas caíram nas Fases 1 e 3, quando a administração dos estádios era
local, fora do chamado “Padrão FIFA”.

4.4 Perfil do torcedor nas três etapas
Para finalizar a pesquisa foram realizadas cinco perguntas com o intuito de
estabelecer o perfil das pessoas entrevistadas nas três fases do processo de pesquisa em Cuiabá.
A primeira pergunta dessa etapa dizia respeito ao “ano de nascimento” do
entrevistado. Os resultados obtidos são apresentados na Tabela 18.
Tabela 18 – Idade dos respondentes

Fonte: os autores.

A pergunta seguinte buscava identificar o “sexo dos frequentadores” dos
estádios nas três fases da pesquisa. Os resultados são apresentados na Tabela 19.
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Tabela 19 – Sexo dos frequentadores.

Fonte: os autores.

A próxima questão do instrumento abordava o “local de nascimento” dos
entrevistados. A Tabela 20 fornece os resultados dessa pergunta.

Tabela 20 – Local de Nascimento

Fonte: os autores.

O “nível de ensino mais elevado que completou” era a pergunta abordada
pela questão seguinte. Os resultados podem ser observados na Tabela 21.
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Tabela 21 – Escolaridade

Fonte: os autores.

Por fim, e para fechar o questionário, a última pergunta era sobre a renda
familiar do respondente. Os resultados são apresentados na Tabela 22.
Tabela 22 – Qual é sua renda familiar?

Fonte: os autores.
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As informações de perfil sócio econômico e demográfico apresentam, como
principal conclusão, a constatação que, durante a Fase 2 da pesquisa, o momento
Copa do Mundo, os entrevistados apresentaram algumas características que os
diferenciavam das outras duas fases.
Na Fase 2 é possível observar, em relação às outras fases, um aumento do
número de mulheres presentes ao estádio (37,43%, contra 27,78% da Fase 1 e
22,07% da Fase 3). A queda do público feminino da Fase 2 para a Fase 3 pode
significar que, em função do evento do apelo Copa do Mundo, grande parte
deste público feminino foi à Arena Pantanal muito mais pelo caráter espetacular
e de entretenimento do evento, do que por causa do futebol propriamente dito.
A Fase 2 é caracterizada, em comparação com as Fases 1 e 3, por uma maior
presença de turistas (indivíduos oriundos de outros estados brasileiros), por respondentes com maior poder aquisitivo e nível de escolaridade mais elevada. O
evento Copa do Mundo, pela sua natureza global, atrai esse tipo de espectador.

Considerações Finais
A análise da evolução histórica dos estádios da cidade de Cuiabá mostra
que, assim como ocorreu em todo o país, as instalações destinadas ao futebol
na capital mato-grossense passaram pelas diversas etapas que caracterizaram o
desenvolvimento dos estádios no Brasil.
O Campo d’Ourique, primeiro local utilizado para a prática do futebol em
Cuiabá, apresenta inúmeras características da Fase Tradicional (1894 a 1930)
dos estádios brasileiros. O espaço destinado ao futebol era dividido com outros
esportes como, por exemplo, a tourada cuiabana. A principal preocupação desse
espaço era a de acomodar, com conforto, segurança e elegância, a elite da cidade.
Já o Estádio do Comércio, típico da 2ª Geração dos estádios brasileiros, em
sua Fase Moderna Regional, era utilizado não somente para o futebol, como
para cerimônias cívicas e grandes eventos políticos promovidos regionalmente.
O Estádio Presidente Dutra, o “Dutrinha”, construído com financiamento
federal e na esteira das instalações construídas para a Copa do Mundo de 1950,
marca, em Cuiabá, a Fase Moderna Nacional, da 3ª Geração de estádios brasileiros. O funcionamento do estádio foi norteado pelo futebol que, nas décadas
de 1950 e 1960, entusiasmou o público na capital do Mato Grosso.
O “Verdão”, Estádio Governador José Fragelli, construído com o apoio federal, é parte integrante do projeto da Ditadura Militar de integração do Brasil
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através do futebol. Com clubes no Campeonato Nacional das décadas de 1970 e
1980, Cuiabá precisava de um estádio de grande porte para abrigar os melhores
jogadores e as equipes mais populares do país. O “Verdão” foi o gigante de concreto armado de Cuiabá, típica instalação da 4ª Geração de estádios do Brasil,
em sua Fase Moderna do Milagre Brasileiro.
Com o futebol deixando de ser “produto do estado” para se tornar um
“produto do mercado”, o “Verdão”, em Cuiabá, some para dar lugar à moderna
Arena Pantanal, um estádio de classe mundial (world class stadium).
A Arena Pantanal surge dentro da 5ª Geração de estádios brasileiros, em sua
Fase Pós-Moderna. A novo local do futebol em Cuiabá é caracterizado, assim,
pelo aumento da necessidade de novos fluxos de arrecadação para compensar a
redução do público; pela concorrência com outras formas de consumo do entretenimento e do espetáculo; pela necessidade de segurança, dentro e fora dos
estádios; pela incorporação das mais recentes soluções tecnológicas por arquitetos proeminentes como parte do processo de comercialização e diferenciação
do produto estádio; pela aceitação da exploração comercial dos estádios com
outras atividades em dias que não acontecerão jogos; e, pelos serviços de exploração de patrocínios, marketing e patrimoniais como nova fonte de arrecadação.
Como resultado da pesquisa realizada em Cuiabá, em suas três fases, é interessante observarmos o apreço do torcedor, em especial na Fase 2, Copa do Mundo,
pelo entretenimento e pelo espetáculo promovido pelos organizadores do Mundial. Mais do que o caráter competitivo do futebol, interessa hoje ao torcedor
outros aspectos muito mais relacionados ao entretenimento e ao convívio social,
do que os resultados da partida e/ou a vitória de sua equipe de coração.
A Arena Pantanal passa a ser, além de ferramenta de promoção do evento
futebol, também um produto de marketing, com logo e estratégias mercadológicas próprias, que devem ser exploradas pelos seus gestores.
O torcedor que emergiu com a Copa do Mundo apresenta um grau de
exigência maior na qualidade dos serviços oferecidos e na experiência vivida na
nova Arena. Por outro lado, e para garantir tudo isso, está disposto a pagar mais
para frequentar o novo espaço do futebol em Cuiabá.
Como acontece em outras cidades brasileiras, Cuiabá não apresenta demanda suficiente para utilizar esse novo espaço de forma adequada, viabilizando o
investimento feito na instalação. O índice de ocupação de 35,94% da Arena
Pantanal na Fase 3, Pós Copa do Mundo, nos Campeonatos Brasileiros das Séries A, B, C e D do ano de 2014, deixa claro que não há público, na cidade, para
utilizar adequadamente o novo estádio.
Cuiabá não é, de acordo com o Departamento de Geografia da Universidade de Loughborough, na Inglaterra, em sua classificação de 2012, uma cidade
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não ranqueada dentro da Rede de Investigação (GaWC), criada pela instituição
britânica (GaWC Research Network, 2012). O GaWC mede, através das relações externas de cidades de todo o mundo, o grau de globalização de diversos
municípios espalhados pelo planeta. Esse conceito leva em consideração questões, por exemplo, relativas a negócios internacionais, sustentabilidade, política
urbana e logística (GaWC Research Network, 2012).
Muito embora os torcedores que frequentaram a Arena Pantanal, durante
nossa pesquisa, tenham adorado a nova instalação, a Arena não cumpre a coerência que deve existir entre estádios de classe mundial, eventos de natureza global
e cidades de classe internacional (world class stadium – world class events – world
class cities). A intenção explícita dos torcedores em retornar à Arena Pantanal
para eventos esportivos não é suficiente para garantir a viabilização do estádio,
com sua ocupação total.
Mesmo com a Arena sendo um estádio de classe mundial, os campeonatos
ali disputados depois da Copa do Mundo – as Séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro e o Campeonato Mato-Grossense -, não são eventos de interesse
mundial. Cuiabá não é, também, uma cidade de classe mundial ou de interesse
global.
Não basta a existência de um estádio de classe mundial, como a Arena Pantanal, para sua viabilização e ocupação. Localizada em uma cidade sem apelo
internacional-global, como Cuiabá, e abrigando competições de caráter local-nacional, sem atração mundial, a nova Arena da capital mato-grossense está
fadada a ser mais um “elefante branco” no universo dos estádios brasileiros
construídos e/ou reformados para a Copa do Mundo de 2014.
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CURITIBA (PR): A CAPITAL ECOLÓGICA E
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Marcos Vinicius Cardoso
Fernando A. Fleury
Luciana Rocco de Oliveira
Ary José Rocco Jr

Curitiba, capital do estado do Paraná, é hoje considerada a 4ª maior cidade
do Brasil em termos econômicos e a 1ª no estado do Paraná (IBGE, 2015). Localizada na região sul do país, é conhecida também por ser a capital ecológica
do Brasil. Com 1.893.997 habitantes, é o município mais populoso do Paraná e
da região Sul, além de ser o 8º mais populoso do país, segundo estimativa populacional calculada pelo IBGE para 1 de julho de 2016 (IBGE, 2015).
Em seus 435,036 km² apresenta uma densidade demográfica de 4.027,04
hab./km². Em 2012, seu Produto Interno Bruto (PIB) gerou R$ 33.291,65 per
capita (IBGE, 2015), através de sua principal atividade, os serviços (setor terciário), seguido pela indústria e pela agropecuária.
Fundada em 29 de março de 1693, quando da criação de um pequeno povoado bandeirante, a cidade inicialmente chamada de Vila de Nossa Senhora da
Luz dos Pinhais, teve seu nome alterado em 1721, com a chegada do ouvidor
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Raphael Pires Pardinho (SECOPA, 2014). O ouvidor foi uma das primeiras autoridades a se preocupar com o meio ambiente, o que iniciou a tradição pela qual
Curitiba é hoje reconhecida em âmbito internacional (Prefeitura de Curitiba,
2015). Sua paisagem natural belíssima contrasta com construções que apresentam
características metropolitanas, fazendo com que o munícipio seja, até hoje, considerado uma das mais bonitas e melhores cidades do Brasil para se viver.
Tendo como principal atividade econômica a mineração e a agricultura de
subsistência no século XVII, Curitiba viu a atividade tropeira dominar nos
séculos XVIII e XIX. Esta atividade consistia na condução do gado de Viamão
no Rio Grande do Sul até a Feira de Sorocaba no estado de São Paulo, que
mais tarde chegaria a Minas Gerais. Em razão das intempéries, se formavam
longos caminhos nas invernadas na região das fazendas localizadas nos “campos
de Curitiba” (SECOPA, 2014), à espera do fim dos rigorosos invernos. A estas
características históricas se atribuem costumes como o fogo de chão para assar
carne, o sotaque leite quente, o chimarrão e o uso dos ponchos de lã, tradicionais da capital paranaense.
Até o século XVIII, os habitantes eram em sua maioria índios, mamelucos, portugueses e espanhóis. Com a emancipação política do Paraná em 1854,
Curitiba passou a receber grande imigração europeia. Imigração que coincide
com a expansão do ciclo da erva-mate e da madeira (século XIX) e, também,
com a construção da Estrada de Ferro Paranaguá- Curitiba (SECOPA, 2014).
Nesse momento, a cidade começa a se transformar em uma verdadeira metrópole que, com a chegada não somente dos europeus, mas também de asiáticos
e africanos, pode crescer econômica, social e culturalmente. Com o passar do
tempo, a migração de mineiros, paulistas, gaúchos e nordestinos também contribuiu para a construção da imagem atual da capital do Paraná.
Já no século XX, Curitiba, famosa pelo planejamento urbano, experimentou o crescimento do setor industrial, reforçando, assim, a economia da cidade,
trazendo, também, uma urbanização acelerada, especialmente nos anos 1970,
devido à migração do rural, cuja mão-de-obra era rapidamente substituída pela
mecanização (SECOPA, 2014). Curitiba convive, atualmente, com as dificuldades das grandes metrópoles, ao mesmo tempo em que é possível perceber, em
seus parques, as influências da colonização italiana, polonesa, alemã e ucraniana.
Tudo isso servido por um eficiente sistema de transporte urbano que tornou o
munícipio conhecido como cidade-modelo (SECOPA, 2014).
Em 31 de maio de 2009, Curitiba foi escolhida, pela segunda vez, para ser
uma das cidades sedes da Copa do Mundo de Futebol a ser realizada no Brasil.
Em junho de 1950, o IV Campeonato Mundial de Futebol, assim chamado na
ocasião, foi realizado no país e teve na capital paranaense uma de suas sedes.
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Na época, o estádio curitibano utilizado como palco dos jogos foi o Estádio
Durival Britto e Silva, também conhecido como Vila Capanema, inaugurado
em 1947, com capacidade para 12.100 espectadores. Hoje, o estádio é a casa do
Paraná Clube, depois de pertencer ao Clube Atlético Ferroviário e ao Colorado
Esporte Clube.
Segundo a Fédération Internationale de Football Association (FIFA) e o
Governo Brasileiro, o munícipio de Curitiba foi escolhido para ser uma das 12
cidades sedes do torneio da Copa do Mundo 2014, em virtude, principalmente,
do projeto apresentado para a reforma e modernização do estádio do Clube
Atlético Paranaense, a Arena da Baixada, que visava atender setores de energia,
saneamento, saúde pública, meio ambiente, mobilidade urbana, turismo, segurança e educação.
O projeto foi designado totalmente favorável às questões do meio ambiente
até para preservar a fama de Curitiba em ser a principal cidade ecológica do
Brasil. Em 2010, Curitiba foi eleita a cidade mais sustentável do mundo pelo
Globe Forum que ocorreu na Suécia. Para a FIFA que tem, recentemente, investido em projetos de legados, nada melhor do que incluir Curitiba, e toda sua
cultura de sustentabilidade, como uma das sedes dos jogos da Copa do Mundo
no Brasil.
Durante a primeira semana do Mundial, em 2014, a FIFA elegeu Curitiba
como uma das melhores sedes do evento devido, principalmente, a fácil mobilidade na região da Arena e à segurança, além de outros fatores que foram
analisados pela entidade que comanda o futebol em todo o mundo.

1. Curitiba, o futebol e seus estádios.
A chegada do futebol na capital do Paraná se deu por volta de 1905, com o
primeiro jogo em 30 de dezembro daquele ano, segundo a Federação Paranaense de Futebol (FPF). O Diário da Tarde, periódico que circulava em Curitiba na época, convidou a população para um jogo de bola que aconteceu no
bosque localizado na Rua Marechal Deodoro, 64. Apesar do estado do Paraná
ter recebido sua primeira bola de futebol em 1903, trazida pelo professor Victor
Ferreira do Amaral. (campeoesdofutebol.com.br, 2015).
A equipe do Coritibano Foot Ball Club foi fundada em 30 de janeiro de
1910, por alemães e é considerado o primeiro time de futebol de Curitiba.
No mesmo ano, a agremiação muda seu nome para Coritiba Foot Ball Club.
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A primeira partida oficial do clube é realizada em junho de 1910, com uma
vitória de 5x3 em cima da equipe do Ponta Grossa, em um campo localizado
no centro da pista do hipódromo do Guabiroba, antigo Jockey Clube do Paraná
(até 1955) e atual Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR).
No entanto, em sua primeira assembleia a data de fundação passou a ser
outubro de 1909, graças a uma partida ocorrida no ano anterior. Em doze de
outubro de 1909, nova data oficial de fundação, jovens germânicos comandados por Frederico Essenfelder, o Fritz, vindo de Pelotas, receberam um convite
para disputar um amistoso contra o Foot Ball Tiro Pontagrossense, formado por
ingleses e funcionários da American South Brazilian Enginerrinng Co. Em 23
de outubro de 1909 a equipe curitibana chamada de “Teuto-Brasileiro”, foi
visitante em Ponta Grossa perdendo para a equipe interiorana por 1x0 com gol
de Elias Mota. (Coritiba Foot Ball Clube, 2016)
Diversos clubes foram criados na primeira metade da década de 1910 no
estado do Paraná, de uma forma geral, e na cidade de Curitiba, de forma mais
específica. Entre os maiores destacam-se o Paraná Sports Clube (1910), Internacional Football Club (1912), América Football Club (1914), os dois últimos formadores do Clube Atlético Paranaense em 1924, o Savóia Futebol Clube (1914)
e o Britannia Sport Club (1914). Os primeiros clubes da capital paranaense estavam vinculados a grupos de imigrantes ou elites curitibanas. (Capraro, 2002).
Em 1915, ocorreu o primeiro campeonato regional de futebol, organizado
pela recém-criada Liga Sportiva Paranaense e vencido pelo Internacional Football Club. Com o crescimento do futebol no estado do Paraná, em 4 de agosto
de 1937, é criada a Federação Paranaense de Futebol.
Desde os tempos da Liga Sportiva Paranaense e, depois, com a criação e
desenvolvimento da Federação Paranaense de Futebol, Curitiba se destaca por
apresentar equipes de qualidade em relação às outras cidades do estado, refletindo tanto o poder econômico da capital quanto a organização do seu futebol.
Além dos gramados do Jockey Club do Paraná, onde ocorreram os jogos
iniciais de futebol na cidade, com o local se tornando rapidamente o campo
oficial do Coritiba, outros locais destinados ao futebol começaram a surgir na
capital paranaense. Entre os primeiros estádios da cidade, destaque para o Joaquim Américo (1914) pertencente ao Internacional Football Club e o campo
do Paraná Sports Club, localizado no bairro do Batel.
Em 1916, o Coritiba F. C. com a ajuda dos seus associados mudou-se do Jockey Club para seu primeiro estádio de fato, localizado no Parque da Graciosa,
no Juvevê. De 25 de junho de 1917 até 15 de maio de 1927, o clube mandou
ali seus jogos. O estádio ficava na Rua João Gualberto, entre a Rocha Pombo e
Moisés Marcondes dos dias de hoje (Coritiba Foot Ball Club, 2016).
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Em 1932, nova mudança. O Coritiba deixou de mandar seus jogos no Parque da Graciosa e se transferiu para o Alto da Glória, em busca de um espaço
próprio para suas atividades. O saudoso Parque da Graciosa foi o local onde
ocorreu o primeiro Atletiba oficial, em 8 de junho de 1924, pelo Campeonato
Paranaense daquele ano. O Coritiba goleou o Atlético pelo placar de 6x3 (Coritiba Foot Ball Club, 2016).
O estádio da Graciosa, apelidado de “Cimento Armado” pela dureza do seu
gramado, passou então a ser utilizado pelo Britânia até 1940. A partir de 1941,
o estádio serviu de local de treinos para o Palestra Itália1 e para jogos da Suburbana2, até ser loteado e transformado em um parque residencial (campeoesdofutebol.com.br, 2012)
Nicolau Schaeffer, membro de família tradicional de Curitiba, vendeu
ao clube, por preço simbólico o terreno de 36.300 metros quadrados no Alto
da Glória, onde o Coritiba pretendia erguer seu estádio próprio. Couto Pereira,
então presidente da agremiação, se esforçou pessoalmente para viabilizar a nova
instalação. Porém, o que mais chamou a atenção à época foi o empréstimo de
120 mil contos de réis levantados junto à Caixa Econômica para que os “coritibanos” pudessem levantar seu sonhado estádio (Paranaonline, 2013).
Em sua primeira partida no novo estádio, no dia 20 de novembro de 1932, (Paraná Online, 2013), denominado Belfort Duarte, ainda com arquibancadas de madeira, o Coritiba venceu o América Football Club do Rio de Janeiro por 4x2. Gildo
fez o primeiro gol da partida e da nova instalação. Um belíssimo estádio, de alvenaria
e madeira, sem pilastras que atrapalhassem os torcedores, com o campo protegido
por uma extensa cerca de arame, cedros circundando toda a propriedade, com duas
quadras de tênis e mais tarde uma de basquete (Coritiba Football Club, 2016).
A escolha do time carioca para a inauguração era mais do que apropriada já
que o nome do novo estádio, Belfort Duarte, era homenagem a um ex-jogador
e um dos grandes personagens da história do América (Campeosdofutebol.
com.br, 2011).
Belfort Duarte também ficou famoso por pregar respeito total aos adversários. Tamanha era a sua lealdade e honradez, que inspirou a criação de um

1.

O Palestra Itália Futebol Clube foi fundado em Curitiba, em 1921, e extinto em 1971,
quando se fundiu com o Britânia Sport Club e o Clube Atlético Ferroviário para dar
origem ao Colorado Esporte Clube.

2.

Suburbana é a denominação dada popularmente para o principal Campeonato Amador de Futebol da cidade de Curitiba, disputado anualmente desde 1941.
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prêmio com o seu nome, o Prêmio Belfort Duarte, instituído pelo Código Brasileiro de Futebol em 1945 e oferecido ao jogador profissional de futebol que
passasse dez anos ou duzentas partidas sem ser expulso de campo.
Em 1942 foram inaugurados os refletores, com a realização da primeira partida noturna disputada no estado do Paraná. No dia 18 de abril daquele ano, um
sábado, Coritiba e Avaí F.C., campeões paranaense e catarinense respectivamente, duelaram com a vitória coxa-branca por 4x2. O jogo foi anunciado como
uma “[...] homenagem ao grande Chefe do Estado Nacional, Exmo. Snr. Dr.
Getúlio Vargas, por motivo da passagem de seu aniversário natalício” (Coritiba
Foot Ball Club, 2013). Além de diversas celebridades, como os governadores do
Paraná e de Santa Catarina, além de dirigentes da Confederação Brasileira de
Desportos (CBD)3 e políticos dos dois estados, aproximadamente 12.000 pessoas estiveram presentes ao estádio, o que gerou uma renda de 28 contos de réis
(memoriaavaiana.com.br, 2015).
A inauguração da iluminação artificial marcou o início da grandiosa obra
que mais tarde tornou-se o Estádio Major Antônio Couto Pereira. A partir de
1956, as obras do estádio tomaram novo impulso quando Aryon Cornelsen
assumiu a presidência do Coritiba (Coritiba Foot Ball Club, 2013). Ex-jogador,
advogado e empresário comercial, Ayron possuía inteligência acima da média
para a criação de promoções e eventos (Coritiba Foot Ball Club, 2016).
O novo presidente do clube recebeu, na época, de um amigo curitibano que
residia na Bahia, um projeto de sorteios nos jogos de futebol, imediatamente o
aprimorou e lançou na capital paranaense. Era o Bolo Esportivo, que passou a
ser a coqueluche da cidade. Outros clubes lançaram e fracassaram, só sobrevivendo o do Coritiba (Coritiba Foot Ball Club, 2013).
Ayron Cornelsen, mesmo no semiamadorismo da época, já vislumbrava a
necessidade do Coritiba investir em patrimônio com a construção do novo
estádio, financiado com uma espécie de loteria vendida aos seus torcedores e
à população da capital paranaense, o Bolo Esportivo (Martins, 2012). Assim,
Ayron pegou um projeto de seu irmão e maior arquiteto do Paraná, Ayrton
Cornelsen, e implantou um novo estádio (Coritiba Foot Ball Club, 2016).
As obras começaram em 6 de janeiro de 1958 (Martins, 2012; Paranaonline,
2013) e em 12 de outubro de 1958, com arquibancadas de cimento, foi inaugurada a primeira parte da grandiosa obra. Desta vez, a equipe coxa-branca enfrentou o Atlético Paranaense, maior rival, e saiu derrotada pelo placar de 3x1. Um

3.
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público de 15.186 torcedores assistiu à vitória do Furacão (atleticoparanaense.
com, 2008).
No entanto, o projeto do estádio olímpico conhecido hoje é bem diferente
do proposto inicialmente. No projeto original, a capacidade total do estádio era
de 75 mil pessoas, sendo 48 mil sentadas. Um shopping center formado por 54
lojas, um hotel, restaurante, salão nobre, museu e até sala de musculação compunham o complexo total do estádio (Paranaonline, 2013).
Na década de 1960, com a saída Ayron Cornelsen, Evangelino da Costa
Neves assumiu a presidência do Coritiba e as obras diminuíram o seu ritmo
(Paranaonline, 2013).
Em 28 de fevereiro de 1977, o Conselho Deliberativo do Coritiba F.C. decidiu mudar o nome do estádio de Belfort Duarte para Major Antônio Couto
Pereira, que perdura até hoje. O ex-presidente do Coxa havia falecido meses
antes, em dezembro de 1976. A homenagem a um dos maiores personagens
coritibanos gerou polêmica, mas foi aprovada pela sua maioria (Diário do Povo,
1977). O primeiro Atletiba após a mudança acabou em empate, 1x1, seis dias
após a mudança de nome da instalação.
Foi no Couto Pereira que o Papa João Paulo II, em uma de suas vindas ao
Brasil, realizou a Santa Missa de Curitiba, em julho de 1980. Foi nesta visita
que aconteceu o recorde de público do estádio com aproximadamente 70.000
pessoas (Gazetadopovo, 2017). Em partidas de futebol, o recorde de público no
Couto Pereira foi de 67.391, em 15 de maio de 1983, em uma partida entre
Atlético Paranaense 2x0 Flamengo.
Em 2003, com o surgimento do Estatuto do Torcedor, Lei 10.671/034, os
lugares do estádio foram demarcados e a capacidade do estádio caiu para 37.182
pessoas (Martins, 2012).
Dois anos depois, em primeiro de maio de 2005, ocorreu a reabertura do
Couto Pereira, após nova reforma que durou cinco meses. Além da ampliação
do gramado, que passou a ter 109 x 72 metros, foram retiradas as grades ao redor do fosso, entregues 25 novos camarotes e a sala de troféus que homenageia

4.

O Estatuto do Torcedor, como ficou conhecido a Lei 10.671/03, é resultado de um
histórico conturbado no futebol brasileiro. De autoria do Poder Executivo, foi sancionada no Governo Luís Inácio “Lula” da Silva, em 15 de maio de 2003, e tem por objetivo proteger os interesses do consumidor de esportes no papel de torcedor, obrigando
as instituições responsáveis a estruturarem o esporte no país de maneira organizada,
transparente, segura, limpa e justa.
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os ex-jogadores do clube. Na reinauguração, o Coritiba perdeu de 3x2 para o
Santos, pelo Campeonato Brasileiro daquele ano. A capacidade atual do Couto
Pereira, após a reforma de 2005, é de 40.310 torcedores (Coritiba Foot Ball
Club, 2016).
Atualmente, principalmente depois do sucesso das novas Arenas na Copa
do Mundo de 2014, em especial a da Baixada, em Curitiba, de propriedade
do Atlético Paranaense, o Coxa começou a estudar a possibilidade de reformar
o Couto Pereira. Duas correntes dividem o clube: demolir o atual estádio e
construir uma arena em seu lugar ou reformar a instalação atual. Porém, outros
problemas, em especial um com a prefeitura da capital paranaense estão dificultando as ambições da agremiação em ter um novo estádio.
Uma derrota política junto à prefeitura de Curitiba fez o Coritiba dar um passo atrás no projeto de reforma do estádio
Couto Pereira. Revés que foi debatido em reunião na noite
desta quinta-feira [31 de agosto de 2017] entre envolvidos na
empreitada alviverde. O Coxa aguardava mudanças na nova
Lei de Zoneamento de Curitiba para apresentar oficialmente
o projeto, mas teve negados pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano (Ippuc), até o momento, os pedidos que fez
para adequar o novo texto da lei às obras que planeja no Alto
da Glória. Internamente, existe confiança em uma reviravolta. [...] Enquanto uma ala do Coritiba defende a reforma do
Couto Pereira visando um projeto mais econômico, outra ala
segue defendendo a demolição total da praça esportiva para
a construção de uma nova estrutura (Gazeta do Povo, 2017).

A decisão final, assim que o impasse com a prefeitura de Curitiba se resolver,
sobre a reforma ou demolição do Couto Pereira caberá ao Conselho Deliberativo do clube.

2. A Copa do Mundo de 1950 e o Estádio Durival Britto
e Silva
O Estádio Durival Britto e Silva foi inaugurado em 1947 e já pertenceu ao
Clube Atlético Ferroviário, Colorado Esporte Clube (ambos já extintos) e, atualmente, pertence ao Paraná Clube. Também conhecido como Vila Capanema,
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o Durival Britto merece uma menção especial por ter sido escolhido como um
dos estádios do Brasil na Copa do Mundo de 1950.
Sua construção foi um marco na vida do Clube Atlético Ferroviário e na
história do futebol paranaense. O clube, fundado em 1930, por funcionários
da Rede Ferroviária, estava crescendo e precisava de um estádio de porte para
mandar seus jogos.
O som do apito é ouvido na Vila Capanema. [...] Não se trata
do apito de um juiz arbitrando um jogo de futebol, e sim do
aviso da chegada do trem que traz as primeiras doações para a
construção do estádio do Clube Atlético Ferroviário do Paraná.
O ano é 1943, e sob a supervisão de Durival de Britto e Silva,
responsável pela Rede Viação Paraná-Santa Catarina (RVPSC),
a composição descarrega as primeiras madeiras para o início das
obras (Farrugia, Salgado, Zucchi & Ximenes, 2013, p.51).

Na primeira metade da década de 1940, a cidade de Curitiba já contava com
alguns pequenos estádios de futebol,
[...] como o Major Paula Soares, conhecido como “Fazendinha” e pertencente ao Britânia, o Franklin Delano Roosevelt,
da Sociedade de Educação Física Juventus, e dois outros dos
principais adversários do Ferroviário: o atual Atlético Paranaense, que tinha posse do Estádio Baixada da Água Verde, cuja
construção foi iniciada em 1914, e o Coritiba, que possuía o
Belfort Duarte, [...] mais tarde [...] rebatizado Major Couto
Pereira (Farrugia et al, 2013, p.51).

Preocupado com o Ferroviário ser o único das grandes equipes de Curitiba
sem estádio próprio, Reinaldo Thá, membro da família proprietária da Construtora Thá, empresa que prestava serviço à RVPSC, e homem ligado ao Ferroviário, apresentou um projeto elaborado pelo arquiteto Rubens Maister, projetista
da empresa de sua família, ao superintendente da RVSPC e patrono do Clube
Atlético Ferroviário, Durival Britto e Silva, “e o consultou sobre a possibilidade
de uma contribuição financeira para [a obra]” (Farrugia et al, 2013, p.54).
Durival, no entanto, disse que a rede não dispunha de recursos
financeiros para tanto, mas afirmou que poderia auxiliar no
transporte dos materiais, doando um vagão de trem para o
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serviço, qualquer que fosse ele. Como o transporte de trem
era o mais utilizado e o mais caro naquela época, Reinaldo
Thá não pestanejou em aceitar a contribuição do amigo. Era o
início da realização do sonho (Farrugia et al, 2013, p.55).

Aprovada a ideia, era necessário levantar recursos financeiros para a realização da obra. Novamente dinâmico Reinaldo Thá foi fundamental para a realização do sonho dos torcedores do Ferroviário.
O Ferroviário era bancado pelos próprios funcionários da
rede espalhados por todo o Paraná. Muitos, porém, não sabiam que eram contribuintes do clube, já que uma pequena
quantia do salário era descontada automaticamente da folha
de pagamento todos os meses. [...] Restava assim escolher o
terreno para erguer o novo complexo esportivo. O local que
se mostrou mais propício para abrigar as obras foi o campo ao
lado do pátio de manobras dos trens, que servia como gramado para treinos do time. [...] Uma parte do terreno pertencia
ao governo estadual. A outra, ao município de Curitiba. Os
dirigentes do Ferroviário, então, tiveram que solicitar a doação dos lotes ao poder público. Deu certo (Farrugia et al,
2013, p.56-57).

A influência política de Durival Britto e Silva, general indicado por Getúlio Vargas para ser diretor da rede no Paraná e, com isso, coibir a corrupção
e os roubos frequentes na atividade da empresa estatal, foi fundamental para o
processo de construção do estádio do Ferroviário. Como o apoio do general,
Reinaldo Thá fez valer a força econômica de sua construtora para que a equipe
curitibana conseguisse concretizar o seu sonho.
Graças aos insistentes pedidos de Reinaldo, quase uma cobrança, uma parte de toda a carga de material que passava pela estação de Curitiba era desviada para a obra do estádio. Quando
alguma empresa precisava usar a linha férrea para o transporte
de seus produtos, Reinaldo pedia parte da carga como doação
para a construção do campo. As empresas não hesitavam em
ceder o que podiam, uma vez que viam no gesto uma oportunidade para conquistar mais vagões e facilidades nos transportes. O superintendente da rede, Durival Britto e Silva, e
Reinaldo Thá ofereciam regalias a quem queria ajudar, como
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mais vagões de transportes para as empresas que faziam tais
doações (Farrugia et al, 2013, p.57)

As doações foram as mais variadas possíveis. Uma delas merece destaque,
pois serve de referência para o estádio até hoje, funcionando como um dos seus
elementos mais característicos.
[...] Trata-se de um relógio de corda datado de 1884, com
grandes ponteiros, oferecido pela antiga estação de trem da rua
Barão do Rio Branco. Uma relíquia, sem dúvida. Ele foi instalado bem no meio do estádio, no alto das arquibancadas entre
duas torres imponentes da obra. O responsável por dar corda
e manter o relógio funcionando até hoje é José dos Santos, o
“Seo Zé” (Farrugia et al, 2013, p.57-58).

Depois de quatro anos de espera, o Estádio Durival Britto foi finalmente
inaugurado em 23 de janeiro de 1947, com o jogo entre Ferroviário e Fluminense (5x1 para a equipe carioca). O primeiro gol da instalação foi marcado por
Careca, do tricolor carioca, clube que sempre cultivou relações fraternas com o
Paraná. Aproximadamente 18 mil pessoas estiveram presentes ao jogo, para uma
arrecadação de Cr$ 132.653,005, vultosa para os padrões paranaenses da época.
O público do jogo viu nascer o terceiro maior estádio do país,
perdendo apenas para São Januário, no Rio de Janeiro, e Pacaembu, em São Paulo. A casa do Ferroviário ocupava uma área total
de 48,4 mil metros quadrados, possuía duas grandes arquibancadas de concreto armado e alvenaria de pedra e tijolo, e contava com modernidades para a época, como túnel de acesso dos
vestiários para o gramado, tribunas reservadas para autoridades,
cabine-observatório para o serviço de imprensa, sala para juízes,
gabinetes médicos e odontológicos, vestiários maiores e modernos, banheiros, restaurantes e bares. [...] O destaque do complexo
esportivo era uma concha acústica, nos moldes da existente no
Estádio do Pacaembu, em São Paulo (Farrugia et al, 2013, p.61).

5.

Aproximadamente R$ 196.048,30, em valores atualizados para setembro de 2017. Base:
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Quando o Brasil ganhou o direito de sediar a Copa do Mundo de futebol
em 1950, a cidade de Curitiba demonstrou seu interesse em receber jogos da
competição.
Com 180 mil habitantes em 1950, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Curitiba não
estava entre as cidades mais conhecidas do país. Portanto, receber jogos da competição internacional de futebol era uma
oportunidade de crescer e aparecer. [...] Mas agora, como a
cidade possuía o terceiro maior estádio do Brasil, não seria difícil convencer a CBD [Confederação Brasileira de Desportos]
a escolher Curitiba como uma das cidades-sede da Copa de
1950 (Farrugia et al, 2013, p.62).

O então governador do Paraná, Moysés Lupion, recebeu o presidente da
CBD, Rivadávia Corrêa Meyer, para conhecer o novo estádio (SECOPA,
2014b).
Ele [Rivadávia] ficou impressionado com o que viu. A única
exigência para que a cidade pudesse sediar a Copa seria aumentar a capacidade do estádio de 18 mil para 30 mil pessoas.
Não era um pedido fácil, pois teria praticamente dobrar sua
capacidade. E assim foi feito. Com o aval da FIFA e da CBD,
Curitiba seria então sede da Copa de 1950. Foi fechado um
acordo com a entidade máxima do futebol brasileiro pelo qual
o Paraná se comprometia a dar 300 mil cruzeiros6 à CBD para
receber o torneio. O governo também financiou parte das
obras de ampliação do estádio (Farrugia et al., 2013, p.62).

O Estádio Durival de Britto foi aprovado por unanimidade e, no dia 25 de
junho de 1950, recebeu um público de 9.511 espectadores para o jogo entre
Espanha e Estados Unidos. Com gols de Silvestre Igoa, aos 36 minutos; Estanislao Basora, aos 38; e Zarra, aos 44, todos do segundo tempo, os espanhóis derrotaram os norte-americanos por 3x1. Gino Parriani, aos 17 minutos da etapa

6.
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inicial, havia feito o gol único dos Estados Unidos. A renda da primeira partida
de uma Copa do Mundo em Curitiba foi de Cr$ 398.320,007.
O juiz designado para a partida do dia 25 de junho, domingo,
entre os americanos e os espanhóis foi o brasileiro Mário Viana. Estavam na cidade 23 jornalistas espanhóis para fazerem a
cobertura do jogo. Acompanhavam o grupo da Espanha cinco
dirigentes, além do médico e do técnico. O time americano veio com médico, técnico e 17 jogadores. Neste jogo os
portões foram abertos às 11 da manhã e o jogo das seleções
começava às 15 horas. Para distrair a assistência foi feita uma
preliminar entre o Internacional, de Campo Largo, e o União,
da Lapa.Venceu o primeiro por um a zero (Destefani, 2008).

A desistência de algumas seleções, em especial as europeias, de participar da
competição, fez com que a Copa do Mundo contasse com menos jogos do que
o programado. Com isso, apenas duas partidas aconteceram na capital paranaense.
Mesmo com a Prefeitura de Curitiba oferecendo serviços especiais de transporte para os torcedores irem aos jogos do Mundial, a mobilização da sociedade
curitibana ficou abaixo do esperado pelos organizadores do evento, a CBD e
a FIFA (Lise; Mosko; Santos & Capraro, 2010). Para que não houvesse disputa
pela atenção do público, preocupação da imprensa e autoridades locais, os clubes
foram conclamados a antecipar jogos e festividades. A Federação Paranaense de
Futebol (FPF) e o Jóquei Clube Paranaense também alteraram os dias das rodadas
dos seus campeonatos mesmo no interior e de suas “carreiras” (Lise et al. 2010).
A expectativa antes do primeiro jogo entre Espanha e Estados Unidos pode
ser medida pela convocação feita pelo jornal “Gazeta do Povo”, um dos principais da capital paranaense, a menos de uma semana da partida. Em mensagem
destinada aos comerciantes da área central, o jornal estimulou os empresários
do comércio local a venderem ingressos para o jogo e a decorarem suas lojas
com motivos e adereços da Copa do Mundo. Como contrapartida, tais estabelecimentos comerciais receberiam, por parte do periódico, espaço gratuito para
veicular propaganda e publicidade (SECOPA, 2014c).

7.

Aproximadamente R$ 472.629,64, em valores atualizados para setembro de 2017. Base:
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Um bom exemplo desta ação do “Gazeta do Povo” pode ser encontrado em
sua edição do dia 22 de junho de 1950:
Artisticamente ornamentada, a montra [vitrine, termo da época] de S. A. Zacarias apresenta belo aspecto, pois que as bandeiras do Brasil, Estados Unidos e Espanha lá se encontram,
ladeando fotos do estádio Durival de Britto e vistas da nossa
Capital (SECOPA, 2014c).

Apesar dos esforços, o fraco nível técnico da primeira partida entre Espanha
e Estados Unidos, também contribuiu para que a competição mundial não
motivasse, da forma esperada, o público de Curitiba. Colonizada por europeus,
principalmente italianos e alemães, era natural que as seleções que jogaram na
cidade – Espanha, Estados Unidos, Suécia e Paraguai -, não despertassem o interesse do exigente torcedor local.
Em 29 de junho de 1950, uma quinta-feira, diante de 7.903 pessoas, que proporcionaram uma arrecadação de Cr$ 273.860,008, a Suécia empatou com o Paraguai
em 2x2. Stig Sundqvist e Karl-Erik Palmer marcaram os gols da equipe nórdica, enquanto Atilio Lopez e César López Freitas anotaram os tentos dos sul-americanos.
Além de todos os fatores já mencionados, o alto preço dos ingressos, para a
época, das partidas para a Copa do Mundo de 1950, contribuiu para o baixo interesse da população de Curitiba pela principal competição do futebol mundial.
Três tipos de ingressos estavam à disposição dos curitibanos. O
mais barato custou Cr$ 20,009 na geral, a arquibancada custava Cr$ 40,0010 e as cadeiras cobertas Cr$ 120,0011. Como

8.

Aproximadamente R$ 327.355,31, em valores atualizados para setembro de 2017. Base:
IGP-DI (FGV). Fonte: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/corrigirPorIndice.do?method=corrigirPorIndice
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Aproximadamente R$ 23,91, em valores atualizados para setembro de 2017. Base: IGP-DI (FGV). Fonte: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/corrigirPorIndice.do?method=corrigirPorIndice

10. Aproximadamente R$ 47,81, em valores atualizados para setembro de 2017. Base: IGP-DI (FGV). Fonte: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/corrigirPorIndice.do?method=corrigirPorIndice
11. Aproximadamente R$ 143,44, em valores atualizados para setembro de 2017. Base:
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referência o salário mínimo na época era de Cr$ 380,0012 (SECOPA, 2014d).

Suécia e Espanha, que jogaram em Curitiba, avançaram na competição e chegaram até fase final da Copa do Mundo de 1950. Os suecos terminaram a disputa em
3º lugar, com os espanhóis ficando com a 4ª colocação (Bemparana, 2009). Mas o
que parece ter sido de grande relevância, segundo Lise et. al (2010) foi a participação
efetiva da imprensa na mobilização em favor do Mundial na capital do Paraná.
Com o desenvolvimento do futebol em Curitiba e o aumento do interesse
dos torcedores pelo esporte, as principais equipes da cidade passaram a participar das principais competições do país.
Há 45 anos [em 1967], o Ferroviário tirava o Paraná da periferia nacional ao disputar o Torneio Roberto Gomes Pedrosa.
Uma primeira jornada diante dos grandes clubes do país que
representou um duro choque de realidade para o então bicampeão estadual. Antes dessa inserção, o estado havia disputado a Taça Brasil, como o Atlético, em 1959, mas sempre sem
ultrapassar a fase regional, diante de catarinenses e gaúchos.
Foi com o embrião paranista que o Sul deixou de ser o limite.
Entre os meses de março e maio de 1967, foram 14 partidas
e nenhuma vitória do Boca-Negra – quatro empates e oito
derrotas, com nove gols marcados e 26 sofridos. [...] Tratava-se da primeira edição do Robertão, criado como uma versão
ampliada do Torneio Rio–São Paulo (Pugliesi, 2012).

Em 1971, o Clube Atlético Ferroviário, fundado em 1930, foi extinto. A agremiação, uma das mais importantes de Curitiba, se fundiu com o Britânia Sport Club (fundado em 1914) e o Palestra Itália Futebol Clube (fundado em 1921), dando origem
ao Colorado Esporte Clube, que nasceu oficialmente em 29 de junho daquele ano.
Obviamente, a nova agremiação herdou os patrimônios, entre eles o Estádio
Durival Britto, a Vila Capanema, das três entidades responsáveis pela sua or igem.
O Colorado Esporte Clube teve vida curta. Em 19 de dezembro de 1989, a

IGP-DI (FGV). Fonte: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/corrigirPorIndice.do?method=corrigirPorIndice
12. O salário mínimo vigente no Brasil, para o ano de 2017, foi de R$ 965,00.
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equipe foi extinta, ao se unir ao Esporte Clube Pinheiros, outra importante
agremiação de Curitiba, e dar origem ao Paraná Clube.
Era um gélido 8 de julho de 1989, data que acabou entrando
para a história do futebol paranaense. Neste dia, na Vila Capanema, acabava a folclórica e apaixonante trajetória do Colorado Esporte Clube, o Boca. O extinto time – de meias brancas,
calção preto e camisa vermelha – protagonizou ao longo da sua
história cenas tristes, como a morte do lateral Valtencir durante
uma partida (em 1978); e fatos curiosos em profusão: foi três vezes consecutivas vice-campeão do estado (74-75-76); vencia por
4x0 o Atlético e viu o atacante Ziquita empatar em menos de 15
minutos (78), sofreu gol de goleiro (80) [...]. Com apenas 2.184
pagantes, o então “Tricolor de Aço” empatou por 3x3 com o
Coritiba para escapar do rebaixamento no regional. Em 24 jogos
no certame local, apenas três vitórias. Terminou na penúltima
posição entre 18 participantes. Foi um sufoco até o marcante
duelo com o rival do Alto da Glória (Fernandes, 2012).

Em 1989, com a fusão entre o Colorado Esporte Clube e o Esporte Clube
Pinheiros (fundado em 1971), nasceu o Paraná Clube, que hoje tem o Durival
Britto como seu estádio principal. Com capacidade para 20.083 pessoas, resultado da ampliação ocorrida em 2006, o estádio teve seu recorde de público em
8 de setembro de 1968, com 24.303 torcedores, em uma partida entre Atlético
Paranaense e Santos Futebol Clube, com vitória de 3x2 da equipe de Curitiba.
Além do Durival Britto e Silva (Vila Capanema), a fusão entre Colorado e Pinheiros deu ao Paraná Clube o Estádio Érton Coelho Queiroz, conhecido também
como a Vila Olímpica do Boqueirão. Situado na região Sul de Curitiba, com capacidade para 10.000 pessoas, o estádio pertencia ao Esporte Clube Pinheiros. O local foi
palco dos títulos estaduais de 1994 e 1997 do Paraná Clube. O título de 1997 marcou, inclusive, o recorde de público do estádio, quando 17.926 torcedores assistiram
ao jogo Paraná 3x0 União Bandeirante, em 8 de junho daquele ano.
No dia 11 de junho de 2015, o estádio foi a leilão para pagar dívidas trabalhistas do clube, principalmente dívidas com o técnico Ricardo Pinto (Filho, 2015).
Quem arrematou o estádio foi a empresa Seagull Incorporações e Participações
por R$ 11,65 milhões13, mas o clube e a prefeitura de Curitiba anularam a venda,

13. Aproximadamente R$ 13.041.492,31, em valores atualizados para setembro de 2017.
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na justiça, alegando área inalienável, ou seja, não pode ser vendida. A prefeitura
transferiu a inalienabilidade do antigo estádio do Britânia (patrimônio do clube
adquirido das várias fusões), no bairro Guabirotuba, para a Vila Olímpica.
Em 2013, o Paraná manifestou o interesse de modernizar a Vila Olímpica e
construir a Arena Boqueirão. Os anos se passaram, até que em abril de 2016, o
clube e a prefeitura de Curitiba desistiram de reformar o estádio, acabando com
o sonho de construir um estádio “Padrão FIFA”.

3. O Complexo Esportivo do Pinheirão e o EcoEstádio
O Complexo Esportivo do Pinheirão, conhecido por receber jogos importantes da Seleção Brasileira, como amistosos na década de 1980 e 90, é um
estádio multiuso, localizado em Curitiba, que foi propriedade da Federação
Paranaense de Futebol, até ser arrematado em leilão judicial no ano de 2012.
Encontra-se desativado e possivelmente será demolido.
O estádio, único do país a ter como dono uma federação, foi também palco de
um dos jogos do Brasil pelas Eliminatórias Sul-americanas para a Copa do Mundo de 2006, disputado no dia 19 de novembro de 2003. Naquele dia, o Pinheirão
foi palco de Brasil 3x3 Uruguai, partida válida pela 4ª rodada da competição.
Kaká e Ronaldo “Fenômeno” colocaram o Brasil em vantagem aos 19 e aos
28 minutos do primeiro tempo. Forlán, aos 11 e aos 30 minutos do segundo
tempo, empatou para os uruguaios. Gilberto Silva, aos 32 minutos, em um gol
contra, colocou o Uruguai em vantagem. Ronaldo, a quatro minutos do fim do
jogo, empatou para o Brasil. O “Fenômeno” impediu, na ocasião, que a Seleção
Brasileira perdesse seu primeiro jogo no país em toda a história das Eliminatórias Sul-Americanas (Uol Esporte, 2003).
O projeto do Complexo Esportivo do Pinheirão foi concebido por Airton
Cornelsen, com a primeira proposta, em 1956, para a construção do estádio
onde atualmente se localiza a Praça Rui Barbosa, no centro de Curitiba. Inicialmente, a capacidade idealizada para a instalação seria para 180 mil torcedores,
transformando o estádio, na época, no segundo maior do Brasil, atrás apenas do
Maracanã (Tribuna do Paraná, 2009).

Base: IGP-DI (FGV). Fonte: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/
corrigirPorIndice.do?method=corrigirPorIndice
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A obra, no entanto, só começou a virar realidade em 1968
quando Omar Sabag, prefeito de Curitiba, doou a área de
64.422 metros quadrados, em frente ao Jóquei Clube, no Tarumã, para a Federação Paranaense de Futebol (FPF). A drenagem do solo e a construção das primeiras arquibancadas começaram apenas em 1972, na administração do então presidente
da FPF, José Milani, mas foram paralisadas ainda no primeiro
anel, por um período de 13 anos, devido à falta de recursos
financeiros. Nesta nova proposta, a capacidade do estádio caiu
para 127 mil espectadores (Tribuna do Paraná, 2009).

Coube ao presidente Onaireves Nilo Rolim de Moura, nos seus primeiros três
meses à frente da FPF, em 1985, reabrir o estádio, com o jogo entre as seleções do
Paraná e de Santa Catarina. Vitória dos catarinenses por 3x1. Um ano depois, o
estádio ganhou um moderno sistema de iluminação (Tribuna do Paraná, 2009).
Ainda em 1986, o estádio recebeu seu primeiro jogo internacional, Brasil
1x1 Chile, gols de Casagrande, para os brasileiros, e Puyol, para a equipe chilena. A partida aconteceu pouco antes do embarque da Seleção para a Copa do
Mundo do México.
Neste mesmo ano, a FPF e o Atlético Paranaense assinaram contrato de
aluguel, pelo qual o Rubro-Negro passou a jogar no Tarumã, de onde só saiu
em 1993, retornando à Baixada (Tribuna do Paraná, 2009). Com o Atlético, e
todo o seu público, utilizando o estádio, o Complexo Esportivo do Pinheirão
começou a crescer e se modernizar. O Pinheirão foi a casa do Rubro-Negro no
período entre 1985 e 1992.
Depois da saída do Atlético, entre o final da década de 1990 e início do século
XXI, o Complexo Esportivo do Pinheirão passou a ser a casa do Paraná Clube.
As obras do local tomaram um novo impulso em 1989, quando
Moura criou o Conselho de Construção do Pinheirão, já visando sua transformação em Centro Poliesportivo. Com a adesão
de empresários, [...] o Pinheirão ganha o setor das sociais (segundo anel), atingindo capacidade para 54 mil pessoas, [público
oficialmente nunca atingido]. Nos anos de 1996 e 97, o estádio
recebeu uma moderna pista de atletismo ao redor do campo,
ao passo que as gerais da arquibancada foram transformadas em
pista de ciclismo. [...] Durante este período, a Federação Paranaense de Futebol efetuou uma grande reforma na estrutura,
avançando as arquibancadas cerca de 20 metros em direção ao
campo, além da elevação do gramado em cerca de 2 metros,
em relação às arquibancadas antigas. Como o Paraná Clube
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 andava seus jogos no estádio, após a reforma as arquibancadas
m
ganharam as cores paranistas (Tribuna do Paraná, 2009).

O estádio também viu três títulos estaduais serem conquistados nele. Um
para cada equipe da capital. Primeiro foi o Atlético, em 1998, em partida que,
inclusive, rendeu o recorde de público do local, com 44.475 pessoas. Em 11
de junho, ao derrotar o Coritiba por 2x1 o Rubro-negro sagrou-se campeão
paranaense daquele ano.
No ano seguinte, foi a vez do Coritiba levantar a taça. O último título ali
conquistado foi em 2006, pelo Paraná. Em 1999, o Pinheirão recebeu a final da
Copa Sul, em 25 de abril, quando o Grêmio de Porto Alegre, Rio Grande do
Sul, derrotou o Paraná por 1x0 e ficou com o título da competição.
O Estádio do Pinheirão foi, assim, por muito tempo, a casa temporária de
Atlético Paranaense e Paraná Clube. Chegou até a sediar um confronto internacional entre a dupla, quando se enfrentaram pela Copa Sul-Americana de 2006
(vitória do Rubro-negro por 3×1).
O último jogo no estádio aconteceu no dia 11 de março de 2007,
na vitória do Cianorte por 2×1 sobre o J. Malucelli, pelo Campeonato Paranaense. Até que no dia 30 de maio de 2007, por falta de
pagamentos nas obras realizadas em 2002, além da falta de laudo do
corpo de bombeiros, o Ministério Público interditou o local. Na
ocasião, o elenco do Paraná estava indo para o estádio para treinar
e recebeu a notícia no meio do caminho, precisando mudar de
última hora o lugar das atividades (Brejinski, 2014).

No dia 30 de maio de 2007, oficiais da 18ª Vara Cível de Curitiba, atendendo à solicitação de credores da Federação Paranaense de Futebol, lacraram
os portões do estádio, Só com a Previdência Social o valor girava em torno
de R$ 22 milhões14 e com a Prefeitura de Curitiba, pelo não recolhimento do
IPTU, a cifra superava a casa dos R$ 8 milhões15.

14. Aproximadamente R$ 40.628.412,00, em valores atualizados para setembro de 2017.
Base: IGP-DI (FGV). Fonte: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/
corrigirPorIndice.do?method=corrigirPorIndice
15. Aproximadamente R$ 14.773.968,00, em valores atualizados para setembro de 2017.
Base: IGP-DI (FGV). Fonte: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/
corrigirPorIndice.do?method=corrigirPorIndice
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Apesar das irregularidades observadas, que levaram à lacração do Pinheirão,
alguns veículos da imprensa de Curitiba levantaram outras hipóteses sobre o
fechamento do estádio.
Amanhã [notícia publicada em 29 de maio de 2013], o Pinheirão
completa seis anos da sua interdição, que ocorreu no dia 30 de maio
de 2007. Na ocasião, a 18.ªVara Civil de Curitiba, atendendo solicitação do Ministério Público do Paraná, lacrou e fechou as portas do
local. [...] A versão oficial é que o estádio continha irregularidades,
como falta de pagamentos da reforma feita em 2002 e também a
falta de alguns laudos que garantiriam a segurança e a saúde dos
torcedores. Para regularizar tudo, era preciso um investimento de
R$ 1 milhão16 em obras. Mas nos bastidores, a manobra seria para
facilitar a escolha da Arena da Baixada como a sede de Curitiba para
a Copa do Mundo de 2014, como de fato aconteceu, uma vez que
o Pinheirão também era candidato (Brejinski, 2013).

Apesar de haver sido cogitado como candidato para ser o estádio de Curitiba para a Copa do Mundo de 2014, a ideia do Pinheirão abrigar aos jogos
do Mundial não prosperou, não atraiu investidores. O abandono do local e,
principalmente, a qualidade do projeto apresentado pelo Atlético Paranaense
para que a Arena da Baixada abrigasse as partidas da Copa do Mundo na capital
paranaense rapidamente sufocaram a ideia. Com isso, o Complexo Esportivo do
Pinheirão seguiu a sua triste sina.
No dia 28 de junho de 2012, [João Destro], dono do Grupo
Destro17, arrematou o Pinheirão por R$ 57,5 milhões18. A área
de 124 mil metros quadrados foi leiloada por causa de uma dívida de R$ 2,5 milhões19 da Federação Paranaense de Futebol

16. Aproximadamente R$ 1.846.746,00, em valores atualizados para setembro de 2017.
Base: IGP-DI (FGV). Fonte: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/
corrigirPorIndice.do?method=corrigirPorIndice
17. Gigante do setor atacadista, radicado na cidade de Cascavel, interior do Paraná.
18. Aproximadamente R$ 76.874.481,25, em valores atualizados para setembro de 2017.
Base: IGP-DI (FGV). Fonte: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/
corrigirPorIndice.do?method=corrigirPorIndice
19. Aproximadamente R$ 3.342.368,75, em valores atualizados para setembro de 2017.
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(FPF), dona do estádio, com o Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS) (Tribuna do Paraná, 2016).

O Coritiba Foot Ball Club, interessado em construir um estádio mais moderno na capital paranaense, chegou a conversar com João Destro para adquirir o Pinheirão. Porém, conforme já mencionado, preferiu reformar o Estádio
Couto Pereira, ou demolir a instalação e, no lugar, construir uma nova arena.
Outro estádio importante da cidade de Curitiba é o estádio Janguito Malucelli, o chamado de Ecoestádio. A instalação foi o primeiro “estádio ecológico”
do Brasil. Suas arquibancadas foram construídas com cadeiras colocadas acopladas a um morro, sem a utilização de concreto.
Futebol e ecologia nunca caminharam lado a lado. A construção
de modernos estádios é uma das maiores provas disso: além de
gastar milhões, os dirigentes não se preocupam com a agressão à
natureza provocada pelas edificações. JMalucelli Futebol resolveu
adequar simplicidade e consciência ecológica na construção do
estádio Janguito Malucelli, chamado de Ecoestádio, concebido
para causar o menor impacto ambiental possível. Tudo é ecologicamente correto: a arquibancada é escavada na terra, a madeira
veio de área de reflorestamento e o ferro, de dormentes de ferrovia desativada.A casa do “Jotinha”, como é conhecido fica ao lado
de um dos principais cartões postais da cidade, o Parque Barigüi.
Mas as quase 50 mil pessoas que o visitam aos domingos praticamente não percebem que ali há um estádio de futebol, pois a
ideia é manter a harmonia com os quase dois milhões de metros
quadrados de área verde da região (JMalucelli Futebol, 2018).

A partida inaugural do EcoEstádio aconteceu em 7 de Julho de 2007, entre
J.Malucelli 1x0 Cianorte. Em 2012, com a reforma da Arena da Baixada para a
Copa do Mundo de 2014, o Atlético Paranaense mandou seus jogos no local.
Nesta época, a instalação passou por reformas, com a instalação de arquibancadas tubulares para ampliar sua capacidade para 10.000 pessoas, mínimo exigido
pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), para que o Atlético pudesse
disputar a Série B do Campeonato Brasileiro daquele ano.

Base: IGP-DI (FGV). Fonte: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/
corrigirPorIndice.do?method=corrigirPorIndice
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Como o estádio não possuía luz artificial, todos os jogos do Rubro-negro,
por aquela competição, foram realizados às 15 horas. O Atlético Paranaense
ainda utilizou a casa do “Jotinha” nos estaduais de 2012, 2013, 2014 (até as
semifinais) e na primeira fase da Copa do Brasil de 2013. O maior público do
estádio foi registrado em 24 de novembro de 2012, no empate entre Atlético
1x1 Paraná. O clássico, que marcou a volta do Rubro-negro para a Série A do
Campeonato Brasileiro, foi presenciado por 6.609 torcedores, que proporcionaram a arrecadação de R$ 68.160,0020.
Em 05 de dezembro de 2017, o J.Malucelli Futebol S/A, que fazia parte de
um pool de empresas do Grupo J.Malucelli, com sede na capital paranaense,
encerrou suas atividades no futebol. Com isso, o EcoEstádio teve sua utilização
limitada apenas a eventos empresariais e ao futebol amador.
O empresário Joel Malucelli, presidente de honra do clube, anunciou, em
declaração dada ao jornal Gazeta do Povo, no final de 2017, quando a agremiação encerrou suas atividades, que planeja construir uma arena multiuso com
capacidade para 15 mil pessoas no local onde hoje fica o Ecoestádio. Segundo o
empresário, “os estudos ainda estão em fase embrionária, [...] mas a expectativa
é de que o projeto saia mesmo do papel” (Gazeta do Povo, 2017b).
Ao todo, segundo o Cadastro Nacional de Estádios da Confederação Brasileira de Futebol, a cidade de Curitiba contava com oito estádios de futebol
oficialmente cadastrados na entidade (Tabela 1).

4. Curitiba e a Copa do Mundo: a Arena da Baixada
O local onde hoje está situada a Arena da Baixada, instalação escolhida para
abrigar os quatro jogos da cidade de Curitiba na Copa do Mundo de 2014,
abrigou, em sua história, o mais antigo estádio de futebol da capital paranaense.

20. Aproximadamente R$ 87.515,05, em valores atualizados para setembro de 2017. Base:
IGP-DI (FGV). Fonte: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/corrigirPorIndice.do?method=corrigirPorIndice
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Tabela 1 – Estádios do Paraná
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Fonte: Confederação Brasileira de Futebol (CBF), 2014.
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Joaquim Américo Guimarães, então presidente do Internacional Foot-Ball
Club e um dirigente a frente de seu tempo, foi o grande responsável pelo surgimento da instalação. Em 1913, o “cartola” alugou uma chácara, na baixada da
Água Verde, onde vislumbrou um espaço adequado para a construção de um
estádio para o Internacional, pelo período de 10 anos e nela mandou corrigir o
terreno e construir uma arquibancada de madeira.
Um ano depois, em 6 de setembro, o modesto estádio era inaugurado em
uma partida contra o Clube de Regatas Flamengo, do Rio de Janeiro. O time
carioca venceu o Internacional por 7x1, diante de mais de 3 mil espectadores,
recorde de público da provinciana Curitiba (furacao.com, 2018). O primeiro
gol do estádio foi feito por Arnaldo do Flamengo.
O Clube Atlético Paranaense (CAP) surgiria 10 anos mais tarde, em 1924,
através da fusão do Internacional FC com o América FC, e, já após o seu nascimento, renovou o aluguel do espaço por mais 5 anos. Somente em 29 de
novembro de 1933, o Rubro-negro seria efetivamente o dono do terreno, após
operação de compra e permuta, envolvendo o Governo do Estado do Paraná
(furacao.com, 2018).
Em 1934, o estádio passou a se chamar Estádio Joaquim Américo Guimarães,
em homenagem ao seu idealizador. Em 2 de setembro daquele ano, Aristarcho
Silva, da Rádio Clube Paranaense (PRB-2), narrou a primeira transmissão radiofônica do Paraná, do alto de um eucalipto da Baixada. A narração pioneira
aconteceu no clássico Atlético 1x1 Coritiba, pelo Campeonato Paranaense de
1934, diretamente da Baixada (Gazeta do Povo, 2014).
Em 1937, foi iniciada a construção da arquibancada de concreto.Também neste
ano, o estádio sediou a primeira partida internacional em Curitiba. A Seleção do
Paraná empatou em 1x1 com o Club Atlanta, da Argentina (furacao.com, 2018).
Entre 1937 e 1939, o estádio sofreu sua primeira grande reforma com a
instalação de arquibancadas de concreto coberta. A segunda grande remodelação da instalação ocorreu em 1967, com a construção de novos degraus na
arquibancada, alambrados e vestiários. O gramado também foi inteiro trocado
(furacao.com, 2018).
Em 1980, foi instalado o primeiro sistema de iluminação do estádio Joaquim
Américo. A arquibancada em frente às sociais recebeu cadeiras e cobertura com
telhas novas. A partir de 1986, o Atlético passou a mandar seus jogos no Pinheirão. O sistema de iluminação e a parte da cobertura de Eternit foram vendidos.
Foi um longo período de espera por parte da torcida atleticana até que, em 22
de maio de 1994, a Baixada era novamente reinaugurada. Uma ampla reforma
foi realizada, aumentando a capacidade para 22.000 pessoas e deixando as instalações com ares modernos (atleticoparanaense.com, 2018).

266

Os Estádios e Arenas do Futebol Brasileiro e o legado da Copa do Mundo 2014:
o padrão FIFA, o consumidor do esporte e o entretenimento

Em 1997, o Estádio Joaquim Américo Guimarães, em sua fase antiga, veio
inteiro abaixo para dar lugar ao mais moderno estádio da América Latina: a
Arena da Baixada, o novo Joaquim Américo.
Foram dois anos de obras e muita ansiedade por parte da torcida, que diariamente acompanhava o crescimento das arquibancadas. No dia 24 de junho
de 1999, ocorreu a inauguração, contra o Cerro Porteño, tradicional equipe do
futebol paraguaio.Vitória atleticana por 2x1. A primeira de muitas na Arena, que
ainda viu o Atlético Campeão Brasileiro em 2001 e três participações em Taças
Libertadores da América (atleticoparanaense.com, 2018).
Esta foi a chamada primeira fase da nova Arena. O custo da construção foi
cerca de US$ 30 milhões. Com a reinauguração de 1999, a instalação passou a
ostentar o título de ser a mais moderna Arena de toda a América Latina (furacao.com, 2018).
A reforma de 1999 não pode obedecer ao projeto inicial completo da instalação, uma vez que, devido ao espaço que estava ocupado por uma escola que se
encontrava nos seus arredores, a Arena não pode ter sua arquibancada completa
em todo o seu redor. Iniciou-se, com isso, uma disputa judicial entre o clube e
a organização educacional, que somente terminou quando a escola se transferiu
de local e o Atlético pode dar sequência à construção e finalizar o projeto que
podemos observar atualmente (atleticoparanaense.com, 2018).
A obra, iniciada em 1999, teve continuidade ao longo dos anos. Em uma de
suas fases, ganhou assentos personalizados e um anel que aumentou a capacidade antiga em até 4.700 torcedores. Assim a arena passou a ter 28.273 lugares. A
inauguração deste setor ocorreu em uma partida entre Clube Atlético Paranaense e São Paulo Futebol Clube, pelo Campeonato Brasileiro de 2009. Vitória
da equipe do Paraná por 1x0. (atleticoparanaense.com, 2018).
Em março de 2005, o Rubro-negro anunciou a venda dos direitos de nome
da Arena, os “naming rights”21, por três anos, para a empresa japonesa Kyocera
Mita América, renováveis por mais dois, resultando no novo nome da instalação
de Kyocera Arena. Os asiáticos também passaram a ser os patrocinadores da
camisa do time. A venda do nome do estádio, comum na América do Norte e

21. “Naming Rights” é a prática da concessão de direitos de nome que empresas donas de
algum estabelecimento de espetáculos culturais e/ou esportivos dá o nome para uma
marca ou produto. No Brasil, esta prática começou fora do esporte, com o Credicard Hall
em São Paulo, criado em setembro de 1999. Já no esporte a primeira arena a adotar esta
prática foi a Arena da Baixada em Curitiba, batizada em 2005 como Kyocera Arena.
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Europa, foi pioneira no Brasil. O acordo foi desfeito a partir de 1º de abril de
2008, por decisão do Atlético, para tentar buscar outros parceiros mais lucrativos,
devido à expectativa existente na época de abrigar jogos da Copa do Mundo de
2014 (globoesporte.com, 2008).
Em 31 de maio de 2009, Curitiba foi escolhida pela FIFA como uma das
cidades sede do Mundial de 2014 e o estádio indicado para acolher os jogos
foi a Arena da Baixada. Diante disto, uma nova reforma seria necessária para se
adequar ao caderno de encargos da FIFA.
Já no ano de 2009, as novas arquibancadas, do primeiro piso da reta Brasilio
Itiberê, a rua do colégio, foram entregues e, no final de 2011, com o término do
Campeonato Brasileiro daquele ano, o estádio foi interditado temporariamente
para jogos, a fim de dar continuidade no processo da reforma. Com previsão de
entrega para dezembro de 2013, o Estádio Joaquim Américo chegou aos seus
99 anos completamente remodelado para, no seu centenário, receber 4 jogos da
Copa do Mundo de 2014 (furacao.com, 2018).
Conhecido também por Arena da Baixada, o Estádio Joaquim Américo, está
localizado na região central da cidade, é a única arena do Brasil com teto retrátil.
Tem em seu entorno a Praça Afonso Botelho que recebe eventos. Além de ruas
movimentadas, comércio, centros gastronômicos tem residências e escritórios.
Literalmente a arena está no coração da cidade (SECOPA, 2014).
Seu projeto (Tabela 2) teve início em 2008 e foi concluído em 2012. Com
um terreno de 58.993 m² teve 124.000 m² de área construída com um estacionamento contendo 1.500 vagas (cobertas e descobertas). O autor do projeto,
coordenado pelo engenheiro Luiz Volpato, foi o arquiteto Carlos Arcos Ettin,
proprietário do escritório de arquitetura Viglliecca e Associados, responsável
pela reforma e conclusão do estádio (Portal da Copa, 2014).
A empresa realizou diversas visitas à África do Sul e à Alemanha para conhecer projetos de Copas anteriores e, assim, concluir o seu projeto com exemplos
de implantações de novidades tecnológicas. O projeto teve atenção especial à
sustentabilidade (Portal da Copa, 2014).
Com 42.000 cadeiras, 35 camarotes, 4 vestiários, 800 vagas cobertas de estacionamento, 155 sanitários, 18 elevadores, 95 catracas, 308 refletores, 190 câmeras de segurança, 52 lanchonetes, 12 escadas de acesso, 46 lojas internas, 17 lojas
externas e 2 telões de 77m² cada, sua reforma para atender o padrão Fifa custou
cerca de R$ 326.700.000 (SECOPA, 2014).
Seu orçamento inicial em 2010 era de R$ 184.600.000, passando para R$
265.000.000 em junho de 2013. Apesar de sofrer um aumento de aproximadamente 77% em seu orçamento foi o menor custo de obras das 12 arenas sedes da
Copa do Mundo 2014. Passou de 45 mil m² para 125 mil m² de área construída.

268

Os Estádios e Arenas do Futebol Brasileiro e o legado da Copa do Mundo 2014:
o padrão FIFA, o consumidor do esporte e o entretenimento

Foi, também, o menor estádio sede da competição mais importante do futebol
mundial. Porém, como já mencionado, apresentou elementos inusitados como
seu teto retrátil e sua esplanada na entrada principal para incentivar a utilização
da área durante a maior parte do dia (Portal da Copa, 2014).
Seu contrato é privado e por posse da CAP/AS ARENA DOS PARANAENSES22. A Arena da Baixada é, assim, ao lado da Arena Corinthians (em
São Paulo) e do Beira-Rio (em Porto Alegre), um dos três estádios da Copa
do Mundo com gestão privada. A instalação pertence ao Clube Atlético Paranaense.

Tabela 2 – Ficha Técnica – Arena da Baixada – Curitiba/PR
Nome Oficial

Estádio Joaquim Américo Guimarães

Área do terreno

58.993 m²

Área construída

124.000 m²

Início do projeto

2008

Conclusão da obra

2012

Coordenação das obras

Flavio Vaz

22. No dia 25 de julho de 2011, na Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo
do Clube Atlético Paranaense, foi escolhida a proposta dos conselheiros para a Autogestão da construção da ARENACOPA para a Copa do Mundo de 2014. Dentro do
modelo de autogestão foi formada uma comissão composta de um presidente e oito
conselheiros (e suplentes) responsáveis pelas áreas de Secretaria Geral, Finanças e Controladoria, Jurídico, Planejamento, Engenharia, Marketing, Institucional e Construção.
Além da Comissão para Assuntos das Copas, foi criada uma Sociedade para Propósitos
Específicos (SPE) com participação acionária total do Atlético Paranaense, (subsidiária
integral). Esta SPE foi nominada CAP S/A ARENA DOS PARANAENSES ficando
responsável por todas as questões relacionadas à viabilidade econômica financeira da
obra, administração de recebíveis, garantias para o projeto, contratação de fornecedores,
responsabilidade técnica, responsabilidade comercial, civil e penal (CAP S/A, 2018).
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Arquitetura

Carlos Arcos Arquitetura - Carlos Arcos Ettin
(autor); Ignacio Masena, Carolina Pereiro, Diego
Pérez e Juan Viñar (coordenadores); Adrián Scorza, Diego Bado, Paula Borges, Gilberto Baroni,
Martin Cajade, Silvana Gordano, Carolina Lecuna,
Luciano Machin, Juliana Malcuori, Pablo Olano,
Gonzalo Redin, Gonzalo Rivas, Adrián Scorza,
Agustina Tierno (equipe).

Interiores

Carlos Arcos Arquitetura

Estrutura de concreto

CYD Ingenieros

Estrutura de aço

Schlaich Bergermann und Partner

Fundações

Viktor Baras

Instalações

Togo Saito (elétrica); Barsch (hidráulica);
Michelena (ar-condicionado); Agistec (dados).

Paisagismo

Susana Facio

Estacionamento

1.500 vagas

Capacidade Total

42.000 cadeiras

Projeto básico, executivo e
complementares

R$ 12,5 milhões

Fonte: http://www.portal2014.org.br/cidades-sedes/CURITIBA/

Mesmo assim, para sua reforma, o Atlético precisou de recursos financeiros
oriundos do setor público. O munícipio de Curitiba, por exemplo, liberou R$
90 milhões para o Atlético Paranaense para a construção do quarto lance de
arquibancadas e da cobertura mais modernas das arenas brasileiras (CAP S/A,
2018).
Durante as obras, aconteceram diversos empecilhos que prejudicaram o
Clube Atlético Paranaense. Em 2013, as obras foram embargadas por falta de
equipamentos de segurança para os operários do canteiro de construção. O
clube teve que ir à justiça para se livrar de uma multa de R$ 500 mil por dia
por irregularidades em seis pontos diferentes da reforma. A obra ficou parada
por cinco dias e foi retomada diante da decisão da juíza da 23ª Vara do Trabalho, Lorena de Mello, que determinou 72 horas para que o Atlético Paranaense
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c orrigisse os erros apontados, como montagem de um ambulatório de primeiros socorros, aumento da mureta do contorno interno da arquibancada superior, melhoria da sinalização no canteiro de obras e a instalação de iluminação
noturna adequada (Castro, 2013).
Como não poderia deixar de ser, em se tratando da Arena da cidade conhecida como a mais ecológica do Brasil, a sustentabilidade marcou presença no
moderno projeto do estádio do Atlético Paranaense para a Copa do Mundo.
Medidas sustentáveis foram adotadas na reforma da Arena da
Baixada desde o início dos trabalhos, assim como aconteceu
nas obras dos demais estádios que vão receber jogos da Copa
do Mundo da FIFA 2014 no Brasil. Em Curitiba, a produção
de elementos modulares para a reforma foi feita em série, com
o objetivo de diminuir gastos de energia na fabricação, no traslado e na montagem das peças. Os sistemas estruturais de concreto foram padronizados, para reduzir o uso de formas. [...]
No que diz respeito aos recursos hídricos, a palavra de ordem
é o reuso. [...] “Com isso, conseguimos o reaproveitamento da
água. Isso é feito por calhas, assim a água da chuva é captada e
conduzida até tanques de armazenagem e tratamento”, explicou Carlos Arcos, arquiteto responsável pela Arena da Baixada.
As torneiras dos banheiros também possuem arejadores e temporizadores (Copa 2014, 2014).

Além de toda a preocupação com a sustentabilidade da Arena, o reconhecimento internacional com os aspectos ecológicos e de certificação, que foi uma
preocupação da FIFA em todas as Arenas da Copa do Mundo, não poderia ficar
de fora na instalação de Curitiba, a “cidade verde”.
De acordo com [Carlos] Arcos [arquiteto responsável], o projeto cumpre com todas as normativas estabelecidas pelo sistema LEED23 2009, e a arena está passando pelo processo de

23. Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) é um dos mais populares
certificados para construções construídas dentro dos mais importantes parâmetros ecológicos e sustentáveis. É concedido pela organização não governamental U.S. Green
Building Council (USGBC), uma das mais importantes e renomadas de todo o mundo
na área (ArchDaily, 2014).
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certificação, concedida pelo instituto norte-americano Green
Building. “Também temos proteção solar e ventilação natural
para reduzir a carga térmica de espaços interiores. A cobertura
em painéis de policarbonato é importante para reduzir o aquecimento geral”, acrescentou. O sistema de climatização reduz
em 30% o consumo, quando comparado aos sistemas tradicionais. A iluminação da arena foi pensada para reduzir o consumo de energia elétrica. Dessa forma, a maioria das áreas será
iluminada naturalmente. O uso das lâmpadas de Led permite
a minimização da iluminação exterior e interior. A automação
é outra característica sustentável da Arena da Baixada: todos
os sistemas hidrossanitários, energéticos, de climatização e de
ventilação são automatizados, obtendo uma redução geral nos
consumos (Copa 2014, 2014).

O projeto da Arena da Baixada investiu também em proteção solar e ventilação natural para reduzir o calor. O exterior do edifício é todo revestido com
policarbonato, para a climatização dos espaços internos, o que reduz consumo
de ar condicionado e assim gera uma economia de 30% na energia elétrica quando comparada aos sistemas tradicionais. Houve uma preocupação em
transformar a energia solar em eletricidade (Copa 2014, 2014).
Como resultado de todas estas preocupações, a Arena obteve o certificado
internacional LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), atestando sua qualidade ambiental (ArchDaily, 2014).
O primeiro evento teste da Arena da Baixada foi realizado em 29 de março
de 2014 por uma exigência da FIFA. Foi uma tarde de sábado e o jogo terminou empatado em 0x0 entre Atlético e J.Malucelli. A escolha do adversário foi
uma forma do Rubro-Negro agradecer ao oponente pela utilização do EcoEstádio durante as obras de reforma da Arena para a Copa do Mundo de 2014.
Contou com a presença 10 mil pessoas e foi fechado para imprensa. Estiveram
presentes funcionários do clube, operários da obra, conselheiros, sócios torcedores do clube, patrocinadores e convidados envolvidos na realização do Mundial
em Curitiba (IG, 2014).
Um segundo jogo teste foi realizado em 14 de maio de 2014, com a Arena
da Baixada ainda em fase final de obras. Com capacidade reduzida para apenas
30 mil torcedores, pois algumas cadeiras ainda não estavam instaladas, o Atlético recebeu o Corinthians, de São Paulo, em um amistoso que teve o visitante
como vitorioso pelo placar de 2x1, de virada. Marcelo Cirino, do Atlético, marcou o primeiro gol da Arena após a reforma para a Copa do Mundo. Detalhe
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que esta partida, o último evento teste na instalação antes dos jogos da Copa
do Mundo de 2014, foi realizada com a Arena da Baixada ainda inacabada, em
obras (globo.com, 2014).
Um terceiro teste foi cogitado. Era para ser um duelo internacional, contra
alguma equipe estrangeira. Porém, em função do atraso no cronograma das
obras, não houve tempo e nem uma negociação favorável para a realização da
partida amistosa. Assim, a Arena da Baixada foi inaugurada completa no primeiro jogo oficial da Copa do Mundo 2014 sem ter sido testada anteriormente em
sua capacidade máxima.
Devido aos atrasos nas obras da Arena da Baixada, Curitiba chegou a ser
ameaçada pela FIFA de perder seu lugar como sede do Mundial.
Os atrasos no cronograma de obras da Arena da Baixada, do
Atlético Paranaense, podem custar o status de Curitiba como
cidade-sede da Copa do Mundo, caso as obras não evoluam
até o dia 18 de fevereiro [de 2014], quando as seleções iniciam suas visitas às sedes. A data é considerada limite para que
o clube se adapte ao cronograma da entidade. A menos de
cinco meses da abertura do Mundial, os trabalhos no estádio
estão 88% concluídos. A ameaça foi feita pelo secretário-geral
da FIFA, Jérôme Valcke, durante entrevista coletiva na sede da
Federação das Indústrias do estado do Paraná (Fiep), em Curitiba. Pela manhã, o dirigente realizou uma visita às obras do
estádio juntamente com integrantes do COL [Comitê Organizador Local]. Questionado sobre a situação do estádio, ele
considerou as obras muito atrasadas. “O que dizer? A questão
é delicada. Sejamos francos e diretos. Como devem saber, a
situação atual do estádio não é do nosso agrado. Não apenas
está muito atrasado, mas foge a qualquer bom cronograma de
entrega da Fifa para o uso”, afirmou Valcke (Lima, 2014).

Os atrasos na Arena da Baixada foram recorrentes. Os trabalhos no local estão em andamento desde novembro de 2011. À época, a instalação foi cogitada,
inclusive, para abrigar jogos da Copa das Confederações. Com dificuldades em
cumprir o cronograma, o prazo de entrega foi adiado em 12 meses. O espaço
deveria ter sido entregue à FIFA em dezembro de 2013. Porém, não foi isso o
que de fato ocorreu, uma vez que as obras da Arena tiveram que ser interrompidas.
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Em outubro [de 2013], as obras do estádio foram interditadas pela Justiça do Trabalho devido a 208 infrações a regras
de segurança de trabalho. De acordo [com] o Atlético-PR, a
montagem das duas vigas principais da estrutura metálica da
cobertura está concluída. A instalação das vigas secundárias
ainda está em execução. No momento [janeiro de 2014], as
peças de policarbonato são colocadas na reta da Getúlio Vargas
e Brasílio Itiberê. Já os pilares metálicos que farão parte da sustentação da cobertura estão completos em todos os setores. Os
trabalhos no futuro gramado começaram na semana passada
(Lima, 2014).

Evidentemente, o atraso no cronograma, como sempre ocorre, provocou um
custo adicional na reforma da Arena da Baixada.
A Arena da Baixada custará R$ 265 milhões. No final de julho
do ano passado [2013], o presidente do Atlético-PR, Mario
Celso Petraglia, anunciou um aditivo de R$ 46 milhões nas
obras. O aumento estava ligado ao retardamento de um ano
no cronograma. “O dinheiro do estado e da prefeitura não
foi liberado, as desapropriações não aconteceram, o Exército
só liberou os prédios faz 15 dias. Todo custo da obra incidiu”,
disse à época (Lima, 2014).

Com os custos adicionais, o Clube Atlético Paranaense, uma entidade de
direito privado, construindo uma Arena para sua utilização e exploração comercial também privada, foi novamente buscar fontes de financiamento público
para completar o “rombo” no orçamento provocado pelo atraso no cronograma
das obras.
Em agosto de 2012, o BNDES aprovou o empréstimo de R$
131 milhões para a reforma. O Atlético-PR esperava ter 75%
do custo financiado pelo banco. O empréstimo será tomado
pelo Fundo de Desenvolvimento Econômico (FDE) administrado pela agência de fomento estatal. Para ter o recurso estatal
à disposição, o clube colocou títulos de potencial construtivo emitidos pela prefeitura de Curitiba, no valor de R$ 92
milhões como garantias. No momento em que o custo era
de R$ 184 milhões, a conta seria fechada da seguinte forma:
R$ 15,4 milhões da prefeitura, também em forma de títulos
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de potencial construtivo, e R$ 15,4 milhões do governo do
estado. Até então, o Atlético-PR já havia investido R$ 15,4
milhões na obra (Lima, 2014).

Na realidade, o atraso em Curitiba para as obras da Copa do Mundo de
2014 foi geral. O problema não se restringiu apenas à Arena da Baixada, a mais
atrasada do Mundial, mas ao município como um todo.
Em quase todas as obras prometidas para Curitiba por causa da
Copa do Mundo de 2014 a palavra de ordem é atraso. É assim
na rodoferroviária, nas ruas que ligam a cidade ao aeroporto e
em todos os canteiros trazidos em nome do evento. A que mais
preocupa é a Arena da Baixada, que teve seu prazo já prorrogado duas vezes e é o estádio sede mais atrasado do país. A menos
de cinco meses do mundial, as obras estão 88% concluídas. [...]
Nas ruas, a população não acredita que Curitiba fique fora do
Mundial, mas sabe quem vai pagar a conta. A notícia da possibilidade de Curitiba ficar de fora da Copa chegou a outros
setores que já se preparam para receber o mundial. O Sindicato
Empresarial de Hospedagem e Alimentação do estado diz ter
ficado apreensivo, mas não acredita que Curitiba saia do roteiro (catve.com, 2014).

Apesar do atraso e de todos os demais problemas enfrentados por Curitiba e
pela Arena da Baixada, no início do mês de junho de 2014, a capital do Paraná
estava “pronta” para receber quatro jogos da Copa do Mundo. Os Governos
Federal e Estadual e a Prefeitura de Curitiba auxiliaram o Atlético Paranaense
e foram fundamentais para que, na reta final, a arena ficasse pronta a tempo de
abrigar a competição.
Mesmo com todos os atrasos na construção dos estádios e
nas obras de legado nas 12 sedes da Copa do Mundo, apenas
uma cidade esteve perto de ser excluída do Mundial do Brasil:
Curitiba. A reforma na Arena da Baixada atrasou tanto que a
FIFA ameaçou, em janeiro [de 2014], mudar o local dos quatro
jogos que serão disputados na capital paranaense. O ultimato
surtiu efeito: as três esferas de poder e o Atlético Paranaense
fizeram um pacto para acelerar os trabalhos; um empréstimo
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) foi liberado e a obra deslanchou (Dantas, 2014).
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Como já mencionado, e é sempre importante relembrarmos, o atraso no
cronograma de entrega da Arena da Baixada foi o responsável pelo encarecimento da obra, aproximadamente 80% mais caro do que o inicialmente previsto
para sua construção.
De propriedade do Atlético Paranaense, a Arena da Baixada parecia
ser o palco mais adiantado para a Copa três anos atrás. A reforma
custaria, inicialmente, R$ 184 milhões e seria entregue em dezembro de 2012. Em janeiro deste ano, porém, o espaço ainda não tinha cadeiras nem gramado. O entorno era um grande canteiro de
obras. Finalizado quase 500 dias depois da previsão, o estádio saiu
por R$ 330 milhões — cerca de 80% mais caro (Dantas, 2014).

Além do título de Arena mais atrasada da Copa, por conta do seu cronograma de obras, o estádio de Curitiba também foi a instalação construída para o
Mundial com a engenharia financeira mais complicada para sua efetiva construção e viabilização.
A contratação de vários fornecedores para a construção — e
não de uma única empreiteira, como nas outras arenas — e
uma engenharia financeira complicada, que envolveu um empréstimo que demorou quase dois anos para ser liberado pelo
BNDES e a venda de potencial construtivo (títulos colocados
no mercado financeiro pela prefeitura para serem comprados
por construtoras interessadas em fazer prédios mais altos do
que o previsto no zoneamento), são apontadas pelas autoridades curitibanas como as principais responsáveis pelo atraso
(Dantas, 2014).

O tão sonhado legado urbano, prometido aos cidadãos curitibanos pelas
autoridades federais, estaduais e municipais, ficou mesmo para depois da Copa
do Mundo de 2014.
Ao contrário do que aconteceu com o estádio, não houve um
puxão de orelha semelhante para as obras de mobilidade. Ainda
é possível ver operários trabalhando em vários pontos da capital paranaense. No Aeroporto Internacional Afonso Pena, eles
correm para deixar prontas duas novas pontes de embarque e
desembarque, o que, segundo a Infraero, já é suficiente para
atender à demanda da Copa. O projeto original, de R$ 239
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milhões, prevê a construção de mais seis posições para a saída
dos passageiros das aeronaves, mas só ficará pronto em 2016.
O caminho entre Curitiba e o aeroporto, na cidade vizinha de
São José dos Pinhais, ainda estava em obras na semana passada
[junho de 2014]. Trabalhadores asfaltavam a rua e começavam
a pintar a sinalização horizontal. A reforma da estação Rodoferroviária só entrou na fase de acabamento nos últimos dias.
Ficaram para depois da Copa quatro obras, entre elas parte de
um conjunto de avenidas que liga a capital paranaense a cidades da região metropolitana (Dantas, 2014).

Apesar das incertezas e dos atrasos nas mais diversas obras, Curitiba não
registrou antes da Copa do Mundo, ao contrário do que ocorreu em outras
partes do Brasil, qualquer protesto violento contra a realização da competição.
Assim como ocorreu na cidade durante o Mundial de 1950, a disputa da Copa
do Mundo pareceu não empolgar aos curitibanos.
Além das quatro partidas programadas para a primeira fase da Copa, a capital
paranaense recebeu, durante o Mundial, no Centro de Treinamento do Atlético
Paranaense, a Seleção da Espanha, que chegou para a competição como a detentora do título de campeã do mundo, conquistado em 2010, na Copa do Mundo
da África do Sul. Foz do Iguaçu, outra cidade do Paraná, foi sede da Coreia do
Sul no Mundial (Dantas, 2014).
Durante a Copa do Mundo de 2014, a Arena da Baixada abrigou quatro
partidas, todas da primeira fase da competição. Em 16 de junho, quatro dias após
a abertura do Mundial, Irã e Nigéria empataram em 0x0, diante de 39.081 pessoas. O jogo foi válido pelo Grupo F da Copa do Mundo. Quatro dias depois,
no dia 20 de junho, Equador venceu Honduras por 2 x1 pelo Grupo E, com
público de 39.224 pessoas.
No dia 23 de junho, uma segunda-feira, Curitiba recebeu a Espanha, campeã
mundial de 2010, para enfrentar a Austrália.Vitória espanhola por 3x0, em partida válida pelo Grupo B e que contou com a presença de 39.375 torcedores.
Foi maior público da Copa do Mundo na Arena da Baixada.
A participação de Curitiba na Copa do Mundo de 2014 foi encerrada em
26 de junho com o empate em 1 x1 entre Argélia e Rússia, pelo Grupo H. O
público dessa partida foi de 39.311 pessoas.
Os 4 jogos disputados em Curitiba pela Copa do Mundo foram presenciados por um total de 156.991 pessoas, com uma média de 39.247 torcedores por
partida. A ocupação da Arena da Baixada durante o Mundial girou em torno
dos 97%. Oito gols foram marcados em Curitiba, com a visita de 8 seleções.
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Nas diversas pesquisas realizadas pelos órgãos de imprensa sobre os jogos
realizados na Arena da Baixada, algumas informações chamaram a atenção. Para
os torcedores entrevistados pelo portal globo.com (2014b), o ponto com melhor
avaliação na Arena paranaense foi a “acessibilidade”. Por outro lado, segundo o
site do jornal carioca, “o gramado foi criticado pela Seleção da Argélia” (globo.
com, 2014b).
Já em pesquisa realizada pelo portal uol.com (2014), a Arena da Baixada foi
avaliada pelos torcedores que foram aos estádios da Copa do Mundo de 2014,
como a sexta melhor da competição, com média 9,1 (em uma escala de 0 a 10).
A pesquisa do uol.com (2014) avaliou seis itens de cada Arena da Copa. Os itens
avaliados pelo público que foi ao estádio em Curitiba e respondeu à pesquisa,
sempre de zero a dez, foram: gostou da comida? (8,7), foi fácil chegar ao seu
lugar? (9,2), voluntários ajudaram? (9,3), celular funcionou? (8,9), sentiu-se seguro ou teve medo? (9,4) e estava tudo limpo e confortável? (8,9).
De uma forma geral, a Copa do Mundo em Curitiba foi bem tranquila e
atraiu um bom número de turistas estrangeiros e, do ponto de vista interno, de
São Paulo e de Santa Catarina.
Um balanço ainda parcial da movimentação provocada pela
Copa do Mundo em Curitiba mostra que a cidade recebeu
apenas no mês de junho [de 2014] 214.505 turistas, dos quais
95.854 estrangeiros. Com gasto médio diário superior ao dobro do registrado em Curitiba em 2013, os visitantes movimentaram a economia deixando aqui cerca de R$ 427 milhões, e levaram uma ótima impressão da cidade. Uma pesquisa
realizada revela que mais de 95% dos turistas consideraram que
Curitiba atendeu ou superou as expectativas que tinham antes
de chegar. Dos estrangeiros, 82% pretendem voltar à cidade,
e dos brasileiros, 96%. [...] Foram ouvidos 513 turistas (275
brasileiros e 238 estrangeiros). Dos estrangeiros, 93% visitavam
Curitiba pela primeira vez. Entre os brasileiros, só 24% ainda
não conheciam a cidade. Um dado importante da pesquisa
é que 78% dos entrevistados compartilharam sua experiência
em redes sociais. [...] Convidados a destacar características da
cidade, 21,7% dos turistas disseram que é planejada e organizada. Também foram citados a qualidade de vida (12,2%), cidade
dos parques (11,4%) e cidade ecológica (8,7 %) (Tribuna do
Paraná, 2014).
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Os pontos mais visitados pelos turistas foram o Jardim Botânico, o bairro
de Santa Felicidade, Ópera de Arame/Pedreira Paulo Leminski, Museu Oscar
Niemeyer, Centro Histórico, Parque Barigui e Parque Tanguá.
A segurança, em geral um dos aspectos que mais preocupavam os torcedores
e turistas em todo o Brasil, também não foi problema na capital paranaense. Os
quatro jogos da Copa do Mundo de 2014 e a Fan Fest, que em Curitiba aconteceu na Pedreira Paulo Leminski, aconteceram em clima de festa, descontração
e tranquilidade.
As forças de segurança que atuaram durante os jogos da Copa
do Mundo (12 a 27 de junho de 2014) em Curitiba fizeram
um balanço positivo das ações realizadas no período. O Centro
Integrado de Comando e Controle Regional (CICCR) do
Paraná encerrou a primeira etapa de trabalho e agora acompanha as atividades e atrações na Fan Fest, que ocorrem na
Pedreira Paulo Leminski até o dia 13 [...] Conforme o balanço
divulgado [...], dos principais registros que tiveram algum vínculo envolvendo torcedores e turistas que vieram até a capital
para as partidas do Mundial, houve um total de 110 ocorrências. A maior parte foi referente a uso ou posse de entorpecentes (24 casos), extravio de documentos ou outros objetos (15),
venda ilegal de ingressos (3), furtos simples (11), furtos qualificados (7), roubos (13) e perturbação de sossego (1) (Folha de
Londrina, 2014).

As ocorrências, durante a Copa do Mundo, foram divididas entre o estádio
do Atlético Paranaense, local onde aconteceram os quatro jogos do Mundial em
Curitiba, e na Fan Fest, que ocorreu na Pedreira Paulo Leminski.
Na Arena da Baixada e proximidades foram registradas 14
ocorrências, entre elas três invasões de campo, oito agressões.
Além disso, 157 pessoas foram atendidas por serviços médicos,
principalmente por embriaguez. Já na Fan Fest, até o dia 27 de
junho, ocorreram 172 situações de socorro médico, 21 casos
de porte ou uso de entorpecentes, dois registros de vandalismo,
um de dano, um de desacato, dois extravios de documento, um
registro de porte de arma branca e um caso enquadrado como
estupro, após a denúncia de um homem beijar uma adolescente de 15 anos à força. Entretanto, o episódio considerado mais
grave foram os atos de vandalismo registrados após o protes-

Curitiba (PR): A Capital Ecológica e a Arena da Baixada

279

to que ocorreu no dia 16 de junho, dia da primeira partida
em Curitiba. Na ocorrência 12 pessoas foram presas e dois
menores encaminhados à Delegacia do Adolescente (Folha de
Londrina, 2014).

Depois da Copa do Mundo, o Atlético Paranaense, que não disputava uma
partida oficial em seu estádio desde dezembro de 2011, voltou à Arena da Baixada para jogar pelo Campeonato Brasileiro da Série A, em 20 de julho, contra
o Criciúma, de Santa Catarina. Sem a presença de público, uma vez que o clube
cumpria punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD)
em razão de uma briga provocada pelos seus torcedores em um jogo contra o
Vasco da Gama, do Rio de Janeiro, em Joinville, o Atlético venceu por 2x0.
Considerada uma das primeiras arenas multiuso do Brasil, a Arena da Baixada, por ser uma propriedade privada, ou seja, pertencer a um clube de futebol
que participa das principais competições do esporte no país, o Clube Atlético
Paranaense, não enfrentou os problemas de utilização que caracterizaram diversas outras arenas erguidas no Brasil para a Copa do Mundo de 2014.
Porém, em 2014, depois do Mundial, o espaço foi utilizado primordialmente
para o futebol. O Clube Atlético Paranaense fez quinze partidas oficiais no local
(Tabela 3), catorze pelo Campeonato Brasileiro da Série A e uma pela Copa do
Brasil, todas com uma razoável presença de público.
Além do futebol, alguns pequenos eventos empresariais ocorreram na Arena
da Baixada em 2014. Em dezembro daquele ano, seis meses após a Copa do
Mundo, o espaço foi utilizado para um casamento gratuito e coletivo de 800
casais.
Moradores de Curitiba e Região Metropolitana se reuniram
neste domingo (7) para o maior casamento coletivo gratuito já
realizado na cidade. A ação, que ocorreu na Arena da Baixada,
foi promovida pelo projeto Justiça no Bairro, do Tribunal de
Justiça do Paraná (TJ), em parceria com o Sistema Fecomércio
e as prefeituras municipais da região. Este foi o primeiro evento realizado no estádio, que abrigou quatro jogos da Copa do
Mundo, sem relação com o futebol (G1.PR, 2014).
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Tabela 3 – Jogos na Arena da Baixada em 2014
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O primeiro grande show que aconteceu na Arena da Baixada, após a Copa
do Mundo de 2014, foi em 17 de setembro de 2015, com a apresentação do
cantor Rod Stewart para um público de aproximadamente 35 mil pessoas.
O cantor inglês Rod Stewart emocionou o público que compareceu à Arena da Baixada nesta quinta-feira [17 de setembro
de 2015]. Com um repertório com vários sucessos românticos,
ele embalou o primeiro grande show internacional no estádio do Atlético-PR, após as obras para a Copa do Mundo. A
apresentação durou cerca de uma hora e meia. [...] Segundo
o Atlético-PR, a operação para montar o show na Arena da
Baixada envolveu mais de 3 mil pessoas. Desde quarta-feira
(9), o local vinha sendo preparado para acomodar o público e
também garantir a integridade do gramado. Por esse motivo, o
time chegou a jogar contra o Grêmio no estádio do rival Coritiba, pela Série A do Campeonato Brasileiro (G1.PR, 2015).

Apesar do número escasso de eventos além do futebol, como shows, feiras
e reuniões empresariais, a Arena da Baixada, inteiramente administrada pelo
Atlético Paranaense, gerou, em 2015, R$ 11,1 milhões, quase a metade, R$ 5,8
milhões, oriundo dos ingressos do futebol. Com isso, o estádio deu um prejuízo
para o clube, ao final de 2015, de R$ 6,9 milhões (Capelo, 2016).
Em 24 de fevereiro de 2016, em partida cercada de grande expectativa, o
Atlético Paranaense derrotou o Criciúma por 1x0, em confronto válido pela
Primeira Liga. Duas eram as atrações do jogo: a inauguração da grama sintética
e a possibilidade de recorde de público da Baixada, com promoção de ingressos
(Pugliesi & Malucelli, 2016).
Com 33.270 pagantes, 35.746 torcedores presentes no total, o Atlético estabeleceu seu novo recorde em sua Arena. Quebrou a marca dos 31.700 pagantes
dos 4x2 sobre o São Caetano, na decisão do Campeonato Brasileiro de 2001
(Pugliesi & Malucelli, 2016).
Quase três meses depois, em 14 de maio de 2016, a Arena da Baixada seria
palco de um evento que marcaria a sua história. A casa do Atlético Paranaense
recebeu a maior edição no Brasil e terceira da organização no mundo do UFC24
198, realização que entrou para a história da organização e da modalidade, o
MMA (Artes Marciais Mistas).

24. Ultimate Fighting Championship
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A “noitada” reuniu 45.207 pessoas e a grandiosidade não foi apenas no público como também na capital paranaense em geral.
A torcida, de fato, deu um show e mostrou uma energia única
aos presentes, sendo elogiada pelos lutadores tanto na pesagem
(com 15 mil fãs) quanto no sábado [na “noitada”]. O clima
ensurdecedor lembrava jogos de futebol, tamanha a força vinda das arquibancadas. Confirmado no dia 5 de março deste
ano [2016], o UFC iniciou as vendas oficiais 25 dias depois.
[...] E os ingressos não duraram muito para o primeiro evento
brasileiro em um estádio. [...] Os ingressos foram vendidos em
90 minutos. É uma nova era. [...] Chamou atenção de todo
mundo. [...] De acordo com o Instituto Municipal de Turismo
de Curitiba (CTur), 20 mil turistas vieram à capital paranaense
somente pelo UFC 198, com paulistas e catarinenses liderando
as visitas e ainda tendo brasileiros de outros estados e estrangeiros. A rede hoteleira, por exemplo, teve ocupação de 90%.
[...] A visão era perfeita por todos os assentos e os 12 telões
espalhados pelo estádio ainda ajudavam nos possíveis pontos
cegos, com ninguém perdendo nenhum detalhe das lutas. A
organização e a estrutura, tanto no dia do evento quanto na
pesagem, também eram só elogios dos consumidores. “Sensacional”, “espetáculo” e “impressionante” eram os mais frequentes (Moreira, 2016).

Quase quatro meses depois do UFC, em 03 de setembro de 2016, um sábado, a Arena da Baixada foi palco de um amistoso de vôlei masculino. Numa
quadra armada no centro do gramado, a Seleção Brasileira, que havia acabado de ganhar a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos Rio-2016, enfrentou e
venceu a Seleção de Portugal, por 3 sets a 0, parciais de 25x17, 25x13 e 25x16.
O jogo estabeleceu o maior público da arena em 2016, com 33.730 ingressos
vendidos e um público presente próximo a 40 mil pessoas (Rodrigues, 2016).
A experiência com o vôlei na Arena da Baixada foi tão positiva que, em
2017, o local sediou as finais da Liga Mundial de Vôlei Masculino, competição
oficial e reconhecida, organizada FIVB (Federação Internacional de Vôlei).
A Arena da Baixada, estádio do Atlético-PR, será sede da fase
final da Liga Mundial. A decisão foi confirmada pela FIVB
(Federação Internacional de Vôlei) e a CBV (Confederação
Brasileira de Vôlei). A disputa será entre as cinco seleções mais
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bem classificadas na fase preliminar e a seleção brasileira, que
tem vaga assegurada como país-sede. Os jogos serão realizados
de 4 a 8 de julho [de 2017]. [...] [A CBV já havia organizado,
na Arena, um] jogo festivo contra Portugal realizado em 3 de
setembro de 2016. Na ocasião, a confederação realizou o Desafio do Ouro, em comemoração à conquista do ouro olímpico
nos Jogos do Rio 2016 (Leister Filho, 2017).

As finais da Liga Mundial de vôlei só puderam acontecer na Arena da Baixada em razão da instalação do Atlético ser totalmente coberta, transformando
a Arena em um grande ginásio. Não daria para o evento ser realizado de forma
oficial, sem ser em um estádio coberto (Leister Filho, 2017).
Mesmo perdendo o título da Liga Mundial para a França, o vôlei masculino
da Seleção Brasileira foi novamente um sucesso na Arena da Baixada.
A decisão entre Brasil e França na Liga Mundial de vôlei, que
terminou na madrugada deste domingo, na Arena da Baixada,
em Curitiba, deixou uma marca positiva para os organizadores.
O local registrou público maior do que o de todas as partidas
do Atlético-PR na edição atual [2017] do Campeonato Brasileiro. A derrota da Seleção para os franceses por 3x2 foi vista
de perto por 23.149 torcedores que compraram ingresso. O
recorde de pagantes em jogos do Furacão em 2017 pela Série
A, por sua vez, é de 19.923, no empate com o Flamengo em
1x1, em maio, pela terceira rodada. [...] A final do vôlei teve
o terceiro maior público da Arena no ano. Perdeu apenas para
o duelo entre o Atlético-PR e o Flamengo pela Libertadores,
vencido pelo time paranaense por 2x1, com 33.4 mil pagantes,
e para o clássico contra o Coritiba pela decisão do Paranaense,
que levou 26.1 mil. O Coxa fez 3x0 (Lance!, 2017).

Em 03 de outubro de 2017, para desespero dos torcedores do Atlético Paranaense, um dos seus maiores rivais de Curitiba, o Paraná Clube, quebrou o
recorde de público do estádio do Rubro-Negro em partidas de futebol. O
Tricolor paranaense, em jogo válido pela Série B do Campeonato Brasileiro,
derrotou o Spot Club Internacional de Porto Alegre, por 1x0.
O Paraná Clube conseguiu o que tanto queria: quebrou o recorde de público de futebol da Arena da Baixada, casa do rival Atlético-PR. De quebra, ainda venceu o Internacional por
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1x0 para assumir a vice-liderança da Série B. Segundo números divulgados pelo próprio público, foram 39.414 presentes
na partida. O número é superior aos 39.375 presentes registrado na partida entre Espanha e Austrália, na Copa do Mundo
de 2014. E também é superior aos 38.020 (35.396 pagantes)
na partida entre o Atlético-PR, dono do estádio, e o Flamengo,
no fim de 2016, quando o time atleticano brigava pela classificação para a Libertadores. No geral, o maior público da Arena
segue sendo do UFC 198: 45.207 pessoas em evento em maio
do ano passado. Vale ressaltar, porém, que o UFC utiliza de
assentos dentro do gramado e, por isso, consegue colocar até
mais pessoas do que a capacidade geral do estádio (espn.com.
br, 2017).

Mesmo com os diversos eventos, além do futebol, que o Atlético Paranaense
tem recebido na Arena da Baixada, o estádio, muito em razão da forma como
sua construção foi financiada, tem comprometido a saúde financeira do clube.
A direção atleticana manteve as finanças em ordem em 2016.
O clube arrecadou R$ 195 milhões, o faturamento mais alto
de sua história. [...] Mais importante até do que a alta na arrecadação, a conta fecha na risca. [...] Se não fosse a Arena da
Baixada, a situação estaria segura. [...] Mas a Arena da Baixada,
estádio reformado para a Copa do Mundo de 2014, está aí.
As obras deixaram R$ 148 milhões em dívidas de curto prazo e R$ 120 milhões em longo prazo. O Atlético-PR encara
um endividamento incompatível com seu porte financeiro por
causa da modernização de seu estádio (Capelo, 2017).

O Atlético Paranaense, por conta do atraso nas obras da Arena da Baixada,
viu sua situação financeira complicar em razão de aspectos políticos, por conta
da Copa do Mundo de 2014, que envolveram o financiamento de sua moderna
instalação multiuso. Agora que percebeu o imbróglio em que se meteu, o clube
tenta resolver a situação na justiça paranaense.
A dívida da Arena tem um quê político. A reforma custaria R$
193 milhões, que seriam repartidos igualmente pelo clube, pela
prefeitura de Curitiba e pelo estado do Paraná, mas o orçamento estourou e foi parar em R$ 391 milhões. O Atlético-PR defende que as duas esferas públicas aumentem seus aportes para
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que cubram um terço cada do valor final, mas os governos se
recusam a fazê-lo e querem pagar só o terço do valor original.
A disputa jurídica entre as três partes se arrasta até hoje nos tribunais paranaenses. Enquanto não houver solução, o Atlético-PR se responsabiliza pela dívida e tem seu patrimônio em
risco, visto que o estádio e seu centro de treinamento foram
dados como garantia no financiamento (Capelo, 2017).

Em razão de todo este problema financeiro, o Atlético Paranaense busca
alternativas para tornar a Arena da Baixada uma instalação superavitária. Uma
dessas alternativas foi a adoção da grama sintética para seu estádio.
O clube é obrigado a arcar com custos adicionais para manter
um gramado natural saudável no local. Como um rio passa sob
o estádio e o teto impede que raios solares entrem em quantidade suficiente, um sistema de iluminação artificial custava R$
2,4 milhões por ano. A grama sintética reduziu esse valor pela
metade (Capelo, 2017).

Utilizada em boa parte do ano de 2017, a grama sintética foi banida da Série
A do Campeonato Brasileiro a partir de 2018 pela Confederação Brasileira de
Futebol (CBF), com base em decisão do seu Conselho Arbitral formado pelas
principais agremiações do país.
Em 05 de fevereiro de 2018, em reunião na CBF, os mesmos clubes que haviam vetado a grama sintética na Arena da Baixada, voltaram atrás e decidiram
liberar o material para o Campeonato Brasileiro de 2018.
A derrubada do veto ao gramado sintético foi feito de forma
unânime pelos participantes da reunião na CBF. A proibição
aconteceu em uma outra reunião na entidade em setembro de
2017, quando, comandada pelo então presidente do Vasco, Eurico Miranda, os clubes aprovaram em 15 votos a favor e cinco
contra. O argumento era de que o Atlético-PR se beneficiava do
gramado diferente dos outros estádios (globoesporte.com, 2018).

Em busca de controlar e reduzir os custos da Arena da Baixada, os dirigentes
do Atlético Paranaense têm a missão de elevar receitas comerciais do estádio,
que em 2016 conseguiu mais dinheiro com publicidade e shows, mas ainda não
conseguiu fechar sua própria conta (Capelo, 2017).
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É esse o grande desafio da gestão das arenas da Copa do Mundo de 2014:
gerenciar instalações de primeiro mundo, em um futebol que pertence à periferia do universo global do esporte.

5. A Pesquisa: os estádios de Curitiba antes, durante e
depois da Copa
Como nas demais cidades-sedes da Copa do Mundo 2014, a pesquisa foi
constituída de três fases.
A Fase 1, antes da disputa do Mundial, aconteceu no 1º semestre de 2014,
nos estádios que não seriam utilizados para a Copa do Mundo. No caso de
Curitiba, a coleta dos dados realizou-se em jogos do Campeonato Paranaense,
dos Campeonatos Brasileiros das Séries A e B e da Copa do Brasil, disputados
nos estádios Couto Pereira e Vila Capanema. Foram entrevistadas, para essa fase,
417 pessoas. Todos os entrevistados foram abordados na saída de partidas que
assistiram em algum dos estádios mencionados acima.
Na Fase 2, foram ouvidas 194 pessoas que presenciaram pelo menos um dos
quatro jogos da Copa do Mundo de 2014, disputados na Arena da Baixada, em
Curitiba. A principal dificuldade na coleta dos dados encontrada nesta fase foi
provocada pelas medidas de segurança adotadas pela organização do torneio,
que impediram uma maior aproximação do estádio. Os pesquisadores foram,
então, obrigados a abordar os entrevistados logo depois do cordão de isolamento montando pela Polícia Militar, que isolou a Arena da Baixada e ruas próximas, e só permitia, durante o Mundial, o acesso de portadores de ingresso para
as partidas da competição.
Já na Fase 3, 339 pessoas responderam à pesquisa, após terem assistido
às partidas das Séries A do Campeonato Brasileiro, disputadas na Arena da
Baixada, após a Copa do Mundo, no 2º semestre do ano de 2014. Ao todo,
nas três fases da pesquisa, foram entrevistadas 950 pessoas que assistiram,
durante o ano de 2014, a jogos de futebol na cidade de Curitiba, capital
do Paraná.
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5.1 O torcedor e seus hábitos de consumo do produto
futebol
Dentro da pesquisa, o primeiro item estudado foi o torcedor e seus hábitos
de consumo do produto futebol. Esta seção apresentará os resultados obtidos.
A primeira pergunta mostrava se o entrevistado se considerava torcedor de
algum time de futebol. Os resultados podem ser encontrados na Tabela 4.
Tabela 4 – Você se considera torcedor de algum time de futebol?

Fonte: os autores.

Pode-se observar, na Fase 2, durante a Copa do Mundo, que o número de
entrevistados que se declararam não torcerem para nenhum time de futebol é
de 12,37%, a maior das três fases, considerando apenas as respostas válidas. Este
número é quase três vezes o número de não torcedores da Fase 1 e, quando
comparado à Fase 3, a diferença não pode ser matematicamente calculada já que
praticamente 100% dos respondentes se identificaram como torcedores de um
time. Assim, é possível perceber que, durante a Copa, o público presente à Arena da Baixada não era necessariamente de torcedores de times de futebol, mas
pessoas atraídas pelo evento Copa do Mundo, espetáculo ou entretenimento.
Já a diferença da Fase 1 e Fase 3 sugere que nas novas arenas existe o predomínio de torcedores dos clubes mandantes, principalmente nas Arenas privadas,
como é o caso da Arena da Baixada. Ingressos mais caros e programas de sócio-torcedor acabam por concentrar ingressos nas mãos de torcedores que seguem
as equipes proprietárias das arenas.
A pergunta seguinte era: “quanto tempo você leva para chegar de sua casa
(hotel) ao seu lugar sentado, dentro do estádio?”. As respostas são apresentadas
na Tabela 5.
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Tabela 5 – Quanto tempo levou de sua casa (hotel) ao estádio?

Fonte: os autores.

Os resultados mostram que durante o Mundial de Futebol pessoas se deslocaram não apenas de Curitiba, mas também da região para assistirem às partidas.
Aproximadamente 13,7% dos respondentes da Fase 2 afirmaram ter gasto mais
de duas horas para chegar ao estádio, o que supera os menos de 3% e 1% das
Fases 1 e 3 respectivamente.
Um resultado inesperado foi a concentração de torcedores da Fase 3 em
uma distância menor do que o tempo de uma hora (98,23%) para chegar ao
estádio. O resultado indica a facilidade de acesso e a boa localização da Arena
da Baixada, dentro da cidade de Curitiba, mas também pode ser resultado
da Fase 1 ter sido pesquisada em dois estádios diferentes da cidade. Na Fase
1, mesmo com a concentração em até uma hora (78,4%) de distância do
estádio, cerca de 18% dos entrevistados entre uma e duas horas para chegar
no estádio.
A pergunta seguinte, sobre o consumo do produto futebol, buscava entender
melhor o tempo dedicado pelos entrevistados ao consumo do produto futebol.
A pergunta respondida foi: “Quantas horas você dedica, em média, ao futebol
por semana (incluindo assistir a jogos no estádio ou na televisão, programas
televisivos ou notícias sobre o esporte, ler notícias no jornal ou na internet,
participar em fóruns de redes sociais, falar com os amigos, etc.)?”. A Tabela 6
apresenta os resultados encontrados.
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Tabela 6 – Tempo gasto por semana com o consumo
do produto futebol.

Fonte: os autores.

Os resultados mostram que na Fase 2, a da Copa do Mundo, cerca de 70,5%
dos entrevistados dedicaram menos de três horas consumindo o produto futebol
nas suas diversas formas. Na Fase 1, a concentração maior se deu entre uma e seis
horas, sendo que aproximadamente 40% dos entrevistados gastavam entre uma e
três horas e cerca de 32% entre três e seis horas. Na Fase 3, o predomínio ainda
está na faixa entre uma e seis horas. Porém, a maior parte se concentra entre três e
seis horas, com aproximadamente 45%, ao contrário da Fase 1. Outra constatação
é o crescimento dos entrevistados que consomem mais de seis horas do produto
futebol na Fase 3, chegando ao nível aproximado de 22% com crescimento de 6%
em relação ao torcedor ouvido na Fase 1 da pesquisa, antes da Copa do Mundo.
A última questão deste primeiro item buscou entender a opinião sobre “opinião sobre hábitos em estádio e entretenimento”. Neste caso, foram feitas seis
afirmações, cujos enunciados eram respondidos em uma escala que começava
em 1 (discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente). Os resultados são apresentados na Tabela 7 e mostram as médias das respostas encontradas.
Tabela 7 – Opinião sobre hábitos em estádio e entretenimento

Fonte: os autores.
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É possível observar, na Fase 2, durante a Copa do Mundo, que as duas afirmações com menor média foram “assistir a jogos no estádio faz parte do seu estilo de vida” (3,28) e “gosta de estar com outros torcedores, sente que pertence
a um grupo” (3,39). Estes resultados reforçam a percepção de que os consumidores da Copa do Mundo não seguem os hábitos tradicionais para consumo em
estádio, não são torcedores típicos de futebol. A variação entre estes resultados
e a questão com maior média, 4,14, é maior do que a variação encontrada nas
Fases 1 e 3.
A afirmação com maior média em todas as fases da pesquisa foi “assistir a um
jogo no estádio é uma experiência superior a assistir pela TV”, com 4,13, 4,14 e
4,63, nas Fases 1, 2 e 3 respectivamente. A maior média da Fase 3 pode indicar
que a qualidade e o conforto dos serviços oferecidos na Arena da Baixada, impactaram a percepção dos entrevistados de forma clara e direta.
A seguir, serão apresentados os fatores que influenciam os torcedores na decisão de ir, ou não, a um estádio de futebol, o que pode nos auxiliar a entender
melhor os resultados aqui apresentados.

5.2. O torcedor e os fatores que influenciam na decisão
de NÃO ir ao estádio
As próximas duas questões da pesquisa foram destinadas a avaliar os fatores
que afetam a decisão dos torcedores de NÃO ir aos estádios. Após a aplicação
dos questionários, foram obtidas as seguintes respostas, elencadas a partir de
agora:
Pergunta: “O quanto os seguintes motivos influenciam a sua decisão de
NÃO ir assistir um jogo de futebol no estádio?”.Vinte e um fatores foram apresentados aos entrevistados, nas três fases da pesquisa.
Em uma escala de 1 (nada) a 5 (muito mesmo), os torcedores avaliaram cada
um dos itens que afetam sua decisão de NÃO ir ao estádio para um jogo de
futebol. Na Tabela 8, apresentamos o índice de cada um desses vinte e um itens,
elaborado pela média de todas as respostas obtidas.
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Tabela 8 – Avaliação dos fatores que afetam a NÃO ida
aos estádios.

Fonte: os autores

Para melhor visualização e destaque, com base nos resultados apresentados
na Tabela 8, foram elaboradas as Tabela 9 – Cinco fatores que mais afetam a
NÃO ida aos estádios e Tabela 10 – Cinco fatores que menos afetam a NÃO
ida aos estádios.
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Tabela 9 – Cinco fatores que mais afetam a NÃO ida ao estádio.

Fonte: os autores

Os três fatores que mais afetam a NÃO ida ao estádio nas três fases da
pesquisa foram: (1) “violência nos arredores do estádio/ torcidas organizadas”,
primeiro lugar nas Fases 2 e 3, e segundo na Fase 1; (2) “ingressos caros”, primeiro, segundo e terceiro, nas Fases 1, 2 e 3 respectivamente, e; (3) “sensação de
insegurança no estádio, terceiro nas Fases 1 e 2 e segundo na Fase 3.
Estes resultados mostram que, apesar da diferença entre o perfil dos torcedores durante o Mundial e antes e após o mesmo, alguns fatores culturais
permanecem. A violência e a sensação de insegurança são fatores constantes nas
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pesquisas que buscam explicar a baixa ida do público aos estádios o que esta
pesquisa reforça. No entanto, não podemos ignorar o preço alto dos ingressos
como um importante fator limitador da ida dos torcedores ao estádio.
Entre os cinco fatores que mais afetam a ida dos torcedores ao estádio, dois
estão mais diretamente relacionados com a infraestrutura das Arenas: (1) Más
condições de conforto do estádio, quinto na Fase 1 e 2 e; (2) Falta de estacionamento/transporte público, quarto na Fase 2 e quinto na Fase 3, este último
também relacionado à infraestrutura de mobilidade urbana da cidade.
O item “bebidas ou comidas caras no estádio” apareceu na Fase 3 em quarto lugar, sendo um item de gestão das Arenas. Por outro lado, na Fase 3 desaparece o item
“más condições de conforto do estádio”, demonstrando que, ao ser bem tratado, o
consumidor do produto esporte muda de opinião, apreciando as novas condições de
conforto e de qualidade de serviços oferecidas na nova Arena. Isso não significa, no
entanto, uma maior disposição a pagar preços abusivos por estes fatores.
O último item “horário dos jogos” não é da gestão direta dos times, apesar
dos mesmos assinarem contratos com as emissoras de TV e assinarem o regulamento dos campeonatos. Este item, porém, apareceu apenas na Fase 1 como um
dos cinco fatores mais relevantes para a não ida ao estádio.
Tabela 10 – Cinco fatores que menos afetam a NÃO ida ao estádio.
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Fonte: os autores

Dentre os fatores que menos afetam a NÃO ida aos estádios verificou-se que
o brasileiro em geral vê o futebol como uma forma de entretenimento e lazer.
O item com menor média em todas as fases da pesquisa foi “é uma perda de
tempo ir a um jogo de futebol”, demonstrando que o produto futebol é visto na
cidade de Curitiba como parte da cultura da região. Outras duas características
marcantes nas três fases foram os itens “ninguém para ir comigo” e “falta de
interesse”, reforçando a ideia da força cultural do futebol.
A seguir o instrumento de pesquisa questionava “o que os clubes poderiam
fazer para você assistir mais jogos no estádio?”. Assim, os respondentes poderiam
indicar aos times sua opinião sobre melhorias. Quinze opções de ações, com a
possibilidade da escolha de três alternativas, foram oferecidas aos entrevistados.
Abaixo, na Tabela 11, os resultados obtidos nas três fases da pesquisa.
Nas três fases da pesquisa ficou clara a preocupação com os preços dos ingressos,
já que este item apareceu entre os três mais escolhidos em todas as fases. Durante a
Copa do Mundo, Fase 2, apareceu muito forte o conceito “melhorar a segurança
dentro e à volta do estádio. Essa afirmação pode ter surgido em razão do clima de
insegurança gerado pelas manifestações que aconteceram antes do Mundial.
Tabela 11 – Ações para melhorar a IDA do torcedor ao estádio.
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Fonte: os autores

Nesta questão também foi possível observar a diferença entre os entrevistados
durante a Copa do Mundo e fora do evento. Enquanto a segurança e melhorias de
infraestruturas foram apontadas durante o Mundial como itens que mais trariam os
torcedores ao estádio, nas Fases 1 e 3 os resultados apontam mais para a gestão econômica e técnica dos times. Assim,“melhorar a gestão do clube”,“jogar melhor futebol
(mais atrativo/ de melhor qualidade)”, “contratar bons jogadores/famosos” e “subir
na tabela de classificação” surgem como fontes de atração de torcedores ao estádio.

5.3 O público e sua percepção dos estádios do Paraná
As cinco perguntas seguintes do questionário apresentavam, como objetivo, levantar as percepções dos entrevistados sobre os estádios onde acabaram de
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a ssistir a uma partida de futebol. Como já mencionado, para a Fase 1 foram ouvidos torcedores que foram a jogos nos estádios da Vila Capanema e no Couto
Pereira, instalações não utilizadas para a Copa do Mundo. Para a Fase 2, foram
entrevistadas as pessoas que assistiram a jogos do Mundial na Arena da Baixada.
Já para a Fase 3, o público respondente presenciou a partidas realizadas também
na Arena da Baixada, durante o Campeonato Brasileiro, com gestão local do
espaço.
A primeira questão desse grupo perguntava o “valor pago pelo entrevistado
pelo ingresso da partida”. Os resultados obtidos, em comparação com os dados
oficiais de público dos diversos campeonatos com jogos em Curitiba, são apresentados na Tabela 12.
Tabela 12 – Preço dos Ingressos Médios na cidade de Curitiba e
no estado do Paraná

Fonte: os autores – elaborado a partir dos portais (*) www.cbf.com.br e
(**) www.srgoool.com.br.

Os resultados apontam para um aumento de preços na Fase 2, muito acima
da Fase 1, e, uma readequação, ainda que acima dos valores médios da Fase 1,
durante a Fase 3 na nova Arena da Baixada.
A seguir, os entrevistados foram convidados a informar o “quanto gastaram,
naquele dia, para assistir à partida que acabaram de presenciar”. Gastos como
transporte, ingresso, refeição e outros deveriam ser computados pelo torcedor
em sua resposta. Os resultados obtidos são apresentados na Tabela 13.

Curitiba (PR): A Capital Ecológica e a Arena da Baixada

297

Tabela 13 – Gasto total para assistir à partida.

Fonte: os autores.

Os resultados evidenciam a diferença entre a Fase 1, onde os estádios, apesar
de tradicionais, não apresentavam a infraestrutura adequada em termos de conforto, alimentação entre outros aspectos de conforto e qualidade de serviços, e
as Fases 2 e 3, com a nova Arena da Baixada. Os gastos quase triplicaram entre a
Fase 1 e a Fase 3, e foram quase oito vezes maiores entre as Fases 1 e 2.
É importante frisar que durante a Copa do Mundo a administração da Arena da
Baixada ficou a cargo da FIFA. Como o público presente era diferenciado em termos
de nível renda, como já visto neste capítulo, e as opções de consumo dentro do estádio
eram limitadas, os gastos tendem a ser maiores. Ainda pesa o fato de alguns dos entrevistados serem de fora de Curitiba deixando o item transporte ainda mais impactante.
As diferenças entre a Fase 1 e a Fase 3, no entanto, são as mais gritantes.
O maior conforto e disponibilidade de serviços mais sofisticados na Arena da
Baixada, impactou diretamente no custo total para os consumidores de futebol,
ou seja, sob a mesma direção, o Clube Atlético Paranaense, os torcedores que
vão à nova Arena de Curitiba pagam muito mais para ver um espetáculo, onde
o palco melhorou, mas não necessariamente o show seguiu o mesmo caminho.
A questão seguinte, “avaliação dos itens de experiência nos estádios”, demandava dos entrevistados, avaliação de 33 itens que compõem o documento técnico
da FIFA para instalações, Estádios de Futebol: Recomendações e Exigências Técnicas (5ª
edição) (2011). Os itens apresentados no instrumento de pesquisa nas três fases da
pesquisa se referiam, apenas, a fatores relacionados ao conforto e à experiência
do torcedor/consumidor nos estádios. O entrevistado foi convidado a avaliar em
uma escala de cinco níveis, de 1 (péssimo) para 5 (ótimo), cada item apresentado.
O resultado final para cada item, apresentado na Tabela 14, representa a média de avaliação de todos os entrevistados nas três fases. Para facilitar a comparação entre as Fases, a Tabela 14 apresenta os itens listados em ordem decrescente
de avaliação, do fator melhor avaliado para aqueles com pior avaliação.
As notas mostram que na maioria dos aspectos estudados a nova Arena da
Baixada supera os antigos estádios. Ao mesmo tempo, fica evidente a insatisfação
com o aumento dos preços em todos os aspectos, desde os ingressos até os preços de bebidas e comidas. Essa “insatisfação”, apesar dos baixos resultados que
todos os itens receberam em média, se repete nas Fases 2 e 3, ou seja, sobre a
administração da FIFA e também na gestão do Clube Atlético Paranaense.
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Fonte: os autores.

Tabela 14 – Avaliação dos itens de experiência nos estádios.

Alguns itens demonstram e evidenciam como o conforto da nova Arena de
Curitiba pode atrair um público maior. O item “instalações para pessoas com
necessidades especiais” foi o pior pontuado na Fase 1 e passou a ser a terceira
maior nota na Fase 3. Este tipo de mudança mostra como o torcedor considera
importante tal tipo de melhoria nas instalações, permitindo que públicos diversos passem a ir a jogos de futebol, sem, no entanto, deixar de reforçar a limitação
que o aumento de preços traz em troca de tais benefícios.
Na pergunta seguinte, “avaliação de itens do caderno para estádios da FIFA”, os
itens apresentados na questão anterior foram agrupados em 12 grandes categorias,
definidas a partir do documento oficial da FIFA, Estádios de Futebol: Recomendações e
Exigências Técnicas (5ª edição) (2011). A Tabela 15 apresenta os resultados encontrados.
Tabela 15 – Avaliação de Itens do Caderno para Estádios da FIFA

Fonte: os autores.

Os resultados da Tabela 15 mostram o crescimento da média geral, a cada
Fase, dos itens avaliados na pesquisa. Seguindo o agrupamento por categorias,
fica evidente que a experiência vivida é, em todas as fases, fator relevante cujas
médias melhoraram a cada Fase. Isto confirma que os consumidores de futebol
dão grande valor ao espetáculo. Ligado ao desejo pelo espetáculo, conforto no
desfrute deste espetáculo também aparece como elemento importante na avaliação do torcedor, agora alçado à condição de consumidor. As notas subiram de
3,53 na Fase 1, para 3,98 durante a Copa do Mundo, e 4,32 da Fase 3.
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Quando comparamos os resultados apresentados nas Tabelas 14 e 15, temos os
seguintes resultados gerais, para cada uma das três Fases da pesquisa (Tabela 16).
Tabela 16 – Avaliação Média Geral dos Estádios

Fonte: os autores.

Diferentemente de outros estados, onde as maiores médias aparecem na Fase
2, na Arena da Baixada tanto nas “Condições Gerais do Estádio”, quanto na
“Avaliação Média do Estádio”, as notas da Fase 3 (Pós-Copa do Mundo) superaram as da Fase 1 e, também, as da Fase 2, durante a Copa do Mundo.
Este resultado pode ser explicado pelo fato do estádio ser privado, propriedade
do Clube Atlético Paranaense, também responsável por sua gestão e viabilidade
econômica. Os torcedores da Fase 3, são torcedores de times e quando comparam
a nova estrutura da nova Arena de Curitiba com os estádios anteriores à Copa
do Mundo, conseguem identificar uma melhoria real em praticamente todos os
aspectos de avaliação do estádio. As notas da Fase 2 foram maiores do que as obtidas antes da Copa, o que era esperado, dado os serviços oferecidos pela FIFA, a
infraestrutura melhorada e ao próprio evento Copa do Mundo.
Finalizando esta etapa do instrumento de pesquisa, uma questão crucial e
definitiva foi feita aos entrevistados. A pergunta questionou diretamente o torcedor se ele, depois da experiência vivida no estádio, “pretende retornar àquele
estádio/arena onde acabou de presenciar uma partida oficial” em Curitiba. Os
resultados obtidos para esse questionamento são apresentados na Tabela 17.
Tabela 17 – Intenção de retornar ao estádio.

Fonte: os autores.
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Os resultados sobre a intenção de retornar aos estádios de Curitiba, em especial à
Arena da Baixada, também não seguiram os resultados de outros estados. Durante a
Fase 2, cerca de 6% dos respondentes afirmaram não terem intenção de retornar ao
estádio onde haviam acabado de assistir a uma partida, no caso, como se tratava da
Copa do Mundo, a intenção de retornar à Arena da Baixada para assistir a uma partida
de futebol. Número maior que na Fase 1 (cerca de 4%) e na Fase 3 (cerca de 0,6%).
Apesar de parecer estranho, dado as boas avaliações fornecidas pelos entrevistados
sobre o estádio, três fatores podem ter impactado as respostas. Primeiro, o fator cultural, onde torcedores de outros times de Curitiba não se veem retornando à Arena
da Baixada. Isso se deve ao fator violência, uma vez que, normalmente, as torcidas
visitantes em muitos estados são as organizadas, excluindo os torcedores comuns.
O segundo aspecto diz respeito aos torcedores de outros estados. Como a
Copa do Mundo atraiu diversos espectadores de outros estados, como veremos
no item 3.4, que podem não ter interesse em voltar ao estádio pelos motivos de
violência anteriormente explicados ou mesmo pela distância de suas residências.
Por fim, o alto índice de retornos da Fase 3 pode ser explicado pelo grande número de torcedores do time dono do estádio, no caso o Clube Atlético
Paranaense. Esta fidelização do torcedor faz com que ele retorne mais vezes ao
estádio, fazendo do mesmo a sua segunda casa.

5.4 Perfil do torcedor nas três etapas
O perfil dos respondentes da pesquisa foi estabelecido por meio de cinco
perguntas realizadas ao final do instrumento de pesquisa (questionário). As mesmas perguntas foram apresentadas durante as três fases da pesquisa em Curitiba.
A Tabela 18 apresenta os resultados para a Idade dos respondentes que no
questionário respondiam sobre seu “ano de nascimento”.
Tabela 18 – Idade dos respondentes
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Fonte: os autores.

Apesar do alto número de não respondentes na Fase 2, durante a Copa do
Mundo, os dados apontam para uma concentração de torcedores entre 20 e 39
anos. Estes números podem sugerir que a ida aos estádios em Curitiba está ligada ao ciclo de vida dos torcedores, que durante os 20 a 39 anos, estão em sua
fase mais produtiva, mais ativa, em termos econômicos.
Ao mesmo tempo, a queda de frequência após os 40 anos, pode mostrar uma diversificação das atividades de entretenimento, sendo Curitiba uma cidade de grande
atratividade cultural, e, também, a uma maior preocupação a despeito da violência.
A segunda pergunta que identifica o perfil dos entrevistados diz respeito ao
“sexo dos frequentadores” dos estádios. A Tabela 19 apresenta os resultados.
Tabela 19 – Sexo dos frequentadores.

Fonte: os autores.

Os resultados mostram que, apesar do crescimento da participação das mulheres, seja como praticantes ou como torcedoras, ainda existe um predomínio
dos homens nas arquibancadas dos estádios e arena de Curitiba. Porém, a diferença diminui nos jogos da Copa do Mundo, demonstrando que o público no
evento era diferente do tradicional.
Como a Copa do Mundo é vista como um evento único, sem rixa entre
torcidas, a participação feminina foi maior do que nas partidas do Campeonato
Brasileiro e da Copa do Brasil. O pequeno aumento no pós Copa pode significar que Arenas mais modernas tendem a atrair mais o público feminino pela
maior comodidade, qualidade de serviços e conforto.
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A Tabela 20 mostra a distribuição dos entrevistados no que tange ao “local
de nascimento”.
Tabela 20 – Local de Nascimento

Fonte: os autores.

Os resultados mostram que a Copa do Mundo atraiu um número considerável de estrangeiros, mas, em sua maioria, a atração ocorreu dentro do próprio
país. O resultado durante a Copa mostra que 36,5% dos respondentes indicaram
ter nascido em outros estados. Já no pós Copa os visitantes de outros estados
caem consideravelmente.
A escolaridade foi abordada com a questão sobre o “nível de ensino mais
elevado que completou”. Os resultados são apresentados na Tabela 21.
Tabela 21 – Escolaridade

Fonte: os autores.
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A escolaridade também é uma característica que mostra a diferença entre os
públicos que tradicionalmente assistem aos jogos nos estádios brasileiros. Durante a Copa do Mundo, o maior número de respondentes tinha curso superior,
seguido pelos que detinham títulos de especialização e, a seguir, mestrado e
doutorado. Já fora da Copa, os mestres e doutores são quase nulos e cresce os
entrevistados com ensino fundamental. Os altos preços dos tíquetes podem explicar parte desta diferença. Outra parte pode ser explicada pelo evento em si e
sua atratividade como entretenimento e espetáculo.
A última questão buscava entender melhor a renda familiar dos respondentes. A Tabela 22 apresenta os resultados.
Tabela 22 – Qual é sua renda familiar?

Fonte: os autores.

Assim como as outras questões apontaram, existe uma diferença entre o momento da realização da Copa do Mundo e o pré e pós Copa. Durante os jogos
da Copa, a renda familiar média sobe e predomina a renda na faixa entre 10 e
20 salários mínimos. O número de entrevistados com renda acima de 20 salários
mínimos também é considerável.
Existe, no entanto, uma diferença visível entre o pré e pós Copa também. A
participação de entrevistados entre quatro e dez salários mínimos cresce muito
entre as Fases 1 e 3, superando a grande participação dos torcedores com renda
entre dois e quatro salários. O número de entrevistados com menos de dois
salários mínimos é menor que um por cento, o que pode sugerir que melhores
arenas, com serviços de melhor qualidade e mais conforto, geram custos mais
elevados, e, por consequência, ingressos mais caros para garantir a manutenção
de toda esta nova estrutura.
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A análise das cinco questões acima indica uma clara diferença entre os torcedores que consumiram o evento Copa do Mundo e os fãs de futebol que
estiveram presentes nos estádios de Curitiba e na Arena da Baixada nas Fases 1,
2 e 3 da pesquisa.
O evento Copa do Mundo, Fase 2, atraiu mais mulheres, estrangeiros e pessoas de outros estados, assim como pessoas, em média, de idade mais elevada. Da
mesma forma, a renda familiar dos entrevistados no momento Copa do Mundo
era maior e, também, com escolaridade maior.
Por outro lado, as diferenças entre o pré e pós Copa são muito pequenas e
ficam mais concentrados na renda familiar e na escolaridade.

Considerações Finais
A evolução dos estádios de Curitiba segue a história do próprio futebol
paranaense e a evolução dos estádios e arenas que marca a história deste tipo
de instalação no Brasil. Começando no Jockey Club da cidade, primeiro local
utilizado para a prática do futebol em Curitiba, que apresentava inúmeras características da Fase Tradicional (1894 a 1930) dos estádios brasileiros. O espaço
destinado ao futebol era dividido com outros esportes como, por exemplo, o
turfe. A principal preocupação desse espaço era a de acomodar, com conforto,
segurança e elegância, a elite da cidade.
Já o Belfort Duarte, da década de 1930, com suas arquibancadas de madeira,
ainda de alvenaria, é um estádio típico da 2ª Geração de instalações brasileiras
para o futebol, dentro da etapa que denominamos como Fase Moderna Regional.
É possível perceber, então, que, a análise da evolução histórica dos estádios
da cidade de Curitiba mostra que, assim como ocorreu em todo o país, as
instalações destinadas ao futebol na capital paranaense passaram pelos diversos
estágios que caracterizaram o desenvolvimento dos estádios no país.
O Estádio Durival Britto e Silva, a Vila Capanema, construído com o apoio
da Rede Ferroviária, um órgão estatal, e que foi palco de duas partidas da Copa
do Mundo de 1950, marca, em Curitiba, a Fase Moderna Nacional, da 3ª Geração de estádios brasileiros.
O Complexo Esportivo do Pinheirão, único estádio que pertenceu a uma
Federação de futebol no Brasil, a Paranaense, traz todas as características dos
estádios erguidos na época do Regime Militar. Nasce no modelo olímpico,
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para ser grandioso e abrigar outras modalidades esportivas além do futebol. O
Pinheirão foi o gigante de concreto armado de Curitiba, típica instalação da
4ª Geração de estádios do Brasil, em sua Fase Moderna do Milagre Brasileiro.
Com o futebol deixando de ser “produto do estado” para se tornar um “produto do mercado”, o Pinheirão, em Curitiba, some para dar lugar à moderna
Arena da Baixada, um estádio de classe mundial (world class stadium).
A Arena da Baixada, Estádio Joaquim Américo, surge dentro da 5ª Geração
de estádios brasileiros, em sua Fase Pós-Moderna. O novo local do futebol em
Curitiba é caracterizado, assim, pelo aumento da necessidade de novos fluxos de
arrecadação para compensar a diminuição do público; pela concorrência com
outras formas de consumo do entretenimento e do espetáculo; pela necessidade
de segurança, dentro e fora dos estádios; pela incorporação das mais recentes
soluções tecnológicas e de sustentabilidade por arquitetos proeminentes como
parte do processo de comercialização e diferenciação do produto estádio; pela
aceitação da exploração comercial dos estádios com outras atividades em dias
que não acontecerão jogos; e, pelos serviços de exploração de patrocínios, marketing e patrimoniais como nova fonte de arrecadação.
Como resultado da pesquisa realizada em Curitiba, em suas três fases, é interessante observarmos o apreço do torcedor, em especial na Fase 2, Copa do
Mundo, pelo entretenimento e pelo espetáculo promovido pelos organizadores do Mundial. Mais do que o caráter competitivo do futebol, interessa hoje
ao torcedor outros aspectos muito mais relacionados ao entretenimento e ao
convívio social, do que os resultados da partida e/ou a vitória de sua equipe de
coração.
A Arena da Baixada passa a ser, além de ferramenta de promoção do evento
futebol, também um produto de marketing, com logo e estratégias mercadológicas próprias, que devem ser exploradas pelos seus gestores.
O Estádio Joaquim Américo, ao contrário da maioria das novas arenas construídas e reformadas para a Copa do Mundo de 2014, apresenta uma vantagem
na sua gestão. Trata-se de uma instalação privada, que tem como seu proprietário um clube de futebol, o Clube Atlético Paranaense. O simples fato de pertencer a um clube de futebol, que disputa as mais importantes competições do
país, já garante um mínimo de ocupação e livra o estádio de ser rotulado como
um “elefante branco”.
Além disso, a gestão privada é caracterizada, ao contrário da gestão pública,
por critérios mais rigorosos de rentabilidade, eficiência, eficácia e efetividade.
Há uma preocupação maior em viabilizar o negócio estádio do que podemos
encontrar nas instalações administradas pelo setor público ou por uma parceria
público-privada (PPP).
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Curitiba é, ao contrário de outras cidades brasileiras que foram sedes da
Copa do Mundo, de acordo com o Departamento de Geografia da Universidade de Loughborough, na Inglaterra, em sua classificação de 2012, uma cidade
ranqueada dentro da Rede de Investigação (GaWC), criada pela instituição britânica (GaWC Research Network, 2012). O GaWC mede, através das relações
externas de cidades de todo o mundo, o grau de globalização de diversos municípios espalhados pelo planeta. Esse conceito leva em consideração questões, por
exemplo, relativas a negócios internacionais, sustentabilidade, política urbana e
logística (GaWC Research Network, 2012).
A capital paranaense é uma cidade globalmente classificada pelo estudo na universidade britânica como “high sufficiency”, ou seja, é considerada uma cidade com
suficiência de serviços. Estas são cidades que não são cidades globais, do mundo, mas
têm serviços suficientes para não serem dependentes das cidades do mundo. Curitiba é, assim, uma cidade que comporta um estádio nos padrões da Arena da Baixada.
Os torcedores que frequentaram a Arena da Baixada, durante nossa pesquisa,
aprovaram a nova instalação. Além disso, a Arena de Curitiba cumpre parcialmente a coerência que deve existir entre estádios de classe mundial, eventos de
natureza global e cidades de classe internacional (world class stadium – world class
events – world class cities). Curitiba não é exatamente uma cidade de classe mundial, mas apresenta características de independência de outros centros maiores,
que permitem a viabilização da nova arena.
Não basta a existência de um estádio de classe mundial, como a Arena da
Baixada Pantanal, para sua viabilização e ocupação. Localizada em uma cidade
com bom apelo para eventos de caráter internacional-global, como Curitiba,
e tendo sua gestão realizada pela iniciativa privada, com seu clube proprietário
participando das principais competições de futebol do país e do continente, a
Arena da Baixada apresenta boas condições operacionais de sustentabilidade.
Para que o Estádio Joaquim Américo decole de fato como um bom produto para
seu proprietário, o Clube Atlético Paranaense, é necessário um aprimoramento na
gestão deste tipo de empreendimento e, principalmente, na resolução dos problemas
financeiros oriundo da forma equivocada como a construção da Arena foi financiada.
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FORTALEZA (CE): A “CIDADE DO SOL”
E O CASTELÃO
Eduardo de Oliveira Cruz Carlassara
Ary José Rocco Jr
Lucas Cardoso dos Reis

A cidade mais antiga do Brasil. É assim que muitos historiadores do Brasil,
Portugal e Espanha consideram o município de Fortaleza, capital do estado
do Ceará. Tudo porque, para esses estudiosos, não foi o navegador português
Pedro Álvares Cabral quem primeiro chegou ao Brasil em 22 de abril de 1500,
na Bahia. Tais historiadores advogam a tese de que, um pouco antes, em 26 de
janeiro ou 2 de fevereiro de 1500, o espanhol Vicente Yañez Pinzón teria estado no Brasil, mais especificamente na Ponta do Mucuripe, hoje pertencente à
Fortaleza (Prefeitura de Fortaleza, 2015). Segundo os pesquisadores, assim que
percebeu que o local, pelo Tratado de Tordesilhas, pertencia a Portugal e não à
Espanha, teria zarpado e seguido viagem em direção à foz do Rio Amazonas,
região, à época, formalmente pertencente à Espanha.
Após diversas tentativas fracassadas de colonização por Pero Coelho, em
1603, e pelos padres Francisco Pinto e Luís Figueira, em 1607, não houve outros
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registros de novas expedições ao Ceará, até que as necessidades da reconquista
do Maranhão exigissem a vinda de Martins Soares Moreno (Prefeitura de Fortaleza, 2015). Assim, Fortaleza foi oficialmente fundada em 13 de abril de 1726,
ao redor do rio Pajeú (Portal da Copa, 2014).
Em 1799, a Província do Ceará é desmembrada da jurisdição de Pernambuco, e Fortaleza é eleita sua capital. Um ano após a Independência do Brasil, em
1823, Fortaleza passou à condição de cidade, nomeada pelo Imperador Dom
Pedro I como “Fortaleza de Nova Bragança”. Posteriormente, a localidade retomou seu nome original: “Fortaleza de Nossa Senhora de Assunção” (Prefeitura
de Fortaleza, 2015).
Cercada por dunas brancas de areia fina, a capital cearense captura o turista
com sua beleza natural. Na região metropolitana encontram-se praias repletas
de restaurantes e bares, que transformam o dia em uma experiência sensorial.
Nos limites do município de Fortaleza existem 15 praias, sendo que uma das
mais frequentadas é a de Iracema, no qual, além de prédios históricos como a
Igreja de São Pedro, o Estoril e a Ponte Metálica, o visitante encontra o Centro
Dragão do Mar de Arte e Cultura (Portal da Copa, 2014).
Fortaleza é um importante centro industrial e comercial do Brasil, ocupando
a sétima posição em poder de compra no país. A cidade adquiriu este nome por
ter sido, no período colonial brasileiro, um importante forte militar. O lema do
munícipio — presente no brasão da localidade — é a palavra em latim Fortitudine, que significa: força, valor e coragem (Prefeitura de Fortaleza, 2015).
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
(2015), a população estimada de Fortaleza é de 2.591.188 habitantes, a quinta
maior do Brasil. Com uma extensão territorial de 314,930 km2, a capital do
Ceará apresenta uma densidade demográfica de 7.786,44 hab./km² e IDH-M
de 0,754 (Prefeitura de Fortaleza, 2015).
Em 2012, ainda segundo o IBGE (2015), o munícipio apresentou o 10º
Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil, com a economia da cidade gerando R$
43,402 bilhões naquele ano, com um PIB per/capita de R$ 18.259,45. A maior
parte da arrecadação da cidade provém do setor terciário (serviços), com destaque para a indústria do turismo. Além das praias, Fortaleza conta ainda com
outros atrativos naturais, como a Reserva Ecológica de Sabiaguaba, museus,
igrejas e centros culturais (Portal da Copa, 2014).
Em 31 de maio de 2009, a cidade de Fortaleza, foi anunciada oficialmente
em Nassau — Bahamas — durante cerimônia da FIFA como sede da Copa do
Mundo de 2014 (Portal da Copa, 2014). Além da paixão pelo futebol, o munícipio é um oásis turístico brasileiro sendo um dos destinos mais procurados
do país por anos consecutivos. Favorecida geograficamente por sua luminosi-

318

Os Estádios e Arenas do Futebol Brasileiro e o legado da Copa do Mundo 2014:
o padrão FIFA, o consumidor do esporte e o entretenimento

dade, Fortaleza, conhecida como a “Cidade do Sol”1, conta com a beleza de
suas praias, o maior parque aquático do Brasil — Beach Park — e uma enorme
estrutura hoteleira e gastronômica para atender milhares de turistas concomitantemente (Jogada Perfeita, 2014).

1. Fortaleza e seus primeiros estádios de futebol
A chegada do futebol ao estado do Ceará, em especial em Fortaleza, admite
duas versões. Na primeira, sustentada por Frederico Maia em seu livro “A Verdadeira História do Futebol Cearense”, escrito em 1955, defende a ideia de que
o futebol chegou à capital do Ceará em um navio no final do ano de 1903. Um
time de foot-ball advindo da Inglaterra, que pretendia excursionar pelo sul do
Brasil e pela Argentina, teria introduzido a prática do novo esporte aos habitantes da cidade, tendo jogado contra cidadãos da elite local no terceiro plano do
Passeio Público (Maia apud. Campeões do Futebol, 2012).
A Praça dos Mártires, também conhecido como Passeio Público, é a mais
antiga praça da cidade de Fortaleza. Construída em 1890 em estilo neoclássico,
a praça foi reformada em 1940 nos moldes do Passeio Público do Rio de Janeiro. O local foi palco, como já mencionado, das primeiras partidas de futebol
do estado do Ceará, disputadas por marinheiros de navios ancorados no porto
da cidade, ingleses residentes em Fortaleza e cearenses da classe alta (Marques,
2007). Além da bela vista para o mar, a praça possui como atrativos naturais
diversas árvores centenárias. Seu nome atual foi definido em 11 de janeiro de
1879 pela Câmara Municipal de Fortaleza.
A segunda versão sobre a origem do futebol em Fortaleza defende que o
esporte foi introduzido na capital do Ceará por José Silveira, em 1904. Silveira
trouxe da Inglaterra, onde estudava, para a cidade, a primeira bola e o livro de
regras. O material trazido pelo estudante permitiu, em 24 de dezembro daquele
ano, a realização da primeira partida oficial na cidade. O jogo foi disputado
entre o English Team (fundado em 23 de dezembro de 1904 por funcionários
do London Bank South American e da Ceará Gaz Company Limited) e o Foot-Ball

1.

Fortaleza é denominada a cidade sol pela sua localização geográfica que fornece ao
munícipio uma luminosidade ímpar.
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Club, formado por membros da elite local, fundado em 1 de janeiro de 1904.
Vitória dos ingleses por 2x0 (Campeões do Futebol, 2012).
Em 1912 foi fundada, por membros da elite local e estrangeiros que viviam
e trabalhavam em Fortaleza, a Liga Cearense de Futebol com as seguintes equipes – American Football Club (composto por funcionários da London Bank South
American), Associação Atlética (fundada no começo de 1912), Ceará Football
Club (fundando em 1907), Cearense Football Club (fundado em 26 de abril de
1908), Fortaleza Sporting Club e o Rio Negro Football Club, que disputaram
o primeiro campeonato da liga, tendo como vencedor o Rio Negro.
Com o crescimento e popularização do futebol local foi inaugurado, para
a disputa do Campeonato Cearense de 1913, o Stadium Sport Cearense, mais
conhecido como Campo do Prado. O local, que teve como partida inaugural o
jogo entre Hespéria Atlético Club e Fortaleza Sporting Club com o placar de
0x0, foi o primeiro “palco” do futebol no Ceará e contribuiu de forma importantíssima para a melhoria da organização do esporte no estado (Campeões do
Futebol, 2012).
Embora o primeiro jogo tenha ocorrido em 1904, o primeiro
estádio oficial do Ceará só foi inaugurado em 7 de setembro
de 1912. O Campo do Prado, onde fica localizado hoje o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará
(IFCE), no bairro Benfica, foi o principal palco de jogos de
futebol durante cerca de 30 anos. Originalmente chamado de
Sport Cearense, o local era vizinho de um espaço em que
ocorriam provas de turfe. Pela aparência plana do gramado,
tal qual uma pradaria, o campo passou a se chamar de Prado.
No entanto, com o surgimento do Estádio Presidente Vargas,
o espaço caiu no esquecimento. O local ainda foi palco da
primeira gravação de uma transmissão de futebol em Fortaleza,
durante um jogo entre Maguari e Estrela do Mar, em 23 de
dezembro de 1939. [...] Hoje, o complexo abriga campos de
futebol society, piscina, salas de musculação, fisioterapia, além
de banheiros e vestiários. Mas não existe mais nada que relembre o velho Prado, a não ser uma referência a ele no local
(Globoesporte, 2013).

A Liga Cearense de Football com inclusão do Maranguape (primeira equipe
filiada a não ser da capital) passou a se denominar Liga Metropolitana em 30
de maio de 1915, com as seguintes equipes filiadas: Maranguape Football Club,
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Rio Branco, Rio Negro Football Club e Stella. Neste mesmo ano, a Liga organiza o primeiro Campeonato Cearense. No entanto, este torneio é excludente,
pois dele participaram apenas equipes da elite de Fortaleza. A exceção fica por
conta do Maranguape, da cidade de mesmo nome, que é um clube da burguesia
local. Os clubes excluídos (dos pobres, trabalhadores e negros) acabaram por
formar seu próprio campeonato e liga. O primeiro campeão do futebol cearense acabou sendo o Ceará Sporting Club (nova denominação do Rio Branco)
(Campeões do Futebol, 2012).
Com a mudança do nome da Liga e a separação hierárquica, o futebol cearense passou a viver uma divisão insólita: as equipes dos jovens abastados na
primeira divisão e uma segunda divisão formada por equipes compostas por
pessoas de menor condição financeira. Enquanto os jogos da primeira divisão
eram realizados no Campo do Prado, os da segunda aconteciam na Praça Fernandes Vieira (atual Praça do Liceu).
Adquirido pelo empresário Alcides Santos2, um dos fundadores do Stella e do Fortaleza, o Campo do Prado [...] não possuía gramado, o campo era de terra batida e precisava ser molhado antes dos grandes jogos. Quando vinham times de fora,
o carro de bombeiros entrava em campo antes dos jogadores,
para diminuir a poeira (Fortaleza em Fotos, 2010).

2.

Alcides de Castro Santos nasceu em 04 de novembro de 1889. Filho do político e
professor Agapito dos Santos, estudou na Europa, de onde trouxe a paixão pelo futebol.
Foi próspero comerciante, sendo sócio e fundador de diversas empresas cearenses, além
de primeiro representante da Ford Company no Brasil. Em 1912, fundou um clube
também chamado Fortaleza, que posteriormente veio a ter suas atividades encerradas.
A seguir, participou da fundação do Stella Foot-Ball Club, em 1915. Stella era o nome
de um colégio suíço onde estudavam os filhos de alguns nobres representantes da
alta sociedade de Fortaleza. Este clube teve estreita ligação com o Fortaleza Esporte
Clube, principalmente pela presença de Alcides Santos na formação dos dois, tendo o
Fortaleza sido fundado em 18 de outubro de 1918. Como grande desportista, também
estimulou e participou da fundação dos clubes Riachuelo, Tabajara e Maranguape, todos antes de 1918. Esteve ligado ao Fortaleza Esporte Clube em seus primeiros 20 anos
de história. Comprou e doou ao Fortaleza o campo do Alagadiço (próximo de onde
hoje é a Igreja de São Gerardo, na cidade de Fortaleza), além de construir o Campo
do Prado (onde se situa a Escola Técnica Federal – atualmente IFCE) e doá-lo à ADC
(Associação Desportiva Cearense, fundada em 23/03/1920, sob sua liderança) (Fortaleza Esporte Clube, 2016a).
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A Liga Metropolitana não congregava todos os interesses dos futebolistas, pois a proliferação de outros times começava a preocupar os interesses
dos clubes da elite, as entidades que abrigavam os indivíduos ricos. Com
o tempo as agremiações elitistas passaram a aceitar jogadores de outras
freguesias, outros bairros e/ou classes sociais, e também surgiram times de
operários ou relacionados às companhias de trabalhadores (Campeões do
Futebol, 2012).
A popularização do futebol, com o aumento de times de subúrbio de Fortaleza, motivou a constituição de uma federação do esporte que protegesse os
interesses dos clubes e promovesse um campeonato local. Assim, em 1920, é
fundada a Associação Desportiva Cearense (ADC), para organizar e divulgar o
futebol em todo o estado do Ceará.
Nesse mesmo ano, 1920, aconteceu o primeiro Campeonato Cearense de
Futebol, organizado pela ADC, instituição depois denominada Federação Cearense de Desportos (FCD) e que, hoje, é chamada de Federação Cearense de
Futebol3 (FCF). O Fortaleza Sporting Club4 sagrou-se campeão.
Em 22 de abril de 1923 foi inaugurado o Campo do Alagadiço, que passou
a dividir com o Campo do Padro, as principais partidas do futebol cearense. A instalação foi o primeiro estádio de propriedade do Fortaleza Esporte
Clube. O local, próximo de onde hoje é a Igreja de São Gerardo, foi doado à
agremiação por Alcides Santos, e teve importante papel na hegemonia que o
Tricolor construiu no futebol cearense na década de 19205 (Fortaleza Esporte
Clube, 2016).
Quatro anos depois, em 05 de junho de 1927, o Campo do Prado foi reinaugurado, após ampla reforma para a época. Uma cerca de madeira, separando

3.

Em 23 de março de 1920, é fundada a Associação dos Desportos do Ceará (ADC), que
tomou o lugar da Liga Metropolitana como maior organizadora do futebol local. Em
11 de julho de 1941, a mesma passou a se chamar Federação Cearense de Desportos
(FCD), por decreto do então presidente da República Getúlio Vargas. Em 22 de novembro de 1972, deu origem a atual Federação Cearense de Futebol com o desmembramento em várias federações correspondentes aos variados esportes cobertos pela
FCD (Federação Cearense de Futebol, 2011).

4.

Atual Fortaleza Esporte Clube.

5.

O Fortaleza Esporte Clube conquistou sete títulos estaduais na década de 1920: 1920,
21, 23, 24, 26, 27 e 28 (Campeões do Futebol, 2012).
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torcedores e o campo, e um pequeno lance de arquibancada foram erguidos
para melhorar a instalação. Para evitar a entrada de “penetras”, o Prado foi cercado por estacas de madeira e arame farpado (Fortaleza em Fotos, 2010).
O primeiro jogo noturno de futebol disputado no estado do Ceará também
aconteceu no Campo do Prado. Foi em 28 de setembro de 1939, na partida
entre Ferroviário 2x1 Estrela do Mar, quando foram inaugurados os refletores
do estádio.
Assim, o Campo ou Estádio do Prado foi o principal palco dos jogos de
futebol em Fortaleza durante 28 anos. A instalação foi sede dos jogos da Liga
Metropolitana Cearense de 1915 a 1919 e do Campeonato Estadual de 1920 a
1941. O local só perdeu essa primazia com a inauguração, em 1941, do Estádio
Presidente Vargas, o PV.
O biênio 1938-39 pode ser considerado um dos momentos mais importantes da história do futebol cearense. Três acontecimentos trouxeram a modernidade para o esporte da bola no estado. O primeiro deles foi a introdução, através
do Ferroviário Atlético Clube, equipe da cidade de Fortaleza, do profissionalismo no futebol cearense. A equipe da capital do estado, campeã da segunda divisão do Ceará em 1937, inaugurou o profissionalismo, para disputar a primeira
divisão em 1938, atraindo jogadores de outros estados em troca de emprego na
Rede Ferroviária6.
No ano seguinte, em 1939, aconteceu a primeira transmissão radiofônica de uma partida de futebol no estado do Ceará. A pioneira Ceará
Rádio Clube (PRE-9), emissora de Fortaleza, em 24 de dezembro de 1939,
transmitiu a partida entre Estrela do Mar Foot-ball Club e Sport Club Maguary, válida pelo Campeonato Cearense daquele ano (Diário do Nordeste,
2015a).
A modernidade que começava a soprar no futebol cearense no final da década de 1930 fez com que o Campo do Prado se tornasse pequeno e obsoleto
para a popularidade e as novas exigências do futebol cearense. Um novo estádio,
mais moderno, se fazia necessário. Assim, em 13 de agosto de 1939, o Estádio
Presidente Vargas, o PV, teve sua pedra fundamental lançada.

6.

O Ferroviário Atlético Clube é um clube de futebol da cidade de Fortaleza, Ceará,
fundado por operários ferroviários em 1933. O time é símbolo da democratização do
futebol nacional e precursor do profissionalismo no futebol cearense (Almanaque do
Ferrão, 2014).
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Construído pela prefeitura municipal com acomodações consideradas “super modernas” para a época como arquibancadas de madeira, iluminação noturna, cerca separando a torcida do campo, e, pela primeira vez no estado do Ceará,
um campo com gramado (Farias, 2005, p.41). Sua inauguração ocorreu no dia
14 de setembro de 1941 somente com desfiles e shows artísticos. O primeiro
jogo ocorre uma semana depois, em 21 de setembro, com a partida Ferroviário 1x0 Tramways (Pernambuco) (Fortaleza Nobre, 2010). Chinês, jogador da
equipe cearense, foi o autor do primeiro gol do PV aos 20 minutos do primeiro
tempo (Fortaleza Nobre, 2010).
O estádio está localizado no bairro de Benfica, na capital cearense. A instalação é sede dos jogos das principais equipes de Fortaleza, como Ceará, Ferroviário, Fortaleza e Tiradentes. No passado, abrigou partidas de times como
Maguary, América, Calouros do Ar e Terra e Mar.
Foi inaugurado com o nome de Estádio Getúlio Vargas. Com a queda do
presidente em 1945, passou a se chamar Estádio Municipal. O retorno de Vargas
à presidência, em 1951, fez com que o estádio ganhasse seu nome atual, Presidente Vargas (Fortaleza Nobre, 2010).
Entre fevereiro de 2008 e abril de 2011, o PV ficou interditado para a realização de uma série de melhorias. De 1941 até 2008, o maior público registrado
no estádio foi de 38.515 pagantes no jogo Ferroviário 1x1 Ceará, em 7 de maio
de 1989. Porém, alguns historiadores afirmam, sem comprovação, que 42.000
pessoas assistiram, no PV, ao jogo Ceará 0x1 Corinthians pelo Campeonato
Brasileiro de 1971 (Diário do Nordeste, 2011).
Além dos jogos entre as equipes de Fortaleza, o Estádio Presidente Vargas foi
palco de momentos importantes do futebol brasileiro.
Outro jogo histórico do Vovô [no PV] foi em 3 de novembro
de 1972, contra o Santos, pelo Brasileirão daquele ano. O jogo
era o 1000º de Pelé com a camisa do time paulista. Com um
público pagante de 35.752, o Alvinegro venceu a partida por
2x1, gols de Samuel e Da Costa. O Rei Pelé marcou para o
Santos (Diário do Nordeste, 2011).
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Reinaugurado em 2011, após a realização de obra orçada em mais de R$
50 milhões7, o PV apresentou nova e moderna estrutura. A reforma reconstruiu
a cobertura sobre as cadeiras sociais, cabines de rádio e TV, além de restaurar a
fachada histórica do estádio, reformar túneis e rampas de acesso ao campo de
jogo, vestiários, salas da administração, imprensa e estacionamento. Além disso,
foram instalados dois placares de LED e vidro ao redor do gramado (Portal
Brasil, 2014).
A reforma do Estádio Presidente Vargas incluiu, ainda, a mudança de todo
o sistema elétrico e hidro sanitário, das cadeiras, das traves e a recuperação do
gramado. O PV foi o principal estádio do futebol cearense até a reabertura do
Castelão, em 2013, após o remodelamento para os campeonatos da FIFA. O
estádio foi, ainda, um dos centros de treinamentos (CT) para a Copa do Mundo
de 2014 e a Copa das Confederações de 2013 (Portal Brasil, 2014).
Após as obras, a capacidade do PV foi reduzida, por motivos de segurança, para 20.268 torcedores. O maior público pagante registrado no
Presidente Vargas, após a reforma, foi de 20.062 pessoas, no jogo Fortaleza
1x3 Oeste, no dia 11 de novembro de 2012, pelo Campeonato Brasileiro da
Série C daquele ano.
Apesar de não ser, hoje, o maior estádio de Fortaleza, o Presidente Vargas é
considerado o “queridinho da torcida cearense”.
O torcedor cearense tem uma relação especial com o PV. Inaugurado em 1941, o aconchegante estádio localizado no bairro
do Benfica, região central de Fortaleza, permite ao público
acompanhar uma partida a poucos metros do gramado. “Assistir jogo no PV é diferente.Você sente o jogo mais de perto
e vê detalhes que em estádios maiores é impossível, como as
reações dos jogadores, gritos e até palavrões em campo”, relata
Fabiano Campelo, torcedor do Fortaleza Esporte Clube. [...]
Com capacidade para 20 mil pessoas, o Presidente Vargas já foi
palco de grandes jogos, [...] grandes episódios, como show da
Xuxa, noite de Iemanjá e tourada [...] e [...] decisões e perso-

7.

Aproximadamente R$ 72.226.600,00, em valores atualizados para setembro de 2017.
Base: IGP-DI (FGV). Fonte: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/
corrigirPorIndice.do?method=corrigirPorIndice
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nagens ligados ao futebol. [...] “O PV é o estádio queridinho
de Fortaleza. Por ser mais aconchegante e estar numa região
central, sempre teve a preferência dos torcedores. Por isso,
quem é da cidade já se acostumou a chamá-lo com apelido.
Nada de Presidente Vargas. Para os fortalezenses é simplesmente PV”, afirma o jornalista Rafael Luis Azevedo, [...] editor do
site Verminosos por Futebol (Portal Brasil, 2014).

O PV foi indicado pela FIFA como um dos Campos Oficiais de Treinamento (COTs), em Fortaleza, para a Copa do Mundo de 2014. Em função disso, o
estádio recebeu um investimento de R$ 70 mil8 para a revitalização e manutenção do gramado (Portal Brasil, 2014). O local foi palco, durante o Mundial, de
treinamentos de diversas seleções, inclusive a Seleção Brasileira, que jogaram em
Fortaleza pela competição.
Na evolução histórica dos estádios de futebol, duas outras instalações
merecem destaque. Em 1945, o PV esteve fechado para a realização de
algumas reformas. Durante o fechamento do Presidente Vargas, as partidas
do Campeonato Cearense daquele ano ocorreram no Estádio Américo Picanço, também chamado Estádio da Aldeota, de propriedade do América
Football Club.

Ao contrário do que muitos pensam, o Campo do América, localizado no cruzamento das ruas José Vilar e Tenente
Benévolo, no bairro Meireles, em Fortaleza, não é o real
local que abrigou o estádio do cearense América Football
Club. - O real local do estádio do América é onde hoje fica
a igreja do Líbano, no bairro Aldeota – pontuou o historiador Airton Fontenele. O Américo Picanço, nome original do estádio (que depois ficou conhecido simplesmente
como Estádio do América), abrigou algumas partidas do
Campeonato Cearense de 1945. Na época, foi c onsiderado

8.
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como o mais distante campo de futebol da cidade. Segundo o historiador, com a suspensão do Presidente Vargas de
agosto a novembro daquele ano, as arquibancadas de madeira do estádio foram transferidas para o Estádio do América. O mesmo ocorreu em 1951, quando outra reforma
precisou ser feita no PV. Com o tempo, o América, que
foi campeão cearense em 1935 e 1966, passou o local para
frente. Isso porque o estádio não se firmou mais como palco esportivo e acabou vendido. Anos depois, boa parte do
seu terreno foi usado para a construção da Igreja do Líbano
(Globoesporte, 2013).

O fechamento do Estádio Presidente Vargas, por parte da Prefeitura
Municipal de Fortaleza, em 1951, para reformas, fez renascer nos dirigentes do Fortaleza Esporte Clube o desejo de ter novamente o seu próprio
estádio. A agremiação já havia sido proprietária do Campo do Alagadiço,
na década de 1920. A ideia ganhou força com as conquistas, por parte do
clube, dos Campeonatos Cearenses de 1953 e 1954. Em 1957, o Fortaleza
adquiriu terrenos no Bairro do Pici, que durante a Segunda Guerra Mundial fora base militar dos americanos na cidade, chamado de Post Command
(Posto de Comando). Vem daí a denominação PICI. Com isso, o clube
transfere sua sede para o local, passando a ser conhecido, em razão disso,
de o Leão do Pici.
Em 1962, após cinco anos de construção, o Fortaleza inaugura o Estádio
Alcides Santos, também chamado de Parque dos Campeonatos. Localizado
na Avenida Senador Fernandes Távora, bairro do Pici é o maior estádio particular do estado do Ceará. A localização do estádio é privilegiada por estar
próximo à Lagoa da Parangaba, à Universidade Federal do Ceará (Campus
do Pici), a dois grandes shoppings da região, e também por estar próximo à
Estação de Metrô Parangaba, Terminal da Lagoa, ao Aeroporto de Fortaleza
e grandes vias como a Avenida José Bastos e Avenida Dedé Brasil.
Inaugurado em 21 de junho de 1962, o Estádio Alcides Santos [...] está completando 50 anos. Maior estádio particular do
futebol cearense, comporta atualmente um público de 7.150
pessoas, mas existe um projeto para ampliar sua capacidade
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para 12 mil lugares. Motivo de orgulho para a Maior Torcida
do Estado, o Parque dos Campeonatos se encontra em fase de
reforma, trabalho que permitirá em breve que o Tricolor de
Aço volte a sediar jogos oficiais de menor porte no seu” habitat natural” que é o Pici, onde já aconteceram inclusive jogos
pela Copa do Brasil, com o Leão do Pici vencendo o Guarani
de Campinas/SP, pelo placar de 2x0, com gols de Tatu e André
Turatto, sendo esse o primeiro jogo de uma competição nacional realizado no local, em partida disputada no dia 12 de março
de 2010. [...] [O Estádio Alcides Santos] teve o maior público de sua história em jogos oficiais, no dia 12 de janeiro de
2011, na estreia do Leão no Estadual daquele ano. Na ocasião
o Fortaleza venceu o Tiradentes por 2x1, com um público de
7.150 pagantes. Já o jogo inaugural foi entre Fortaleza e Usina
Ceará, em junho de 1962, terminando com o placar de 2x1
para o Leão.Vale ressaltar que o primeiro jogo oficial realizado
no Pici foi em 12 de março de 2008, válido pelo Campeonato
Cearense daquele ano, com o Fortaleza empatando em 3x3
com o Itapipoca (Fortaleza Esporte Clube, 2016b).

Atualmente, o Estádio Alcides Santos está em reformas. Em 15 de outubro de 2009, foi fundado o Instituto Alcides Santos para, a partir da ação
voluntária de torcedores do clube reestruturar e modernizar o Estádio e
todo o Complexo Administrativo do Pici. Para conquistar este objetivo, o
projeto realiza uma campanha para a arrecadação de notas e cupons fiscais,
direcionando os recursos repassados pela Secretaria da Fazenda do Ceará
(Sefaz) através do programa “Sua Nota Vale Dinheiro”9 para as obras de melhorias que estão sendo realizadas na sede Tricolor. A meta a ser alcançada
com a arrecadação, triagem e soma destas notas é ampliar a capacidade do
Estádio Alcides Santos para 20 mil pessoas até as comemorações do centenário do Fortaleza Esporte Clube, em 2018, inaugurando, assim, a Arena
Tricolor.

9.
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O programa “Sua Nota Vale Dinheiro”, criado pela Secretaria da Fazenda do estado
do Ceará (Sefaz), surgiu em dezembro de 2004 com o intuito estimular o consumidor,
pessoa física, a digitalizar suas notas fiscais e receber de volta parte do que foi gasto nelas
em dinheiro para os cearenses (Sefaz, 2013).
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Em 2014, conforme Tabela 1, a cidade de Fortaleza possuía sete, entre os
quarenta e um estádios de futebol do estado do Ceará, cadastrados na Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

2. A Arena Castelão: da Ditadura Militar à Copa do
 undo 2014
M
Com a popularização do futebol no Ceará, o desenvolvimento de suas principais equipes no cenário nacional e os crescentes incentivos fornecidos pela
Ditadura Militar que governou o Brasil nas décadas de 1960, 70 e 80, o governo
do estado do Ceará começou a planejar a construção de um novo estádio. Uma
instalação mais ampla, capaz de acompanhar o crescimento populacional da
cidade de Fortaleza e seu interesse pelo futebol.
O futebol cearense sonhava ser grande no fim dos Anos Dourados do futebol brasileiro. A Canarinho vencerá duas Copa do
Mundo e contava com Pelé, já consagrado Rei do Futebol, para
levar o tricampeonato em 1970, no México. Os governos batiam bola com o chamado esporte das multidões, incentivando a
realização do Campeonato Brasileiro e a construção de grandes
estádios [...]. Nesse contexto, o futebol cearense parecia andar
em círculos. O Estado possuía equipes competitivas e torcidas
vibrantes, mas que ainda se apertavam no acanhado Estádio Presidente Vargas, inaugurado em 1941. Já naquela época, o campo
do bairro de Benfica era considerado obsoleto para a demanda
de uma cidade em acelerado ritmo de crescimento (Câmara,
2014a, p.27).

Plácido Aderaldo Castelo, que governou o estado entre 1966 e 1971,
foi o responsável por dar início à construção de um estádio olímpico em
Fortaleza. Em 1968, foi criada a Federação de Assistência Desportiva do
Estado do Ceará (FADEC), para coordenar os trabalhos de construção da
nova instalação.

Fortaleza (CE): A “Cidade do Sol” e o Castelão

329

Tabela 1 – Estádios do Ceará
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Fonte: Confederação Brasileira de Futebol (CBF), 2014.
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A intenção de Plácido Castelo era a de erguer o estádio no bairro do Alagadiço, na zona oeste de Fortaleza. Porém, os altos custos para fazer as desapropriações inviabilizaram a ideia. Outras áreas da cidade foram estudadas nos bairros
do Pici e do Itaperi. Finalmente, uma área de 25 hectares que pertencia à Santa
Casa de Misericórdia de Fortaleza foi comprada por Cr$ 400.000,0010 – quatrocentos mil cruzeiros – na época.
Desde sua concepção teórica o estádio se destacava por um
projeto arquitetônico grandioso. A estrutura previa capacidade
para cerca de 95 mil torcedores e uma marquise em concreto
nos moldes das existentes no mítico Estádio Azteca, no México, palco do tricampeonato da Seleção Brasileira, e no Mineirão, duas grandes referências para o Castelão. A cobertura, no
entanto, só foi acoplada ao Castelão com a reforma entre 2000
e 2002, mas já modernizada, sem concreto (Câmara, 2014a,
p.30).

A obra teve um custo inicial de aproximadamente 40 milhões de cruzeiros11.
Parte do montante veio da parceria firmada entre a FADEC e
a Loteria Estadual do Ceará, que criaram uma série de sorteios
visando reverter a renda da venda de bilhetes para a obra. Foram realizados concursos muito populares na época, divulgados nas rádios e com o apelo para o torcedor/apostador ter em
mente que ajudava a construir o que viria a ser o principal palco do esporte local. Foram sorteados 52 fuscas, 52 geladeiras,
52 bicicletas e 2.000 rádios portáteis. Paralelo a isso, a FADEC
ainda vendeu 3.000 cadeiras cativas (Câmara, 2014a, p.30).

10. Aproximadamente R$ 2.251.026,40, em valores atualizados para setembro de 2017.
Base: IGP-DI (FGV). Fonte: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/
corrigirPorIndice.do?method=corrigirPorIndice
11. Aproximadamente R$ 225.102.640,17, em valores atualizados para setembro de 2017.
Base: IGP-DI (FGV). Fonte: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/
corrigirPorIndice.do?method=corrigirPorIndice
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O movimento para a construção do estádio em Fortaleza refletia a lógica do
surgimento de uma série de instalações esportivas semelhantes espalhadas por
todo o Brasil. O país vivia a Ditadura Militar, o Milagre Brasileiro e a integração
da Nação através do futebol. O Castelão, em sua lógica, espelhava também a
modernidade vivida no cenário global.
O Estádio Castelão (1969) foi uma relevante realização arquitetônica do final da década de 1960 em Fortaleza, em função
do porte e do programa. José Liberal de Castro, Gerhard Ernst
Borman, Reginaldo Mendes Rangel e Marcílio Dias de Luna
foram os arquitetos que assinaram o projeto e o engenheiro
Hugo Alcântara Mota foi o responsável pelo cálculo estrutural.
À época de sua construção, o estádio se localizava em uma área
periférica da Cidade com muitos vazios urbanos, relativamente
próximo da BR-116. Atualmente, trata-se de uma área urbana
consolidada e com relativa valorização imobiliária, sobretudo
com o advento da Copa de 2014 em Fortaleza. A implantação
do edifício, solto em meio à gleba, era tipicamente moderna,
sendo possível percebê-lo na sua totalidade, de vários ângulos.
Assim como outros estádios modernos construídos no Brasil,
o Castelão incorporava aspectos programáticos e funcionais
específicos da cultura esportiva do futebol brasileiro, sobretudo
em relação ao comportamento e compartimentação do público (Paiva, 2013).

Depois de seis anos de obras, em 11 de novembro de 1973, o estádio foi
inaugurado pelo então Governador César Cals de Oliveira Filho. Um público
estimado de 70.000 pessoas assistiu à partida inaugural entre Ceará e Fortaleza.
O chamado Clássico-Rei terminou com o placar em 0x0. Com isso, o primeiro
gol do novo estádio só aconteceu uma semana mais tarde, no jogo entre Ceará
e Vitória (BA). Em 18 de novembro, Erandy Pereira Montenegro, atacante do
time cearense, fez o tento inaugural da instalação (Brasil Imperdível, 2011).
No dia da inauguração, o ex-governador Plácido Castelo e o Governador
César Cals recepcionaram autoridades do mundo político e esportivo nacional.
Sílvio Pacheco, presidente da então extinta Confederação Brasileira de Desportos (CBD) e o “Diamante Negro” Leônidas da Silva, estiveram presentes
ao evento (Secretaria do Esporte, 2016). A solenidade constou também com a
exibição de ginástica artística de aproximadamente 600 alunas do Colégio Justiniano de Serpa e do Instituto de Educação (Câmara, 2014a, p.32).
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À época de inauguração, o estádio possuía somente dois lances de arquibancada, sem os setores atrás dos gols, ainda a serem completados. O término da
construção das arquibancadas aconteceu em 1980 (Arena Castelão, 2016).
Por seu empenho na construção do estádio, durante seu mandato enquanto
governador, Plácido Aderaldo Castelo foi homenageado com o estádio recebendo seu nome. O “Castelão”, como a instalação foi carinhosamente apelidada
pelos cearenses, passou a ser, a partir daí, o principal palco não só do futebol, mas
também dos principais eventos recebidos por Fortaleza.
Além dos jogos das principais equipes de Fortaleza – Ceará, Ferroviário e
Fortaleza -, que participaram, nas décadas de 1970 e 80, das principais competições nacionais, o Estádio do Castelão foi palco de acontecimentos históricos da
vida religiosa e cultural cearense.
Em 09 de julho de 1980, por exemplo, foi aberto em Fortaleza o Congresso
Eucarístico Nacional, com a presença do Papa João Paulo II, que participou das celebrações do evento, celebrando uma missa no estádio para o maior público de sua
história: 120 mil pessoas. O evento contou também com a participação de Luiz Gonzaga, que homenageou o sumo pontífice com uma canção (Arena Castelão, 2016).
Outra celebração religiosa, em 13 de agosto de 1995, também atraiu grande
público ao Castelão. Nessa data ocorreu à missa de despedida do então arcebispo de Fortaleza, Dom Aloísio Lorscheider, quando 50 mil pessoas se reuniram
no estádio (Arena Castelão, 2016).
Dois shows, um do grupo pop Mamonas Assassinas, em 22 de dezembro de
1995, com 37 mil pessoas, e o outro, da artista Xuxa Meneghel, em 10 de dezembro de 1996, na turnê “Sexto Sentido: O Xou”, com 45 mil espectadores,
estão entre os maiores públicos do Castelão (Arena Castelão, 2016).
No que diz respeito ao futebol, em sua primeira fase, de 1973 a 2011, os
principais públicos12 do Estádio Plácido Castelo foram os dos jogos Ceará 0x1
Fortaleza, 60.363, em 6 de outubro de 1991, pelo Campeonato Cearense; Ceará
0x0 Fortaleza, 58.794, em 22 de dezembro de 1985, também pelo Campeonato
Cearense; Ceará 0x0 Fortaleza, 56.897, em 02 de outubro de 1977, de novo
pelo Campeonato Cearense; Ceará 0x0 Fortaleza, 56.421, em 09 de agosto de
1987, outra vez pelo Campeonato Cearense; e, Fortaleza 1x0 Icasa, 55.500, em
06 de maio de 2007, pelo Campeonato Cearense (RSSF Brasil, 2016).
Ao todo, no mesmo período, a Seleção Brasileira jogou sete vezes no estádio.
Na noite de 27 de agosto de 1980, com um gol do lateral são-paulino Getúlio,

12. Estão computados apenas os jogos entre clubes.
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de pênalti, aos 30 minutos da etapa final, o Brasil derrotou o Uruguai por 1x0
em sua primeira partida no Castelão. A equipe brasileira era dirigida por Telê
Santana. O público daquele dia, 118.495 pessoas, é, até hoje, o maior já registrado em um jogo de futebol no estado do Ceará (Câmara, 2014a, p.36). O último
jogo da Seleção Brasileira no Castelão “antigo”, em 21 de agosto de 2002, terminou com derrota de 1x0 para o Paraguai (Secretaria do Esporte, 2016).
O Estádio do Castelão, por sua importância no cenário do futebol no Brasil,
foi um dos fatores fundamentais para que Fortaleza fosse escolhida como uma
das cidades-sede da Copa do Mundo 2014.
Um dos pontos fundamentais a favor de Fortaleza é o Castelão.
Construído em 1973 e reformado em 2002, o estádio sempre
foi um dos principais do Brasil., seja em dimensão, capacidade
ou qualidade do gramado. A lotação chegou a somar 120.000
torcedores e, após a colocação de cadeiras em toda a extensão das
arquibancadas na reforma em 2002, a capacidade caiu para aproximadamente metade da antiga lotação (Câmara, 2014b, p.21).

Em 31 de março de 2011, o estádio foi fechado oficialmente para a reforma
visando a Copa do Mundo de 2014, em Fortaleza. O último jogo antes do fechamento foi válido pela Copa do Brasil de 2011, quando o Ceará levou 32.179
torcedores ao estádio na vitória contra o Brasiliense por 2x1.

3. Arena Castelão: projeto, reforma e Copa das Confederações.
A Arena Castelão foi o primeiro, dos doze estádios construídos ou reformados para a Copa do Mundo FIFA 2014, a ser entregue, antes do prazo estipulado
pela FIFA. Em 16 de dezembro de 2012, um domingo, em cerimônia que contou com a presença da presidente Dilma Rousseff, a instalação foi oficialmente
inaugurada. A obra foi realizada em 20 meses – a média para um estádio de
60.000 assentos é de 36 meses (Vigliecca, 2014, p. 54).
A primeira entrega de obras de estádios para a Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014 foi realizada neste domingo (16.12). No
início da noite, a presidenta da República, Dilma Rousseff, descerrou a placa que simboliza o fim do período de reformas do Estádio
Castelão, em Fortaleza, e afirmou que a arena traz orgulho a todos
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os brasileiros e mostra ao mundo a capacidade do país em realizar
os grandes eventos esportivos dos próximos anos.A cerimônia, realizada na área externa do estádio, foi finalizada com uma apresentação do cantor cearense Raimundo Fagner. (Portal da Copa, 2012).

O projeto de reforma, de autoria do arquiteto e urbanista Héctor Vigliecca,
fundador do escritório Vigliecca & Associados, transformou o estádio em uma
arena multiuso, moderna e autossustentável, procurando preservar a integração
do novo projeto com a proposta da construção inicial do Castelão. Os dados
técnicos do projeto são apresentados na Tabela 2.
Tabela 2 – Ficha Técnica – Estádio Castelão – Fortaleza/CE
Nome Oficial

Estádio Governador Plácido Castelo

Capacidade

63.903 lugares

Área de intervenção

230.000 m²

Área construída

355.000 m² - 155.000 m² (estádio);
200.000 m² (centro olímpico)

Início do projeto

2008

Arquitetura

Vigliecca & Associados - Hector Vigliecca, Luciene
Quel, Ronald Fiedler, Neli Shimizu; Paulo Eduardo
da Serra (autores).

Consultoria de estádios

EVMI

Estrutura

MD

Estrutura da cobertura

Projeto Alpha

Estacionamento

1.750 vagas

Projeto básico

R$ 5,8 milhões

Projeto executivo

R$ 12,05 milhões

Custo total da obra

R$ 518,6 milhões

Fonte: http://www.portal2014.org.br/cidades-sedes/FORTALEZA/
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O respeito ao cronograma de reforma do estádio e a entrega da obra no prazo previsto quando da apresentação do projeto, foram objetos de comemoração
por parte da Vigliecca & Associados, escritório de arquitetura responsável pelo
remodelamento da Arena Castelão para o Mundial da FIFA.
Primeiro [estádio] a ficar pronto para a Copa do Mundo 2014,
o mais econômico dos últimos [construídos para os] quatro
[últimos] Mundiais e primeiro da América do Sul a receber a
certificação ambiental Leed, o Castelão se destaca como um
monumento arquitetônico de padrões internacionais que integra parte do existente com a nova estrutura, além de dispor
de uma atmosfera de espetáculo mesmo vazio. (Vigliecca &
Associados, 2016).

O projeto de reforma do Castelão procurou atender às exigências do chamado “Padrão FIFA” para instalações destinadas a receber competições oficiais
organizadas pela entidade, em especial a Copa do Mundo, megaevento esportivo de dimensão global. O conceito de arena, com a possibilidade de utilização
do espaço para outras atividades distintas do futebol, aparece com força no
projeto do estádio cearense.
O principal objetivo do projeto de reforma do estádio, além
de inseri-lo nos padrões exigidos pela FIFA, era transformá-lo
em uma arena multiuso, moderna e autossustentável. A Arena
Castelão foi concebida para ser “o lugar para o evento urbano”. Para isso, os estacionamentos externos foram suprimidos,
cedendo lugar a uma grande esplanada. Situada entre as duas
arquibancadas, essa esplanada funciona como hall de acesso ao
estádio e área para instalações provisórias. Ela estabelece uma
relação com a topografia, onde foram instalados a Secretaria do
Esporte do Estado do Ceará (também parte do projeto) e outros serviços, que fazem a interface com o entorno. (Vigliecca
& Associados, 2016).

Por outro lado, o projeto da arena de Fortaleza demonstrou preocupação em
preservar a identidade original do estádio, verdadeiro “cartão de visita” da capital cearense. As exigências da FIFA e as necessidades turísticas da capital cearense
andam, assim, juntas no projeto da Arena Castelão.
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As modificações realizadas dão continuidade e estimulam a
leitura do projeto original, da década de 1970. O volume externo do estádio foi fechado com uma pele translúcida, mas ao
acessar seu interior é possível reencontrar os “gigantes de concreto” – como são conhecidos os pilares originais do Castelão.
O estádio está renovado, mas sua identidade foi preservada.
Os “gigantes de concreto” estabelecem, com sua inclinação, o
elemento diretriz para a concepção das estruturas metálicas e a
lógica construtiva. Ao redor das estruturas de concreto, foram
instalados 60 pilares metálicos reticulares que desempenham
duas funções simultâneas: atenuador de vibrações nas arquibancadas e sustentação para a cobertura (Vigliecca & Associados, 2016).

A “pele translúcida”, também chamada “pele de vidro” deu ao Castelão, do
ponto de vista estético, um dos seus principais diferenciais.
A Arena Castelão é revestida por uma carenagem de aço inox,
fixada em 68 pilares de 42 metros de altura, e por uma “pele
de vidro” de 2.800 metros quadrados, que escondem o concreto do fundo da arquibancada. A estrutura da fachada, além
da função estética, tem propriedade termoacústica e permite a
passagem de luz e a ventilação do local (Portal da Copa, 2012).

Para sediar a Copa do Mundo de 2014 era necessário que o projeto do novo
Castelão contemplasse o conceito de arena e, com ele, o conforto dos torcedores e, por exigência da FIFA e do megaevento Copa do Mundo, que a instalação
contasse ainda com variadas possibilidades de exploração comercial. Como um
produto mercadológico e um elemento de promoção turística de Fortaleza, é
importante ao novo estádio estar em sintonia com conceitos contemporâneos,
como a sustentabilidade e a premiação pela qualidade dos serviços que oferece
aos espectadores.
Na concepção da cobertura, a estrutura foi pensada para ser
montada em peças independentes, acelerando o processo de
instalação. [...] A cobertura contempla 100% dos espectadores, proporcionando conforto térmico e ventilação adequados,
além de alta qualidade acústica. Com isso, a vibração da torcida se tornou um componente substancial do espetáculo. A
cobertura ainda coleta água pluvial, utilizada na limpeza de
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sanitários e na manutenção de áreas verdes. [...] Reforçando o
conceito de arena – historicamente estádios em que o público
fica próximo aos jogadores –, o campo foi rebaixado e a arquibancada inferior avançou 30 m. A distância entre público e
jogadores é de apenas 10 m. [...] Optou-se por preservar 70%
das arquibancadas superiores. Apenas uma fatia, o equivalente
a 1/5 do estádio, foi implodida. A operação recebeu o prêmio
de precisão em engenharia World Demolition Awards. [...] A
arena ganhou um estacionamento subterrâneo com 4.200 vagas e, no lugar dos estacionamentos externos, foi criada uma
esplanada com 78.850 metros quadrados, que funciona como
acesso do público ao estádio e área para instalações provisórias.
[...] Todas as funções de alta complexidade foram concentradas nesse novo módulo, que corresponde às áreas que exigem
maior tecnologia como camarotes, sala de imprensa, sala VIP,
vestiários, sala de controle, zona mista, lounges e restaurantes.
Compactadas em um só lugar, otimizaram tempo e custo de
obra. (Vigliecca & Associados, 2016).

Outros dois aspectos considerados fundamentais pelo documento da FIFA,
a visibilidade e a segurança dos torcedores, estiveram presentes no projeto do
novo Castelão. A padronização das instalações, inclusive com a utilização dos
mesmos modelos, característica marcante das arenas, estádios, ginásios e outros
equipamentos construídos para os megaeventos esportivos, também compôs o
projeto arquitetônico da obra remodelada no Ceará.
Vale ressaltar os assentos escolhidos para a Arena Castelão.
Retráteis e antivandalismo, são os mesmos utilizados no Estádio Olímpico de Londres, palco da Olimpíada 2012, e no
Estádio FNB (Soccer City), que sediou a final da Copa do
Mundo 2010, em Johannesburgo, na África do Sul. Antes das
intervenções, a capacidade do estádio era de 60.326. Após
a modernização, ela foi ampliada para 63.903, garantindo a
todos os setores a visão completa do campo sem interferências, incluindo cadeirantes e seus acompanhantes. (Vigliecca
& Associados, 2016).

Durante a obra, a Arena Castelão adotou diversas medidas e equipamentos
que promoveram a redução de impactos ambientais, como o reaproveitamento
das estruturas já existentes; utilização de usina de reciclagem para reutilização
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do concreto; implantação de um lava-rodas de caminhões, evitando sujeira no
entorno da construção e desgaste do solo; separação da parte metálica da cobertura e da estrutura de aço, resultado das demolições, e envio para reciclagem
(Vigliecca, 2014, p.56).
Além disso, materiais do antigo Castelão em bom estado de
conservação como cadeiras, placares eletrônicos, gramado, cobertura dos bancos de reserva, entre outros, foram doados para
estádios menores. [...] O Castelão empregou sistema de vasos
sanitários a vácuo, como o adotado em aviões, e de condicionamento de ar que não utiliza gases refrigerantes à base de
CFC (clorofluorcarbono), que destroem a camada de ozônio.
(Vigliecca & Associados, 2016).

Por conta de todas as suas preocupações ambientais, a Arena Castelão foi o
primeiro estádio da América Latina a receber a certificação ambiental LEED
(Leadership in Energy and Environmental Design), desenvolvida pelo Conselho
Americano de Edifícios Verdes (Green Building Council – USGBC), em 2014.
Ao longo da reforma, aproximadamente cinco mil operários passaram pelo local, que chegou a ter um pico de dois mil funcionários. Com capacidade para 63.903 torcedores, a arena recebeu
um investimento de R$ 518,6 milhões, sendo 351,5 milhões de
financiamento federal via Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES). (Portal da Copa, 2012).

Com a inauguração da Arena Castelão, um equipamento moderno, autossustentável e multiuso, “[...] Fortaleza ganha um monumento arquitetônico de
valor simbólico e turístico, palco não apenas de eventos esportivos, mas também
de grandes espetáculos internacionais, que potencializa o desenvolvimento urbano da região” (Vigliecca & Associados, 2016).
Em novembro de 2012, o consórcio que administrava o estádio, formado
pelas empresas Galvão Engenharia, responsável pelas obras, e a Andrade Mendonça13, fecharam contrato com a operadora de telefonia Oi para fornecimento

13. Desde a reforma para receber jogos da Copa do Mundo de 2014 o equipamento é administrado por uma Parceria Público Privada (PPP) que chega a confundir os que buscam
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de serviços de tecnologia da informação (TI) e de telefonia.
A Oi vai fornecer serviços de TI e Telecom para a Arena Castelão.
[...] O acerto com o consórcio Arena Castelão, formado pelas
empresas Galvão Engenharia e Andrade Mendonça, tem validade
até 2018, mas o valor do contrato não foi revelado pelas partes.
[...] Pelo edital, a Oi será responsável pelo fornecimento, instalação, automação, manutenção, conservação, atualização, modernização e suporte à operação de circuito fechado de TV, sonorização, sinalização digital, controle de acesso, LAN, WLAN (redes
locais cabeada e via wi-fi), telefonia e automação da Arena, que
tem capacidade total para mais de 60 mil espectadores. [...] Serão
mais de 350 telefones IP, 2000 pontos de acesso à rede LAN, 240
câmeras, 560 alto falantes e a gestão dos sistemas de alarme, incêndio e elétrico. Este é o primeiro contrato oficial firmado entre
uma operadora de Telecom e um consórcio responsável pelo estádio dos megaeventos esportivos (Convergência Digital, 2012).

Após a reforma, que durou aproximadamente dois anos, o estádio recebeu sua
primeira partida oficial em 27 de janeiro, na abertura da Copa do Nordeste de
2013, numa rodada dupla. Na primeira partida, Fortaleza e Sport (PE) empataram
em 0x0. No jogo de fundo, o Bahia derrotou o Ceará por 1x0, gol do volante Kléberson, campeão mundial com a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2002.
Apesar da expectativa pela reinauguração do estádio, o público foi considerado decepcionante pelos clubes e pela Federação Cearense de Futebol (FCF).
Apesar de toda a propaganda para a reinauguração da Arena
Castelão, a rodada dupla da Copa do Nordeste com Fortaleza
0x0 Sport e Ceará 0x1 Bahia teve um público bem abaixo
do esperado. Dos 55 mil ingressos colocados à venda, foram
contabilizados apenas 33.249 pagantes. A Federação Cearense
de Futebol (FCF) divulgou nesta segunda-feira (28) um público total (incluindo os ingressos de gratuidade) de 34.249

informações de interesse público, como a prestação de contas.Tal formação comporta o Governo do Estado, através da Secretaria do Esporte (Sesporte) –, a Arena Castelão Operadora
de Estádio S.A (Galvão Engenharia e Andrade Mendonça) e ainda a Luarenas – consórcio
formado pelas empresas Lagardère Unlimited e BWA Arenas (Diário do Nordeste, 2015b).
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torcedores, com renda de R$ 590.494,0014. Quem assistiu às
partidas, pôde ver que muitas cadeiras do estádio estavam vazias. Muitos fatores contribuíram para a não lotação da Arena
Castelão no dia da estreia. O principal deles foi o medo de
possíveis conflitos pelo fato de torcedores de Ceará e Fortaleza
dividirem o mesmo espaço. As torcidas organizadas das duas
equipes também entraram em consenso para não irem para o
estádio (pelo menos com acessórios que as identifique) para
precaver algum tipo de tumulto (Tribuna do Ceará, 2013).

Em 21 de março de 2013, horas antes da partida entre Ceará e Ferroviário, uma
vidraça despencou, deixando uma dúvida no ar: como ocorreu o acidente? Os vidros
que rodeiam a Arena Castelão são temperados, parafusados e colados, e, segundo a
Arena Castelão Operadora de Estádio S/A, empresa que administra o espaço, seria
impossível o vidro despencar. Não houve mortes e nem feridos (Estado.com, 2013).
Em 15 de abril, em um evento-teste para a Copa das Confederações, o clássico Fortaleza e Ceará pela 11ª rodada do Campeonato Cearense, dois torcedores
morreram em uma suposta briga entre torcidas. O fato colocou em evidência
um dos principais problemas de Fortaleza para a Copa do Mundo: a segurança.
O primeiro teste do Castelão para a Copa das Confederações
foi marcado pela morte de dois torcedores do Ceará no entorno do estádio. O crime ocorreu na avenida dos Expedicionários, a cinco quilômetros da arena cearense, por volta das
14h30, 90 minutos antes do clássico Fortaleza e Ceará. De
acordo com a Polícia Militar, os suspeitos são dois torcedores
do Fortaleza. As vítimas caminhavam rumo ao Castelão. A briga começou após a chegada de uma van com torcedores do
Ceará. Duas pessoas da torcida rival teriam passado em uma
moto e efetuado os disparos. Os tiros acertaram a cabeça dos
torcedores, que morreram na hora. [...] O clássico entre Fortaleza e Ceará, válido pela 11ª rodada do campeonato cearense,
serviu como o primeiro grande teste para a Copa das Confederações. [...] No total, cinco quesitos foram avaliados pelo

14. Aproximadamente R$ 751.324,13, em valores atualizados para setembro de 2017. Base:
IGP-DI (FGV). Fonte: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/corrigirPorIndice.do?method=corrigirPorIndice
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Comitê Organizador Local (COL): sistema de áudio e vídeo,
gandulas e gramado, planejamento de filas nas entradas, orientação e treinamento das equipes de limpeza no estádio, além da
operação da chegada das equipes e árbitros. De acordo com o
COL, a arena foi aprovada nas cinco áreas (Portal 2014, 2013).

Pouco mais de uma semana depois, em 24 de abril, um cabo de sustentação
da cobertura do estádio se rompeu, ferindo operários que faziam a manutenção
da estrutura. O rompimento do cabo não abalou a cobertura do estádio e logo
foi substituído. Por meio de nota explicativa, a administração do estádio informou que o acidente não foi relevante e que a manutenção de “equipamento
recentemente inaugurado é uma rotina” (estado.com, 2013).
No dia 9 de maio, a Arena Castelão recebeu um dos shows da turnê mundial
Out There! do músico britânico Paul McCartney. A apresentação do ex-Beatle
em Fortaleza foi assistida por 48.668 pessoas.
Em junho de 2013, a Arena Castelão foi sede, junto com outros cinco estádios brasileiros, da Copa das Confederações FIFA de 2013, evento teste promovido pela entidade um ano antes da Copa do Mundo.
Foram realizados três jogos em Fortaleza. No primeiro, dia 19 de junho, o
Brasil derrotou o México pelo Grupo A da competição por 2x0. Neymar e
Jô marcaram os gols da vitória brasileira, diante de 57.804 torcedores. Quatro
dias depois, no dia 23, a Arena Castelão foi palco da vitória da Espanha sobre a
Nigéria por 3x0. A partida, válida pelo Grupo B foi presenciada por 51.263 espectadores. Por fim, em 27 de junho, Espanha e Itália disputaram uma das semifinais da competição. Após empate em 0x0 no tempo normal e na prorrogação,
os espanhóis avançaram nos pênaltis para a final da Copa das Confederações ao
derrotar os italianos por 7x6. O jogo foi visto por 56.083 pagantes.
Apesar do sucesso de público da competição em Fortaleza, onde mais de 160
mil torcedores assistiram aos três jogos da disputa, a Copa das Confederações na capital cearense foi marcada por manifestações. O povo foi às ruas, em especial no dia
do jogo Brasil e México, protestar contra a realização do Mundial da FIFA no país.
O número de manifestantes no entorno do Castelão, em Fortaleza (CE), onde o Brasil venceu por 2x0 o México nesta
quarta-feira (19) pela Copa das Confederações, foi de 80 mil
a 100 mil, conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF). A
manifestação reuniu mais participantes do que o total de torcedores que estavam no estádio, cuja lotação máxima é para 67
mil pessoas (Gazeta do Povo, 2013).
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Os 57.804 torcedores que foram ao Castelão assistir à vitória brasileira sobre
o México, em função dos protestos e do confronto entre policiais e os indivíduos que estavam se manifestando, tiveram dificuldades para chegar ao estádio.
A confusão começou por volta de 12h15. No trajeto até o estádio, o protesto foi barrado de seguir adiante pelos policiais. Um
tiro de bala de borracha foi disparado para o alto e os manifestantes começaram a atirar paus e pedras nos PMs. O confronto
parou por alguns minutos e os manifestantes retomaram a caminhada. Mas logo na sequência a confusão começou novamente, com mais veemência. Paus e pedras foram atirados pelos
manifestantes novamente. Em resposta, a PM deu tiros de balas
de borracha e atirou bombas de gás lacrimogênio para tentar
dispersar a multidão. Os policiais do choque receberam reforço
da cavalaria para conter o grupo. Existem informações sobre
pelo menos três feridos. [...] Os manifestantes carregam cartazes
protestando contra os gastos excessivos do governo na Copa
das Confederações e no Mundial de 2014. [...] “Brasil, vamos
acordar: o professor vale mais do que o Neymar”, expressava um dos cartazes da mobilização. O protesto, que também é
contra a corrupção e a violência, foi engrossado por policiais
militares descaracterizados e trabalhadores do transporte público de Fortaleza. As duas classes estão em mobilização por melhores salários e condições de trabalho (Gazeta do Povo, 2013).

A Copa das Confederações, como teste, deixou claro alguns problemas estruturais de Fortaleza que deveriam ser resolvidos para a Copa do Mundo. A
segurança e a mobilidade urbana foram os principais problemas enfrentados
pela capital cearense durante a competição disputada em 2013.
Após a competição da FIFA, a Arena Castelão recebeu, em 8 de setembro de
2013, o show da cantora pop Beyoncé. O público do evento foi de aproximadamente 27.847 pessoas.
Já em 2014, no dia 26 de fevereiro, 18.979 espectadores estiveram presentes ao
show do músico inglês Elton John. Além dos shows, no ano da Copa do Mundo,
o principal estádio da capital cearense foi palco, antes do início do Mundial da
FIFA, de 23 jogos de futebol, entre partidas do Campeonato Cearense, Copa do
Brasil, Copa do Nordeste e o Campeonato Brasileiro da Série B. A relação de
jogos disputadas na Arena Castelão, no ano de 2014, está na Tabela 3.
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4. Arena Castelão e a Copa do Mundo 2014 em Fortaleza
No dia 22 de maio de 2014, a Arena Castelão foi entregue à FIFA, para
ser preparada oficialmente pela entidade para hospedar seis jogos da Copa do
Mundo 2014: quatro da fase inicial, um das oitavas e outro das quartas-de-final.
Em 14 de junho, Fortaleza abrigou a surpreendente vitória da Costa Rica
sobre o Uruguai por 3x1. O público presente ao Castelão para assistir à partida do Grupo D foi de 58.679 pessoas. Três dias depois, 17 de junho, a capital
do Ceará foi palco do segundo jogo do Brasil na Copa do Mundo, contra o
México. O empate em 0x0, em jogo válido pelo Grupo A, frustrou os 60.342
torcedores presentes ao estádio.
Em 21 de junho, a Arena Castelão recebeu os futuros campeões mundiais, a
Alemanha, que fez em Fortaleza, o seu segundo jogo na Copa do Mundo. Em
partida pelo Grupo G, a Seleção Alemã empatou com Gana em 2x2, diante de
um público de 59.621 espectadores. Esse jogo entrou para a história dos Mundiais. Aos 26 minutos do segundo tempo, quando os africanos venciam por 2x1,
Miroslav Klose, atacante alemão, empatou a partida, marcou seu 15º gol em
Copas do Mundo e igualou o recorde de gols do brasileiro Ronaldo Nazário
em toda a história da competição organizada pela FIFA. Para fechar o Grupo C,
em sua última rodada, no dia 24 de junho, o estádio cearense foi palco da vitória
da Grécia sobre a Costa do Marfim por 2x1. O confronto foi presenciado por
59.085 torcedores.
Com o final da primeira fase da Copa do Mundo FIFA 2014, a Arena Castelão, na fase de oitavas-de-final, recebeu o jogo Holanda e México, no dia 29
de junho. A partida, com público de 58.817 pessoas, foi vencida de forma dramática pelos holandeses por 2x1. O confronto marcou, pela primeira vez em
toda a história dos Mundiais, a parada técnica oficial para hidratação. A medida
foi instituída pela FIFA para a Copa do Mundo de 2014, no Brasil. A partida,
de caráter eliminatório, foi disputada com a temperatura em torno de 35 graus,
o fez com que o árbitro, o português Pedro Proença, concedesse a pausa oficial
na metade do segundo tempo.
O último jogo do Mundial, em Fortaleza, contou com a presença da Seleção
Brasileira. Em 4 de julho, em partida válida pelas quartas-de-final, o Brasil derrotou a Colômbia por 2x1, avançando à fase semifinal da competição. O confronto
foi presenciado por 60.342 torcedores que ficaram preocupados, ao final da partida, com a contusão de Neymar. O ídolo brasileiro deixou o jogo, com a vértebra fraturada, aos 41 minutos do segundo tempo, após violenta entrada do lateral
colombiano Zuñiga. O lance afastou o atacante do restante da competição.

348

Os Estádios e Arenas do Futebol Brasileiro e o legado da Copa do Mundo 2014:
o padrão FIFA, o consumidor do esporte e o entretenimento

Os seis jogos disputados em Fortaleza pela Copa do Mundo de 2014 foram
presenciados por um total de 356.896 pessoas, com média de 59.482 torcedores
por partida.A ocupação da Arena Castelão durante o Mundial da FIFA foi, em média, de 98,57%, a oitava melhor da Copa do Mundo, ao lado do Estádio Nacional
Mané Garrincha, de Brasília. Dezessete gols foram marcados em Fortaleza, com a
média de 2,83 gols/jogo, e a presença de 10 seleções diferentes na Arena Castelão.
Nas diversas pesquisas realizadas pelos órgãos de imprensa sobre os jogos
realizados no estádio cearense, algumas informações chamaram a atenção. Para
os torcedores entrevistados pelo portal globo.com (2014), o ponto com melhor
avaliação na Arena Castelão foi “a segurança no entorno”. Por outro lado, a
“mobilidade urbana e o transporte público” foram os itens mais criticados pelo
público que respondeu à pesquisa do globo.com (globo.com, 2014).
Já em pesquisa realizada pelo portal uol.com (2014), a Arena Castelão foi
avaliada pelos torcedores que foram aos estádios da Copa do Mundo de 2014,
como a oitava melhor da competição, com média 8,8 (em uma escala de 0 a
10), na avaliação do público. A pesquisa do uol.com (2014) avaliou seis itens de
cada Arena da Copa. Os itens avaliados pelo público que foi ao estádio em Fortaleza e respondeu à pesquisa, sempre de zero a dez, foram: gostou da comida?
(7,7), foi fácil chegar ao seu lugar? (9,2), voluntários ajudaram? (9,0), celular
funcionou? (7,7), sentiu-se seguro ou teve medo? (9,4) e estava tudo limpo e
confortável? (9,7).
Além da avaliação razoável da Arena Castelão, em comparação aos demais
estádios utilizados pela Copa do Mundo, o evento trouxe para a cidade de Fortaleza e ao estado do Ceará um bom retorno de imagem. A divulgação positiva
da capital cearense foi uma realidade entre os torcedores de todo o mundo que
visitaram a região.
Em balanço divulgado pela Prefeitura de Fortaleza e o Governo do Estado
do Ceará, após a realização da Copa do Mundo na região, o saldo apresentado
foi considerado excelente.
Os números apresentados na tarde desta quinta-feira
(17/07/2014) garantem: o Ceará nunca esteve tão bem visto
pelos turistas quanto está agora. Em pesquisa realizada por uma
empresa licitada pelo Governo do Estado, entre os dias 10 de
junho e 10 de julho desse ano [2014], o aumento do fluxo
total de turistas – nacionais e internacionais – foi de 81,07%,
comparado ao mês de junho de 2013. E entre os 1.497 turistas
entrevistados, 87,71% pretendem voltar e 90,45% recomendariam o estado (Prefeitura de Fortaleza, 2014).
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Nos resultados oficiais, divulgados pelos órgãos públicos do Ceará e de Fortaleza, chama a atenção o número de turistas estrangeiros que visitaram a cidade
durante a competição da FIFA e os gastos que fizeram no município.
O gasto por pessoa durante a Copa em 2014 teve o aumento
de 51% em relação ao período dos jogos em 2013. Em 2013,
na Copa das Confederações, os turistas gastaram em média
R$ 1.750; em 2014, o gasto subiu para R$ 2.650. Do total de
visitantes, 169 mil vieram de outros países, o que é dobro do
número citado pelo Ministério do Turismo15. México e Alemanha foram os países que mais enviaram turistas ao Ceará, segundo a pesquisa divulgada nesta quarta pela Setur [Secretaria
do Turismo do Ceará]. Do total de turistas estrangeiros, 24,9%
são do México, e 17,13% da Alemanha. A seleção mexicana
jogou duas vezes no Castelão, e a Alemanha, uma, contra Gana,
em 21 de junho. [...] Entre os turistas nacionais, os estados que
mais enviaram turistas ao Ceará foram São Paulo (24% do total
de visitantes brasileiros), Rio de Janeiro (12,39%), Rio Grande
do Norte (8,12%) e Bahia (7,67%). (g1.globo.com, 2014).

Outros dados interessantes foram divulgados pela Secretaria de Turismo do
Ceará. “Nos impactos econômicos, o gasto per capita diário entre os turistas estrangeiros foi de R$ 536,8516, tendo permanência média de seis dias. Os mesmos
turistas geraram, no mês da Copa do Mundo, uma renda de R$ 954.000,4717”
(Prefeitura de Fortaleza, 2014).
Assim como ocorreu nas demais cidades-sedes da Copa do Mundo, além
dos jogos que aconteceram na Arena Castelão, outra atração também chamou a
atenção dos torcedores que acompanharam a competição em Fortaleza: a FIFA

15. O Ministério do Esporte estimou esse número em 90 mil turistas estrangeiros em
Fortaleza.
16. Aproximadamente R$ 629,97, em valores atualizados para setembro de 2017. Base:
IGP-DI (FGV). Fonte: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/corrigirPorIndice.do?method=corrigirPorIndice
17. Aproximadamente R$ 1.119.469,94, em valores atualizados para setembro de 2017.
Base: IGP-DI (FGV). Fonte: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/
corrigirPorIndice.do?method=corrigirPorIndice
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Fan Fest. Antes da Copa do Mundo, a Prefeitura de Fortaleza, em seu portal,
já fazia promoção do evento organizado pela entidade que dirige o futebol
mundial.
Durante a Copa do Mundo da FIFA 2014, na hora em que a
bola estiver rolando em campo, a FIFA Fan Fest promete ser
a segunda arena onde os torcedores poderão acompanhar os
jogos como se estivessem no Estádio Castelão. Fortaleza preparou uma estrutura e programação especiais em um espaço
tradicionalmente utilizado para celebrações que é o aterro da
Praia de Iracema. São esperadas cerca de 50 mil pessoas na
Arena, podendo estender-se na área externa. [...] O evento,
com entrada gratuita, é mais uma oportunidade para turistas,
fãs de futebol e torcedores locais se confraternizarem, compartilharem momentos emocionantes e aproximarem as diferentes
tradições culturais. Cada cidade-sede organizará suas programações, com artistas locais e de projeção nacional, além de
transmitir os jogos oficiais por meio de telões. O FIFA FAN
Fest fortalece e democratiza a experiência dos torcedores da
Copa do Mundo, atraindo milhões de pessoas também fora
dos estádios (Prefeitura de Fortaleza, 2014).

Após a Copa do Mundo, o balanço oficial da Prefeitura da capital cearense
deu números finais ao da Fan Fest em Fortaleza.
Entre os dados do balanço apresentado pela secretária da Copa
de Fortaleza, Patrícia Macêdo, o que mais chama atenção é o
número de 775.776 pessoas que passaram pela FIFA Fan Fest
Fortaleza em seus 26 dias. Dentre as 80 atrações, duas delas foram transmitidas pela Globo Internacional: o show de Michel Teló,
no dia do jogo Brasil x México, e o de Léo Santana, na partida
do Brasil x Chile, [em Belo Horizonte] atingindo um alcance
de 115 países. A secretária aponta o FIFA Fan Fest como o lugar onde o “povo de Fortaleza teve a oportunidade de exercer
uma de suas maiores características, que é a hospitalidade. O
turista que recomenda e que vai voltar vai fazer isso porque o
nosso povo é hospitaleiro” (Prefeitura de Fortaleza, 2014).

Apesar do sucesso da FIFA Fan Fest em Fortaleza, alguns problemas merecem ser mencionados na realização do evento.
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Ainda durante os dias de Fan Fest, foram contabilizados 901
atendimentos e 32 remoções no Posto Médico Avançado, 40
agentes da Autarquia Municipal de Trânsito, Serviços Públicos e Cidadania (AMC) diariamente e 80 agentes do mesmo
órgão em dias de fluxo maior (Prefeitura de Fortaleza, 2014).

A Arena Castelão também foi palco de problemas de natureza policial durante a Copa do Mundo.
O balanço final do Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor
(Nudetor), do Ministério Público do Estado do Ceará, registrou 188 ocorrências nos plantões do Juizado do Torcedor nos
jogos da Copa do Mundo em Fortaleza. O período corresponde aos dias 14, 17, 21, 24 e 29 de junho e 4 de julho. O Juizado do Torcedor é composto por representantes do Ministério
Público, do Poder Judiciário e da Defensoria Pública. No jogo
Brasil x Colômbia, foram 91 ocorrências. Esse plantão do dia
4 foi considerado o mais movimentado, com o registro de 81
furtos/roubos; 4 ocupações irregulares de assentos; 3 ingressos
irregulares na Arena Castelão; 2 falsificações de ingressos/credenciais; e 1 ingresso de criança desacompanhada dos responsáveis (Jusbrasil, 2014).

A pesquisa realizada pela Secretaria de Turismo do Ceará revelou também que
[...] 65,13% dos turistas eram homens e 34,87%, mulheres. Em
sua maioria, entre a faixa etária de 18 a 50 anos (91,38%) e com
grau de escolaridade de ensino superior/graduação (86,11%).
Os turistas também vieram, em maior parte, ao Ceará com
familiares (37,41%) o que levou o secretário Bismarck [Maia]
a declarar que “conseguimos o que queríamos: um turista de
família” (Prefeitura de Fortaleza, 2014).

Os dados revelados pela pesquisa cearense demonstram a importância do
evento Copa do Mundo como fator indutor para que Fortaleza recebesse um
grande número de visitantes, em especial àqueles que nunca haviam visitado o
estado antes. O turista que nunca havia ido à capital do Ceará, foi pela primeira
vez por causa do Mundial da FIFA, gostou, quer voltar e recomendar para outras pessoas.
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O motivo de viagem mais apontado pelos viajantes foi a Copa
do Mundo, com 72,48%. Entre os estrangeiros, 88,91% estavam no Ceará pela primeira vez, sendo esse número de 40,20%
entre os brasileiros. A realidade vista por esses turistas estreantes
foi superior/correspondeu às expectativas em 87,28%. As taxas de retorno e recomendação, para os secretários presentes,
consagra o Ceará como destino turístico. 87,71% pretendem
voltar e 90,45 recomendariam o estado (Prefeitura de Fortaleza, 2014).

Após a Copa do Mundo FIFA em Fortaleza, a Arena Castelão recebeu, no
segundo semestre de 2014, 19 partidas, entre os Campeonatos Brasileiros das
Séries B e C e a Copa do Brasil. Destaque para o jogo Fortaleza 1x1 Macaé/
RJ, pelas quartas-de-final da Série C do Brasileirão, que contou com a presença
de 62.525 torcedores pagantes, maior público do estádio e do futebol brasileiro,
fora a Copa do Mundo, no ano.
Se o sonho de retornar para a Série B mais uma vez foi adiado,
o Fortaleza pode comemorar pelo menos o fato de ter sido
responsável pelo maior público em uma partida de futebol no
Brasil em 2014. Contra o Macaé, no último sábado, o público
pagante foi de 62.525 torcedores. O total, incluindo os não
pagantes, foi de 63.254. A marca também representa o novo recorde de público da Arena Castelão, que pertencia ao jogo Ceará 1x1 Sport, na final da Copa do Nordeste, que contou com
a presença de 61.240 espectadores. A partida entre Fortaleza x
Macaé também registrou a maior renda da história do futebol
cearense: R$ 1.981.11718, superando os R$ 1.476.187,0019 de
Ceará x Sport. Da renda bruta de R$ 1.981.117, o Fortaleza embolsou líquido (após a retirada de todos os descontos)

18. Aproximadamente R$ 2.350.534,10, em valores atualizados para setembro de 2017.
Base: IGP-DI (FGV). Fonte: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/
corrigirPorIndice.do?method=corrigirPorIndice
19. Aproximadamente R$ 1.751.450,26, em valores atualizados para setembro de 2017.
Base: IGP-DI (FGV). Fonte: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/
corrigirPorIndice.do?method=corrigirPorIndice
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o valor de R$ 1.038.827,8020. Os dados foram revelados no
borderô (resumo financeiro) da partida. Em números percentuais, o apurado corresponde a 52,43% do valor bruto, sendo
as despesas responsáveis por 47,57% da quantia arrecadada (O
Povo Online, 2014).

O ano de 2015 da Arena Castelão foi marcado por novos recordes de público e de arrecadação e por uma incessante briga pela administração do estádio.
Em 29 de abril de 2015, ao derrotar o Bahia por 2x1 o Ceará, além de
conquistar o inédito título da Copa do Nordeste, estabeleceu novo recorde de
público, na Arena Castelão, e do futebol brasileiro depois da Copa do Mundo
de 2014 com 63.903 pessoas presentes à partida.
A Copa do Mundo foi um sucesso de público e crítica, mas
já acabou faz quase um ano. O futebol brasileiro voltou à sua
realidade de estádios quase nunca lotados, mas esta quarta-feira
[29/04/2015] protagonizou algo histórico: a torcida do Ceará deixou a Arena Castelão “abarrotada” na partida contra o
Bahia, pela final da Copa do Nordeste , e estabeleceu o novo
recorde de público no Brasil depois do Mundial de 2014. Simplesmente 63.903 pessoas (lotação máxima do Castelão) compareceram ao maior estádio do Ceará para assistir à vitória do
time alvinegro por 2x1. O inédito título regional foi presenciado por 63.399 pagantes. Para conseguir estabelecer a nova
marca, a diretoria do Ceará precisou convencer a Polícia Militar a reduzir o bloqueio de segurança entre as duas torcidas nas
arquibancadas. A medida, praxe todo país, evita que grandes
estádios estejam completamente lotados em jogos importantes.
[...] Contando apenas as partidas realizadas em 2015, o melhor
público total de um duelo no Brasil havia ocorrido em Flamengo x Vasco , pela 11ª rodada do Campeonato Carioca , em
22 de março. Na ocasião, 56.020 pessoas viram a vitória rubro-negra por 2x1 sobre o maior rival. Já o recorde de pessoas
que pagaram para ir a um estádio pertencia a Atético-MG x

20. Aproximadamente R$ 1.232.537,08, em valores atualizados para setembro de 2017.
Base: IGP-DI (FGV). Fonte: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/
corrigirPorIndice.do?method=corrigirPorIndice
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Caldense , no último domingo, pela semifinal do Campeonato
Mineiro : 53.722 torcedores colocaram a mão no bolso para ir
ao Mineirão (terra.com, 2015).

No dia 17 de outubro de 2015, a Arena Castelão registrou o maior público
da Série C do Campeonato Brasileiro durante o ano, no empate, sem gols, entre
Fortaleza e Brasil de Pelotas (RS), partida válida pelas quartas-de-final da competição. O jogo marcou o quinto maior público do Brasil até a data.
O torcedor parece não acreditar: o Fortaleza terá que jogar a
Série C do Campeonato Brasileiro de 2016. Isso porque, mesmo
com 63.903 pessoas na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), o clube ficou apenas no 0x0 com o Brasil de Pelotas e não avançou
nas quartas de final da competição. Este foi o recorde de público
na Série C neste ano. [...] A expectativa durante a semana era
enorme. O público do Fortaleza neste sábado na Arena Castelão
foi maior que o da Seleção Brasileira no jogo com a Venezuela,
pela segunda rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. Na
ocasião, 38.970 pessoas acompanharam a vitória do Brasil por
3x1, com show de William21. [...] Se não ficou com o acesso, os
números pelo menos colocaram o Fortaleza entre os maiores do
futebol brasileiro. Isso porque a Arena Castelão recebeu o quinto
maior público da temporada, atrás apenas da final da Copa do
Nordeste, entre Ceará 2x1 Bahia (63.903),Vasco x Botafogo no
Carioca (66.156), São Paulo 1x0 Cruzeiro (66.369) pela Copa
Libertadores e Flamengo 0x2 Coritiba (67.011), pelo Brasileirão
(Futebol Interior, 2015).

Outro destaque da Arena Castelão em 2015, não tanto pelo público, que
foi pequeno, mas pelo evento, foi a Seleção Brasileira de Futsal, que enfrentou
no estádio a Seleção de Portugal.Vitória dos brasileiros, em 22 de setembro de
2015, por 2x1. O jogo marcou a volta de Falcão, maior ídolo do esporte no

21. Em 13 de outubro de 2015, uma terça-feira, a Seleção Brasileira enfrentou a Venezuela,
na Arena Castelão, pela segunda rodada das Eliminatórias Sul-americanas para a Copa
do Mundo de 2018, na Rússia. Foi o primeiro jogo do Brasil no estádio após a Copa
do Mundo de 2014. A Seleção Nacional venceu por 3x1.
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Brasil, à seleção nacional. Porém, o espetáculo frustrou seus organizadores pela
baixa presença de torcedores.
A torcida de Fortaleza esteve longe de superar os 56.483 presentes no Mané Garrincha no Brasil x Argentina do dia 7 de
setembro do ano passado [2014], maior público da história do
futsal. Mesmo longe do recorde, objetivo dos organizadores do
evento, os cearenses tiveram muitos motivos para comemorar a noite desta terça-feira. Jogando na Arena Castelão diante
de 11.444 espectadores, o Brasil venceu a seleção de Portugal
por 2x1 em amistoso internacional. O jogo marcou a volta
do craque Falcão ao selecionado canarinho após 10 meses de
afastamento e o primeiro duelo entre o camisa 12 e o craque
português Ricardinho, eleito pelo próprio Falcão o novo rei
do futsal, em partida envolvendo seleções (globo.com, 2015a).

Como uma boa arena multiuso, o Castelão recebeu, também, em 2015,
eventos não esportivos. Um dos mais importantes ocorreu em 5 de dezembro,
o Villa Mix. O evento demonstrou toda a capacidade de estrutura da Arena cearense para abrigar festivais destinados ao entretenimento.
Realizado pela primeira vez na Arena Castelão, o Villa Mix
Fortaleza terá grandes nomes da música se apresentando em
uma estrutura única e inédita na capital cearense. O palco montado na área externa do estádio vai receber grandes shows de
Jorge & Mateus, Wesley Safadão, Bruno e Marrone, Matheus
e Kauan, Simone e Simaria, Israel Novaes e Jefferson Moraes,
artistas responsáveis por embalar uma legião de fãs nos maiores
eventos do gênero em todo o Brasil. Além das apresentações no
palco principal e acessos via Pista e Frontstage, o Villa Mix Fortaleza traz uma novidade, com o Backstage Golden Mix, novo
acesso que terá serviços de buffet, open bar e programação exclusiva de shows. [...] Os três acessos contarão com zonas de
food park para o público. Todos os serviços e estrutura seguem
os padrões nacionais do Villa Mix, festival que é realizado desde
2011 e, em 2014, passou por 30 cidades. Sempre investindo
para surpreender o público, o Villa Mix entrou neste ano para o
Guinness World Records Book, como maior palco do mundo,
com as marcas de 2.788,39m², uma altura de 52,34m e 628
toneladas de equipamentos (globo.com, 2015b).
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Em 2016, a Arena Castelão continuou a experimentar bons públicos, tanto
com partidas de futebol, como com outros eventos, como shows, festivais, eventos empresariais e outros.
Em 08 de maio, o Fortaleza conquistou o bicampeonato cearense após derrotar o Uniclinic por 1x0. A conquista foi presenciada, no Castelão, por 55.124
pessoas, o maior público do Campeonato Cearense de 2016.
Em 09 de outubro, por exemplo, o Fortaleza novamente bateu o recorde de
público do Castelão, com 63.903 torcedores, em partida válida pelas quartas-de-final da Série C do Campeonato Brasileiro de 2016, em que apenas empatou com
o Juventude (RS) em 1x1 e não conseguiu, na época, o acesso à Série B nacional.
O Fortaleza novamente frustrou seu torcedor. O empate em
1x1 contra o Juventude determinou mais um ano do Tricolor
na Série C. [...] A torcida fez sua parte. Lotou e fez bonita festa
no Castelão, registrando o maior público do Brasil em 2016.
O jogo, válido pelas quartas de final da competição, contou
com 63.903 torcedores que pagaram ingresso para acompanhar o duelo no estádio. O público superou o da partida entre
São Paulo x Atlético Nacional, pela Libertadores, que contou
com 61.766 pagantes e era, até então, o maior público do futebol brasileiro. A partida registrou ainda uma renda de R$
2.356.087,00, a maior do Estado na temporada (Bruno, 2016).

Fora do futebol, a Arena Castelão, em 2016, foi palco, em 8 de janeiro do
show da cantora Ivete Sangalo para aproximadamente 45.000 pessoas e de uma
apresentação da turnê The Book of Souls World Tour, do grupo de rock inglês,
Iron Maiden para 33.531 espectadores.
Apesar dos sucessivos recordes de público, a Arena Castelão apresentou, em
2014, prejuízo. Com custo de operação, manutenção e administração mensal
em torno de R$ 1,1 milhão, o estádio fechou o ano com prejuízo. A Luarenas,
gestora da arena cearense, admitiu o fato ao jornal Folha de São Paulo (2015),
sem conseguir precisar o valor total do prejuízo da instalação no período.
A falta de transparência da Luarenas na gestão da Arena Castelão, aliada à
notícia de que, apesar dos excelentes públicos, a operação do estádio dá prejuízo, acabaram por provocar uma briga jurídica entre a empresa que administra
o espaço e o Governo do Estado do Ceará. Em disputa, o direito de gerenciar
a instalação.
Desde a conclusão da reforma para receber jogos da Copa do Mundo, o
equipamento é administrado por uma Parceria Público Privada (PPP) que
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chega a confundir os que buscam informações de interesse público, como a
prestação de contas (Diário do Nordeste, 2015b). Desde meados de abril de
2014, a Galvão Engenharia, responsável pela construção da Arena Castelão, em
Fortaleza, deixou de ser a administradora do estádio. Este encargo passou a pertencer à francesa Lagardère.
A empresa francesa Lagardère está bem perto de assumir a operação da Arena Castelão, hoje dirigida por uma empresa criada
pelo Grupo Galvão, responsável pela construção da Arena em
regime de Parceria Público-Privada (PPP). A Coluna apurou
que numa escala de zero a 10, a francesa está no nível 9 para
bater o martelo. [...] Pelo desenho da nova gestão, a Largadère
fará parte de uma joint-venture com a empresa BWA, parceira
da Galvão Engenharia na PPP. [...] Para a entrada da francesa
acontecer, será necessária a aprovação por parte do Conselho
Gestor da PPP. Deste Conselho fazem parte a Casa Civil do
Governo, Secopa, Procuradoria Geral do Estado (PGE), Secretaria da Fazenda (Sefaz) e Secretaria da Infraestrutura (Seinfra).
Mas isto não deverá ser problema. O jogo está favorável. O
Governo quer ver a Arena bem administrada e a Galvão quer
sair da operação, porque a gestão de arenas não faz parte do
foco (core business) da empresa. Tanto que na época da montagem da PPP, a BWA foi procurada para cumprir o papel de
gestora. Mas, a relação da BWA com o Governo não fluiu bem.
A relação esgarçou e então a Galvão caiu em campo. Nomeou
um nome dela própria para gerenciar e exigiu que a BWA
buscasse um sócio. Foi quando a BWA chegou à Lagardère. A
brasileira deve ficar com a bilhetagem e a francesa com a operação. A provável confirmação da sociedade BWA-Lagardère,
fará a Galvão sair do negócio (Leal, 2014).

A partir daí a formação do consórcio que administra a Arena Castelão passou a ser composta pelo Governo do Estado, através da Secretaria do Esporte
(Sesporte) –, a Arena Castelão Operadora de Estádio S.A e ainda a Luarenas –
consórcio formado pelas empresas Lagardère Unlimited e BWA Arenas (Diário
do Nordeste, 2015b).
No último dia 11 de abril, conforme o Diário Oficial do Estado, aconteceu a transferência de controle acionário da Concessionária Arena Castelão Operadora de Estádio S.A. Saiu a
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Galvão Engenharia e entrou a BWA juntamente com a empresa francesa Lagardère, que formaram a Luarenas. De lá pra
cá, houve uma reviravolta na gestão do Castelão, com o rompimento de contrato de exclusividade com o Ceará Sporting
Club e a assinatura com o Fortaleza Esporte Clube. Esses dois
episódios provocaram diversos imbróglios com provocações e
acusações de dirigentes a Luarenas e até mesmo ao Governo
do Estado (Diário do Nordeste, 2015b).

Através da Lagardère Unlimited, o braço de esportes da empresa, a gigante francesa Lagardère entrou no país como LU Brazil, para oferecer os mesmos
serviços que sua matriz francesa: marketing esportivo, representação de atletas,
organização de eventos esportivos e administração de academias e estádios. A LU
Arenas, que cuida especificamente do estádio, é uma joint venture com a BWA,
que já há 25 anos atua no Brasil, principalmente na produção e distribuição de ingressos. A empresa surgiu já com os contratos de administração da Arena Castelão
e também da Arena Independência, casa do Atlético Mineiro, em Belo Horizonte.
A Lagardère é um enorme conglomerado de comunicação e
esportes e uma das maiores empresas da França. Entre as companhias do grupo está a Lagardère Publishing, terceira maior
editora de livros do mundo, e a Lagardère Active, maior editora
de revistas do país e dona de 22 canais de rádio e 12 de televisão. A Lagardère Unlimited é uma das maiores empresas de
marketing esportivo do mundo. Entre os atletas que representa
estão Richard Gasquet, Andy Murray e os irmãos Bryan, do
tênis, e outras lendas do futebol americano, do golf, do basebol,
do rugby e de outros esportes. Na administração dos estádios,
a Lagardère oferece serviços que vão do planejamento, passam pelo projeto, pela construção e chegam até a operação das
arenas em si. Eles foram responsáveis, por exemplo, pelo planejamento e pela implementação de nove dos 12 estádios da
Copa do Mundo da Alemanha. Hoje, estão em suas mãos sete
estádios que serão utilizados na Eurocopa de 2016, na França
(exame.com, 2014).

Apesar de toda expertise internacional, a Luarenas não conseguiu evitar que o
Castelão fechasse 2014 com prejuízo. Pior do que isso, o Governo do Estado do
Ceará não conseguiu receber da empresa os números do balanço que explicam
os resultados ruins do equipamento.
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Administrar um equipamento público requer, entre outros aspectos, competência, responsabilidade e transparência. E o último quesito definitivamente não tem sido valorizado como deveria na atual gestão da Arena Castelão. Mais efetivamente a partir de abril de
2014, quando a Luarenas, que integra o consórcio Arena Castelão
Operadora de Estádio S.A, assumiu o comando das operações da
praça esportiva. Hoje [2015], mesmo com os mecanismos disponíveis para o contribuinte acompanhar os rumos que seu dinheiro
toma na gestão pública, tais como o Portal da Transparência – com
efetividade garantida pela Lei de Acesso à Informação – tal controle ainda é bastante limitado (Diário do Nordeste, 2015b).

Não são raros os casos em que o consórcio se encontrou em situação controversa por conta de polêmicas em relação a sua conduta administrativa, com
os clubes e até mesmo o governo estadual se mostrando insatisfeitos com a
empresa. Em razão disso, em novembro de 2014, o Governo do Ceará chegou
a reassumir a administração do estádio.
No mês seguinte, a concessionária apresentou argumentos para melhorias
nos serviços e o Governo do Ceará acatou, revogando o decreto e devolvendo
o controle do equipamento à Luarenas. E tudo se deu sem que algum representante viesse a público para tentar explicar minimamente o motivo do “racha”
(Diário do Nordeste, 2015b).
Para reforçar o perfil misterioso da gestora do Castelão, a empresa não fornece muito subsídio para quem deseja se informar
a seu respeito na internet. Nem mesmo possui um endereço
eletrônico. O que se sabe é que ela se originou do consórcio
formado pelas organizações Lagardère e BWA Arenas, com o
nome empresarial Latin United Arenas Participações e Administração S.A (Diário do Nordeste, 2015b).

Até o final de 2016, o Castelão, primeiro estádio da Copa do Mundo de
2014 a ser inaugurado, em 27 de janeiro de 2013, estava longe de fechar suas
contas no azul. Como em diversas outras arenas do Brasil, em especial aquelas
privatizadas por meio de parcerias público-privadas (PPPs), a conta da operação
da Arena cearense não fecha.
O estádio custou R$ 547,5 milhões para os cofres cearenses. O
governo assinou uma parceria público-privada (PPP) com as
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construtoras Galvão Engenharia e Andrade Mendonça e com
as operadoras BWA e Lagardère com oito anos de validade.
Diferente de estados como Minas Gerais e Bahia, o Ceará jogou fora a possibildade de “parcelar” o pagamento da obra ao
longo do período do contrato. O governo pagou o dinheiro
à vista logo que a reforma acabou e, com isso, as duas empreiteiras foram embora. Isso não quer dizer que o consumo de
dinheiro público acabou. O estado continua a pagar mensalidades às operadoras para ajudar na manutenção do estádio
(Capelo, 2016).

A Arena Castelão só não terminou o ano de 2015 com prejuízo por conta
do dinheiro público injetado na instalação pelo Governo do Ceará.
A Secretaria do Esporte informou [...] que o estado repassou
R$ 4,4 milhões para as operadoras [do Castelão] em 2015. As
demonstrações financeiras da Arena Castelão S.A., o consórcio
entre BWA e Lagardère, mostram que o estádio terminou a
temporada com um prejuízo mínimo, apenas R$ 21 mil. Sem
considerar o aporte público, [...], o Castelão encerraria 2015
com um prejuízo de R$ 4,4 milhões (Capelo, 2016).

Apesar dos grandes públicos de Ceará e Fortaleza e dos diversos shows promovidos na Arena, o faturamento do Castelão é um dos mais baixos do país. A
média de púbico é baixa e o estádio permanece boa parte da temporada vazio.
Os R$ 7,5 milhões arrecadados em 2015 superam apenas os
elefantes brancos Arena das Dunas, Mané Garrincha, Arena da
Amazônia e Arena Pantanal. O estádio cearense passa a maior
parte da temporada vazio. Os 21.342 pagantes por partida ocupam, em média, 33% das arquibancadas. O preço não é um
problema. O ingresso custou em média R$ 15,10. É o mais
barato do país. O maior desafio é ocupar o calendário com
partidas de futebol de maior atratividade (Capelo, 2016).

Ao contrário de outras arenas administradas por concessionárias, no sistema
de parceria público-privada (PPP), que optaram por acordos de até 35 anos, o
contrato de concessão do Castelão, envolvendo o Governo do Ceará e as atuais
operadoras do espaço, BWA e Lagardère – termina em 2018. Assim, o Castelão
pode em breve voltar a ser administrado pelo estado.
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O governo do Ceará, [em 2018], vai ter de renegociar com as
atuais operadoras, BWA e Lagardère, para estender a parceria
por mais tempo. Tornar a operação do estádio em um negócio
lucrativo é fundamental para que, na renegociação, a injeção de
dinheiro público acabe. Afinal, as empresas privadas ainda precisam dela para manter o estádio em pé. O Castelão tem [...]
[até lá para] conseguir chegar ao azul (Capelo, 2016).

Grandes públicos esporádicos, bons shows eventuais, alguns eventos interessantes, baixa média de público, preço médio do ingresso baixo, falta de transparência, prejuízo na sua operação e briga pelo controle da gestão do estádio. É
esse o panorama e o legado da Arena Castelão para o povo do estado do Ceará
e da cidade de Fortaleza ao final do ano de 2017.

5. A Pesquisa: os estádios de Fortaleza antes, durante e
depois da Copa
Como em todas as outras cidades-sedes da Copa do Mundo 2014, a pesquisa
na capital cearense foi realizada em três fases.
A Fase 1, antes da disputa do Mundial, aconteceu no 1º semestre de 2014,
nos estádios que não seriam utilizados para a Copa do Mundo. No caso de
Fortaleza, a coleta dos dados foi realizada em jogos do Campeonato Cearense,
da Copa do Brasil e da Copa do Nordeste disputados nos Estádios Presidente
Vargas, o “PV”, e Alcides Santos. Foram entrevistados, para essa fase, 331 torcedores.Todos os entrevistados foram abordados na saída de partidas que assistiram
no estádio.
Para a Fase 2, foram entrevistadas 177 pessoas que presenciaram aos seis jogos
da Copa do Mundo disputados na Arena Castelão, na capital cearense. A coleta,
nessa etapa, foi dificultada pelas medidas de segurança adotadas pela organização
do torneio. Os pesquisadores eram obrigados a abordar os entrevistados logo
depois da área de segurança que isolou o Castelão e só permitia, durante o
Mundial, o acesso de portadores de ingresso para as partidas.
Já na Fase 3, 215 torcedores responderam à pesquisa, após terem assistido às
partidas das Séries B e C do Campeonato Brasileiro, disputadas na Arena Castelão, após a Copa do Mundo, no 2º semestre do ano de 2014. Ao todo, nas três
fases da pesquisa, foram entrevistadas 723 pessoas que assistiram, durante 2014,
a jogos de futebol na capital do Ceará, Fortaleza.
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5.1 O torcedor e seus hábitos de consumo do produto
futebol
Para o item “o torcedor e seus hábitos de consumo do produto futebol”, em
Fortaleza, foram obtidos os seguintes resultados:
Pergunta: “Você se considera torcedor de algum clube de futebol?”. As respostas obtidas constam da Tabela 4.
Tabela 4 – Você se considera torcedor de algum time de futebol?

Fonte: os autores.

Pergunta: “Quanto tempo você leva para chegar de sua casa (hotel) ao seu
lugar sentado, dentro do estádio?”. Os dados obtidos são apresentados na Tabela 5.
Tabela 5 – Quanto tempo levou de sua casa (hotel) ao estádio?

Fonte: os autores.
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Pergunta: “Quantas horas você dedica, em média, ao futebol por semana
(incluindo assistir a jogos no estádio ou na televisão, programas televisivos ou
notícias sobre o esporte, ler notícias no jornal ou na internet, participar em
fóruns de redes sociais, falar com os amigos, etc.)?”. A frequência das respostas é
apresentada na Tabela 6.
Tabela 6 – Tempo gasto por semana com o consumo do
produto futebol.

Fonte: os autores.

Para o grupo de perguntas da próxima questão, que compõem o grupo
“opinião sobre hábitos em estádio e entretenimento” foram feitas seis afirmações. Para cada enunciado, cada respondente deveria marcar, em uma escala de 1
(discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente), sua opinião sobre a colocação
realizada. Os resultados obtidos são apresentados na Tabela 7. O índice, apontado na Tabela, representa a média das avaliações obtidas.
Tabela 7 – Opinião sobre hábitos em estádio e entretenimento

Fonte: os autores.
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Desse primeiro grupo de questões, destinadas a levantar os “hábitos de consumo do produto futebol por parte do torcedor”, podemos destacar, em Fortaleza, algumas informações relevantes obtidas pela pesquisa.
Chama a atenção o porcentual menor de torcedores, 79,66%, durante a Copa
do Mundo (Fase 2), que afirmou ser torcedor de algum clube de futebol. Esse
mesmo número sobe, após o Mundial, na Fase 3, para 97,21%. Podemos entender, pela análise desses dados, que o público presente a Arena Castelão, durante
a Copa do Mundo, cultiva um apreço maior pelo entretenimento, provocado
pelo Mundial da FIFA, do que especificamente para torcer por alguma equipe
especifica. O caráter de festa do evento global Copa do Mundo, organizada pela
entidade que dirige o futebol mundial, se sobrepõe a aspectos de competição,
de disputa, que norteiam o Mundial.
A Fase 3, Pós-Copa do Mundo, marcou o retorno expressivo (97,21%) do
torcedor tradicional, aquele que frequenta os estádios por amor ao seu clube
de coração. Pelos resultados obtidos na pergunta “quanto tempo você leva para
chegar de sua casa (hotel) ao seu lugar sentado, dentro do estádio?” é possível
observar que o torcedor leva muito mais tempo para se deslocar ao estádio nas
Fases 2 e 3 do que na Fase 1, etapa em que 71,00% dos entrevistados demoram
menos de 30 minutos para chegar ao estádio. Isso pode significar que, antes da
Copa do Mundo, o torcedor passou a ter mais interesse em enfrentar distâncias
maiores para chegar ao estádio para uma partida de futebol. A melhoria das
instalações do equipamento esportivo funcionou como um elemento de motivação para que o torcedor dispenda tempo maior para chegar à Arena Castelão.
A questão “quantas horas você dedica, em média, ao futebol por semana?”,
que mensurou o tempo semanal gasto pelos entrevistados com o consumo do
produto futebol, mostra que os torcedores das Fases 2 e 3 dedicam menos tempo ao consumo do produto futebol, do que os entrevistados da etapa 1.
Na Fase 3, a esmagadora maioria dos entrevistados, 56,744%, afirmou ocupar menos de uma hora de sua semana consumindo o produto futebol em seus
diversos formatos. Esse dado permite afirmar que, na Fase Pós-Copa do Mundo,
aumentou o número de frequentadores de partidas de futebol em Fortaleza,
mais especificamente na Arena Castelão, interessados mais no entretenimento
do que na competição, nas disputas provocadas pelo futebol.
Podemos afirmar, com plena convicção, que a Arena Castelão, no seu novo
formato “Padrão FIFA”, trouxe para o futebol cearense uma gama de torcedores interessados em conhecer o estádio e desfrutar, pelas condições favoráveis
ao consumo oferecidas pela instalação, uma experiência de entretenimento. A
festa, o acontecimento social, se sobrepõe, para os torcedores das Fases 2 e 3, à
competição esportiva, à partida em si.
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Em um aspecto, conforme observado nas respostas da questão “opinião sobre hábitos em estádios e entretenimento”, os torcedores das três fases em Fortaleza são unânimes: “assistir a um jogo no estádio é uma experiência superior a
assistir pela TV”. O que muda entre eles, e veremos mais à frente, são os motivos
para a experiência “ir ao estádio” ser considerada uma “experiência superior”.

5.2 O torcedor e os fatores que influenciam na decisão
de NÃO ir ao estádio
As próximas duas questões da pesquisa foram destinadas a avaliar os fatores
que afetam a decisão dos torcedores de NÃO ir aos estádios. Após a aplicação
dos questionários, foram obtidas as seguintes respostas, elencadas a partir de
agora:
Pergunta: “O quanto os seguintes motivos influenciam a sua decisão de
NÃO ir assistir um jogo de futebol no estádio?”.Vinte e um fatores foram apresentados aos entrevistados, nas três fases da pesquisa. Em uma escala de 1 (nada)
a 5 (muito mesmo), os torcedores avaliaram cada um dos itens que afetam sua
decisão de NÃO ir ao estádio para um jogo de futebol. Na Tabela 8, apresentamos o índice de cada um desses vinte e um itens, elaborado pela média de todas
as respostas obtidas.
Tabela 8 – Avaliação dos fatores que afetam a NÃO
ida aos estádios.
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Fonte: os autores

Para melhor visualização e destaque, com base nos resultados apresentados
na Tabela 8, foram elaboradas as Tabela 9 – Cinco fatores que mais afetam a
NÃO ida aos estádios e Tabela 10 – Cinco fatores que menos afetam a NÃO
ida aos estádios.
Tabela 9 – Cinco fatores que mais afetam a NÃO ida ao estádio.

Fortaleza (CE): A “Cidade do Sol” e o Castelão

367

Fonte: os autores

Tabela 10 – Cinco fatores que menos afetam a NÃO
ida ao estádio.

Fonte: os autores
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A próxima pergunta do instrumento questionava “o que os clubes poderiam
fazer para você assistir mais jogos no estádio?”. Quinze opções de ações, com a
possibilidade da escolha de três alternativas, foram oferecidas aos entrevistados.
Abaixo, na Tabela 11, os resultados obtidos nas três fases da pesquisa.
Tabela 11 – Ações para melhorar a IDA do torcedor ao estádio.

Fonte: os autores
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Os resultados obtidos nas perguntas “o quanto os seguintes motivos influenciam a sua decisão de NÃO ir assistir um jogo de futebol no estádio?” e “o
que os clubes poderiam fazer para você assistir mais jogos no estádio?”, em
Fortaleza, deixam claro, nas três fases da pesquisa, que a maior preocupação
dos frequentadores dos estádios locais é a violência dentro e nos arredores das
arenas. A violência nos arredores do estádio foi, durante a Copa do Mundo, o
fator mais apontado pelos torcedores como motivo para sua não ida aos estádios
de futebol.
Outros fatores apontados pelos entrevistados para não frequentarem estádios
de futebol foram: a sensação de insegurança e o preço dos ingressos. Interessante
observar que, após a Copa do Mundo, na Arena Castelão, o público se sentiu
incomodado com os preços das bebidas e comidas oferecidas no principal estádio da capital cearense.
Por outro lado, ficou nítido que os torcedores de Fortaleza gostam de ir
aos estádios de futebol. A alternativa “é uma perda de tempo ir a um jogo de
futebol” foi a menos considerada pelos entrevistados quando questionado os
motivos pelos quais decidem não frequentar estádios de futebol. Ir a um jogo,
para o público da capital cearense, é um excelente programa.

5.3 O público e sua percepção dos estádios de Fortaleza
As cinco perguntas seguintes do questionário apresentavam, como objetivo,
levantar as percepções dos entrevistados sobre os estádios onde acabaram de
assistir a uma partida de futebol. Como já mencionado, para a Fase 1 foram
ouvidos torcedores que foram a jogos nos Estádios Presidente Vargas, o “PV”,
e Alcides Santos, instalações não utilizadas para a Copa do Mundo. Para a Fase
2, foram entrevistadas as pessoas que assistiram a jogos do Mundial na Arena
Castelão. Já para a Fase 3, o público respondente presenciou a partidas realizadas
também na Arena Castelão, mas envolvendo clubes que participam da Copa do
Brasil e dos Campeonatos Brasileiros das Séries C e D, na gestão local.
A primeira questão desse grupo perguntava o “valor pago pelo entrevistado
pelo ingresso da partida”. Os resultados obtidos, em comparação com os dados
oficiais de público dos diversos campeonatos com jogos em Fortaleza, são apresentados na Tabela 12.
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Tabela 12 – Preço dos Ingressos Médios em Fortaleza e
no estado do Ceará

Fonte: os autores – elaborado a partir dos portais (*) www.cbf.com.br
e (**) www.srgoool.com.br.

Na pergunta seguinte, o entrevistado foi convidado a informar o “quanto
gastou, naquele dia, para assistir à partida que acabara de presenciar”. Gastos
como transporte, ingresso, refeição e outros deveriam ser computados pelo torcedor em sua resposta. Os resultados obtidos constam da Tabela 13.
Tabela 13 – Gasto total para assistir à partida.

Fonte: os autores.

A questão seguinte,“avaliação dos itens de experiência nos estádios”, demandava um parecer, por parte dos entrevistados, de 33 itens que compõem o documento técnico da FIFA para instalações, Estádios de Futebol: Recomendações e Exigências
Técnicas (5ª edição) (2011). Os itens apresentados no instrumento de pesquisa se referiam, apenas, a fatores relacionados ao conforto e à experiência do torcedor/consumidor nos estádios, nas três Fases da pesquisa. Para cada item, o entrevistado foi
convidado a avaliar em uma escala de cinco níveis, de 1 (péssimo) para 5 (ótimo).
O resultado final para cada item, apresentado na Tabela 14, representa a média de avaliação de todos os entrevistados nas três fases, Para facilitar a comparação entre as Fases, a Tabela 14 apresenta os itens listados em ordem decrescente
de avaliação, do fator melhor avaliado para aqueles com pior avaliação.
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Fonte: os autores.

Tabela 14 – Avaliação dos itens de experiência nos estádios.
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Para a próxima pergunta, “avaliação de itens do caderno para estádios da
FIFA”, os itens apresentados na questão anterior foram agrupados em 12 grandes categorias, definidas a partir do documento oficial da FIFA, Estádios de
Futebol: Recomendações e Exigências Técnicas (5ª edição) (2011). As respostas obtidas
estão na Tabela 15.
Tabela 15 – Avaliação de Itens do Caderno para Estádios da FIFA

Fonte: os autores.

Quando comparamos os resultados apresentados nas Tabelas 14 e 15, temos os seguintes resultados gerais, para cada uma das três Fases da pesquisa
(Tabela 16).
Tabela 16 – Avaliação Média Geral dos Estádios

Fonte: os autores.
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Para finalizar essa etapa do instrumento de pesquisa, uma questão crucial e
definitiva foi feita aos entrevistados. A pergunta seguinte questiona diretamente o torcedor se ele, depois da experiência vivida, “pretende retornar àquele
estádio/arena onde acabou de presenciar uma partida oficial” em Fortaleza. A
Tabela 17 apresenta os resultados obtidos para esse questionamento.
Tabela 17 – Intenção de retornar ao estádio.

Fonte: os autores.

Os resultados obtidos nessa etapa da pesquisa evidenciam, de forma clara e
reveladora, que a Arena Castelão foi, apesar de alguns problemas, um verdadeiro
sucesso na avaliação de seu público frequentador. Na Tabela 14, um dos itens com
melhor avaliação foi a “boa atmosfera/clima do estádio”, em especial durante a
Copa do Mundo. Na Tabela 15, nas três fases da pesquisa, a “experiência vivida”
aparece como um dos dois itens com consideração mais alta entre os entrevistados.
A Tabela 16 evidencia que o período da Copa do Mundo, Fase 2, foi aquela
em que os entrevistados melhor avaliaram, na média, as condições gerais do estádio frequentado. A média de 4,15 do estádio Fase 2 é resultado das modernas
instalações da Arena Castelão e da qualidade dos serviços oferecidos pela organização do evento, o tão propalado “Padrão FIFA”, fruto da gestão da entidade
que organizou a competição. A pior avaliação obtida, na média, foi a da Fase
1, onde os jogos aconteceram no “PV” e no Alcides Santos, instalações não tão
modernas, em comparação com a Arena Castelão, com 3,89. Já na Fase 3, a avaliação é alta, 4,00, mas inferior à Fase 2. Como a instalação avaliada nas Fases 2
e 3 é a mesma, a Arena Castelão, a diferença entre as duas fases é fruto na gestão
de serviços levada a cabo pela FIFA, em detrimento da gestão local.
A Tabela 17 mostra que a maioria dos torcedores escutados tem intenção
de retornar ao estádio. Na Fase 3 (Pós-Copa) essa intenção é quase unânime.
Os torcedores, em Fortaleza, aprovaram a experiência vivida na Arena Castelão,
durante e depois da Copa do Mundo.
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5.4 Perfil do torcedor nas três etapas
Para finalizar a pesquisa foram realizadas cinco perguntas com o intuito de
estabelecer o perfil das pessoas entrevistadas nas três fases do processo de pesquisa em Fortaleza.
A primeira pergunta dessa etapa dizia respeito ao “ano de nascimento” do
entrevistado. Os resultados obtidos são apresentados na Tabela 18.
Tabela 18 – Idade dos respondentes

Fonte: os autores.

A pergunta seguinte buscava identificar o “sexo dos frequentadores” dos
estádios nas três fases da pesquisa. Os resultados são apresentados na Tabela 19.
Tabela 19 – Sexo dos frequentadores.

Fonte: os autores.
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A próxima questão do instrumento abordava o “local de nascimento” dos
entrevistados. A Tabela 20 fornece os resultados dessa pergunta.
Tabela 20 – Local de Nascimento

Fonte: os autores.

O “nível de ensino mais elevado que completou” era a pergunta abordada
pela questão seguinte. Os resultados podem ser observados na Tabela 21.
Tabela 21 – Escolaridade

Fonte: os autores.

Por fim, e para fechar o questionário, a última pergunta era sobre a renda
familiar do respondente. Os resultados são apresentados na Tabela 22.
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Tabela 22 – Qual é sua renda familiar?

Fonte: os autores.

As informações de perfil sócio econômico e demográfica apresentam, como
principal conclusão, a constatação que, durante a Fase 2 da pesquisa, o momento
Copa do Mundo, os entrevistados apresentaram algumas características que os
diferenciavam das outras duas fases.
Na Fase 2 é possível observar, em relação às outras fases, um aumento do
número de mulheres presentes ao estádio (38,98%, contra 15,11% da Fase 1 e
23,72% da Fase 3). A queda do público feminino da Fase 2 para a Fase 3 pode
significar que, em função do evento do apelo Copa do Mundo, grande parte
deste público feminino foi à Arena Castelão muito mais pelo caráter espetacular
e de entretenimento do evento, do que por causa do futebol propriamente dito.
A Fase 2 é caracterizada, em comparação com as Fases 1 e 3, por uma maior
presença de turistas (indivíduos oriundos de outros estados brasileiros), por respondentes com maior poder aquisitivo e nível de escolaridade mais elevada. O
evento Copa do Mundo, pela sua natureza global, atrai esse tipo de espectador.

Considerações Finais
A análise da evolução histórica dos estádios da cidade de Fortaleza mostra
que, assim como ocorreu em todo o país, as instalações destinadas ao futebol na
capital cearense passaram pelas diversas etapas que caracterizaram o desenvolvimento dos estádios no Brasil.
O Campo do Prado, primeiro local utilizado para a prática do futebol em
Fortaleza, apresenta inúmeras características da Fase Tradicional (1894 a 193)
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dos estádios brasileiros. O espaço destinado ao futebol era dividido com outros
esportes como, por exemplo, o turfe. A principal preocupação desse espaço era a
de acomodar, com conforto, segurança e elegância, a elite da cidade.
Já o Estádio Presidente Vergas, o “PV”, típico da 2ª Geração dos estádios
brasileiros, em sua Fase Moderna Regional, era utilizado não somente para o
futebol, como para cerimônias cívicas e grandes eventos políticos promovidos
regionalmente.
O “Castelão”, Estádio Governador Plácido Castelo, construído com o apoio
do governo estadual, foi fortemente influenciado pelo projeto da Ditadura Militar de integração do Brasil através do futebol. Com vários clubes no Campeonato Nacional das décadas de 1970 e 1980, Fortaleza precisava de um estádio
de grande porte para abrigar os melhores jogadores e as equipes mais populares
do país. O “Castelão” foi o gigante de concreto armado de Fortaleza, típica
instalação da 4ª Geração de estádios do Brasil, em sua Fase Moderna do Milagre
Brasileiro.
Com o futebol deixando de ser “produto do estado” para se tornar um
“produto do mercado”, o “Castelão”, em Fortaleza, precisou se transformar para
dar lugar à moderna Arena Castelão, uma arena multiuso e um estádio de classe
mundial (world class stadium).
A Arena Castelão surge dentro da 5ª Geração de estádios brasileiros, em sua
Fase Pós-Moderna. A novo local do futebol em Fortaleza é caracterizado, assim,
pelo aumento da necessidade de novos fluxos de arrecadação para compensar a
redução do público; pela concorrência com outras formas de consumo do entretenimento e do espetáculo; pela necessidade de segurança, dentro e fora dos
estádios; pela incorporação das mais recentes soluções tecnológicas por arquitetos proeminentes como parte do processo de comercialização e diferenciação
do produto estádio; pela aceitação da exploração comercial dos estádios com
outras atividades em dias que não acontecerão jogos; e, pelos serviços de exploração de patrocínios, marketing e patrimoniais como nova fonte de arrecadação.
Como resultado da pesquisa realizada em Fortaleza, em suas três fases, é
interessante observarmos o apreço do torcedor, em especial na Fase 2, Copa
do Mundo, pelo entretenimento e pelo espetáculo promovido pelos organizadores do Mundial. Mais do que o caráter competitivo do futebol, interessa hoje
ao torcedor outros aspectos muito mais relacionados ao entretenimento e ao
convívio social, do que os resultados da partida e/ou a vitória de sua equipe de
coração.
A Arena Castelão passa a ser, além de ferramenta de promoção do evento
futebol, também um produto de marketing, com logo e estratégias mercadológicas próprias, que devem ser exploradas pelos seus gestores.
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O torcedor que emergiu com a Copa do Mundo apresenta um grau de
exigência maior na qualidade dos serviços oferecidos e na experiência vivida na
nova Arena. Por outro lado, e para garantir tudo isso, está disposto a pagar mais
para frequentar o novo espaço do futebol em Fortaleza.
Ao contrário do que ocorre em outras cidades brasileiras, Fortaleza apresenta demanda suficiente para utilizar esse novo espaço de forma adequada, viabilizando o investimento feito na instalação. As constantes quebras de recorde de
público na Arena Castelão protagonizada por Ceará Sporting Club e Fortaleza
Esporte Clube, as principais equipes da cidade, a partir do 2º semestre de 2014,
demonstram isso.
Porém, e a despeito disso, a Arena Castelão não conseguiu, até o final de
2015, dar lucro aos seus gestores com sua operação.Verificamos aqui um típico
caso de incompetência administrativa protagonizado pela incerteza e pela falta
de transparência das empresas que gerenciam as operações do Castelão.
Fortaleza é, de acordo com o Departamento de Geografia da Universidade
de Loughborough, na Inglaterra, em sua classificação de 2012, uma cidade não
ranqueada dentro da Rede de Investigação (GaWC), criada pela instituição britânica (GaWC Research Network, 2012). O GaWC mede, através das relações
externas de cidades de todo o mundo, o grau de globalização de diversos municípios espalhados pelo planeta. Esse conceito leva em consideração questões, por
exemplo, relativas a negócios internacionais, sustentabilidade, política urbana e
logística (GaWC Research Network, 2012).
Porém, e muito embora não esteja classificada no sistema desenvolvido pela
universidade britânica, a capital cearense apresenta serviços e uma rede intrincada de relacionamentos comerciais, políticos e turísticos, que demonstram sua
influência regional. Em nossa opinião, dentro da metodologia desenvolvida em
Loughborough, Fortaleza estaria situada, no GaWC 2012, no mesmo nível de
Salvador, classificada como uma cidade com nível “sufficiency” em sua escala de
avaliação global, ou seja, uma cidade com forte nível de influência regional e
razoável apelo universal.
Muito embora os torcedores que frequentaram a Arena Castelão, durante
nossa pesquisa, tenham adorado a nova instalação, a Arena demanda excelentes
processos de gestão, uma vez que não cumpre por completo a coerência que
deve existir entre estádios de classe mundial, eventos de natureza global e cidades de classe internacional (world class stadium – world class events – world class cities), para conseguir atingir seu nível ideal de viabilidade econômica e financeira.
A intenção explícita dos torcedores em retornar à Arena Castelão para eventos esportivos não é suficiente para garantir a viabilização do estádio, com sua
ocupação total. Para que essa viabilização ocorra é necessário que a gestão da
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Arena seja feita de forma adequada e, em consequência disso, possa exercer com
eficiência suas possibilidades máximas de atração regional.
Reside na excelência de sua gestão, a principal oportunidade para que a
Arena Castelão atinja níveis adequados de rentabilidade compatíveis com os
investimentos realizados no principal estádio da capital cearense para a Copa do
Mundo de 2014.
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MANAUS (AM): DAS PRAÇAS DE MANAUS
À ARENA DA AMAZÔNIA
Minerva Amorim
Lionela Corrêa,
Afonso Nina
Kathya Lopes

A cidade de Manaus foi criada no século XVII para demonstrar a presença
lusitana e fixar domínio português na região amazônica, que na época já era
considerada posição estratégica em território brasileiro. O núcleo urbano, localizado à margem esquerda do Rio Negro, teve início com a construção do
Forte da Barra de São José, idealizado pelo capitão de artilharia, Francisco da
Mota Falcão, em 1669, data que foi convencionada a usar como o nascimento
da cidade.
A Amazônia, de posse espanhola pelo Tratado de Tordesilhas, em 1494, manteve-se inexplorada até o século XVI. Foi nesse período que se tornou alvo
de interesse de holandeses, franceses, ingleses, irlandeses e, principalmente, de
portugueses, que saíram em 25 de dezembro de 1615 de São Luís do Maranhão e chegaram ao Pará. No território paraense, em 1616, instalaram na baía
do Guajará, o Forte do Presépio, nome que fazia referência ao dia da saída do
Maranhão (IBGE, 2015).
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Desta forma, ocuparam a cidade de Belém e a denominaram de Santa Maria
de Belém, cuja função era controlar toda a região da bacia amazônica e ocupar
as terras de propriedade espanhola. O Estado do Grão-Pará e Maranhão, criado
em 31 de junho de 1751, pelo Marquês de Pombal, com sede em Belém, tinha
o objetivo de demarcar as fronteiras portuguesas, efetivando o acordo feito com
a coroa espanhola em 1750.
O Tratado de Madri, que diferentemente do Tratado de Tordesilhas divide
hoje o território brasileiro, fundamentava-se no princípio jurídico de uti possidetis, em que cada parte há de ficar com o que atualmente possui.
Ao redor do Forte de São José do Rio Negro se desenvolveu o povoado do
Lugar da Barra, que por conta da sua posição geográfica passou a ser sede da
Comarca do São José do Rio Negro. Em 1755, por meio de Carta Régia, a antiga missão de Mariuá foi escolhida como capital, passando a se chamar vila de
Barcelos. Anos mais tarde, a sede foi transferida para o Lugar da Barra, que em
1832 tornou-se Vila da Barra, e em 24 de outubro de 1848, a Cidade da Barra
de São José do Rio Negro.
No entanto, com a elevação da Comarca à categoria de Província, em 1850,
a Cidade da Barra, passou a se chamar em 04 de setembro de 1856, cidade de
Manaus, tornando-se independente do Estado do Grão-Pará. O nome lembra a
tribo indígena dos Manáos, que habitavam a região onde hoje é Manaus, antes
de serem extintos por conta da civilização portuguesa. Seu significado é mãe
dos deuses (IBGE, 2015).
A partir de 1870, Manaus viveu o surto da economia gomífera, encerrando-se em 1913, em virtude da perda do mercado mundial para a borracha asiática,
fazendo com que a cidade retornasse a um novo período de isolamento até o
advento da Zona Franca de Manaus, em 1970.
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
(2015), a população estimada de Manaus é de 2.057.711 habitantes. Com uma
área da unidade territorial de 11.401,092 km2, a capital do Amazonas apresenta densidade demográfica de 158,066 hab./km² e IDH-M de 0,737, em
2010. (IBGE, 2015). Em 2012, ainda segundo o IBGE (2015), o munícipio
apresentou o 6º Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil, com a economia da
cidade gerando R$ 49,824 bilhões naquele ano, com um PIB per/capita de R$
29.803,77.
No final do mês de maio de 2009, Manaus foi escolhida pela FIFA para sediar os jogos da Copa do Mundo de 2014.
Para convencer a FIFA, o governo do Amazonas desenvolveu
um projeto que combina funcionalidade na infraestrutura a
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um ambiente ecologicamente correto. Estimado em R$ 6 bilhões, o projeto tem como eixo a realização de um evento de
massa ecologicamente sustentável e um sólido legado para a
população. Entre as intervenções urbanas previstas está a construção de um metrô de superfície que ligará as regiões norte
e sul da cidade. [...] Na opinião do [então] governador do
Amazonas, Eduardo Braga, [...] é grande a responsabilidade da
cidade diante da escolha da FIFA. “Agora o desafio é maior.
Temos que transformar Manaus na capital da Amazônia, e para
isso é preciso muito trabalho. O povo do Amazonas tem uma
grande responsabilidade. Manaus será a sede da Amazônia na
Copa do Mundo de 2014. Todas as cidades da Amazônia estarão representadas em Manaus”, ressaltou (Portal EBC, 2009).

Manaus ganhou, assim, a disputa com Belém (Pará) e Rio Branco (Acre)
para ser a sede da região Norte na Copa do Mundo de 2014. A capital do Amazonas guarda uma característica ímpar na geografia do País. O município foi
escolhido para representar, na competição mais importante do futebol mundial,
um dos ecossistemas mais característicos do Brasil, a região Amazônica.
Por sua importância econômica e política, pela sua capacidade de investimento e por representar a Amazônia, a cidade foi escolhida pelo Governo Brasileiro e pela FIFA como uma das 12 cidades sedes da Copa do Mundo FIFA
de 2014.

1. A História do Futebol no Amazonas através dos seus
estádios
Não se sabe ao certo quando o futebol chegou ao Amazonas, mas segundo
Barbosa, Batalha & Amaral (2010) possivelmente houve influência inglesa na
primeira década do século XX. Um dos primeiros clubes de futebol o Manaos
Athletic Club era composto unicamente por britânicos que se consideravam “os
imbatíveis”.
Depois do Manaos Athletic Club, outros clubes foram criados no estado do
Amazonas. Como exemplo, podemos citar o Luso Futebol Club, em 1912; o
Nacional Futebol Club e o Atlético Rio Negro Club, em 1913; o São Raimundo Futebol Club, em 1935; o Olímpico Club, em 1938; e o América Futebol
Club, em 1939.
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Os jogos, no início do futebol em Manaus, eram realizados nas praças públicas e no bosque municipal, geralmente acontecendo no final da tarde. As praças
e bosques públicos podiam ser solicitados junto à Intendência Municipal pelos
clubes. O Athletic Rio Negro Club fez isso para ter direito a realizar seus treinos
na atual Praça da Saudade, localizada no centro de Manaus. Além disso, o clube
eventualmente cedia o local também para outras agremiações. Nesta época,
década de 1910, as temporadas duravam quatro meses e não eram consideradas
oficiais.
Em 10 de janeiro de 1914 foi fundada a Liga Amazonense de Football, para
gerenciar o Campeonato Amazonense de Futebol que teria sua primeira edição
no mesmo ano.
De acordo com o site Campeões do Futebol (2015a),
[...] no início, os campos oficiais de futebol da cidade de Manaus eram praticamente o do General Carneiro e o do General
Osório. Além [desses, existiam] alguns campos de várzea, que
no decorrer do ano, ficavam impossibilitados de se jogar devido às enchentes no meio do ano, mais precisamente entre os
meses de maio e julho.

Durante algum tempo o pequeno Estádio General Osório que hoje pertence ao Colégio Militar de Manaus, no Centro da cidade, serviu de palco para
jogos de football. Porém, o primeiro estádio “oficial” da capital amazonense foi
o Parque Amazonense.
O Parque Amazonense é considerado um dos locais mais importantes do
século XX para a prática esportiva na cidade de Manaus. O lugar, famoso por
abrigar tradicionais corridas hípicas e jogos de futebol, ficava no Nossa Senhora
das Graças, antigo Beco do Macedo, na Zona Centro-Sul da capital amazonense.
Segundo o historiador Carlos Zamith (acritica.com, 2012),
[...] o Parque Amazonense surgiu em 1906, no governo do então coronel Antônio Constantino Nery e do prefeito de Manaus, o coronel Adolpho Guilherme de M. Lisboa, que através
da Lei da Intendência autorizou que aquela terra, no antigo
bairro Mocó, fosse concedida a um cidadão e que ali se construísse um hipódromo. Em 1912 o hipódromo foi fechado [em
função da crise da borracha] e, em 1918, através de uma doação
de um Dispensário Maçônico, foi construído um estádio de futebol, que passou a receber jogos do Campeonato Amazonense.
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O primeiro grande clássico no Parque foi entre Rio Negro e Nacional, no
dia 13 de julho de 1918, com o placar de 1x1. No dia 3 de outubro de 1942,
foram inaugurados os refletores do Parque para jogos noturnos. Nesse dia foi
disputado um amistoso entre Fast e Olympico, em benefício da Cruz Vermelha
Brasileira. O Fast venceu por 8x1. Em 1946, o Estádio foi arrendado à Federação Amazonense de Desportos Atléticos (FADA)1.
Na década de 1960, o América Futebol Clube passou a ser o novo arrendatário do local para mandar suas partidas em Manaus. Com o surgimento do Estádio Vivaldo Lima, o Parque Amazonense, que tinha capacidade máxima para 10
mil espectadores, deixou de ser utilizado. O último jogo no estádio foi realizado
em 8 de julho de 1973, entre Rio Negro e Rodoviária. O Galo2 venceu por
3x1. A renda do último jogo no Parque foi de Cr$ 21.286,003, para um público
pagante de 4.459 (Campeões do Futebol, 2015a).
O Parque foi vendido em 1976 a uma firma da Zona Franca
de Manaus, a Florida, do comerciante Francisco (Dinor) Castelo Branco que alguns anos depois a repassou para uma empresa de construção. [...] Logo que o novo proprietário tomou
posse do imóvel, de imediato foi demolida a arquibancada de
estrutura de ferro, coberta com telhas de barro de fabricação
portuguesa e a geral de cimento, cujo material foi todo amontoado no campo de jogo (Campeões do Futebol, 2015a).

Outra importante praça esportiva de Manaus é o Estádio Ismael Benigno,
também conhecido como Estádio da Colina. O nome da instalação é uma homenagem ao antigo presidente do São Raimundo, Ismael Benigno, que dedicou

1.

A Federação Amazonense de Desportos Atléticos (FADA) foi fundada em 21 de novembro de 1917. Foi uma das antecessoras da Federação Amazonense de Futebol
(FAF), que surgiu em 26 de setembro de 1960. A FAF é hoje a entidade que controla
o futebol no Amazonas e representa os clubes do estado na Confederação Brasileira de
Futebol (CBF). Sua fundação foi motivada pela briga entre a ACLEA (Associação dos
Cronistas e Locutores Esportivos do Amazonas) e a antiga FADA (CBF, 2015).

2.

Galo é a forma carinhosa como a torcida chama o Rio Negro.

3.

Aproximadamente R$ 71.783,14, em valores atualizados para setembro de 2017. Base:
IGP-DI (FGV). Fonte: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/corrigirPorIndice.do?method=corrigirPorIndice
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boa parte de sua vida ao clube. Ganhou o nome mais popular de “Colina”, pelo
fato de situar-se no alto de uma colina natural que divide os bairros de São
Raimundo, Santo Antônio e Glória, na capital amazonense.
Em 1952, o então governador do Amazonas, Plínio Coelho, e o presidente
do São Raimundo, Ismael Benigno, trocaram uma parte do terreno da sede
do clube pelo local onde seria construído o Estádio (Campeões do Futebol,
2015b). Não havia grama, marcações ou se quer uma cerca.Tudo era apenas um
matagal vazio.
No dia 18 de novembro daquele ano, o São Raimundo entraria em seu campo pela primeira vez. Sem gramado, num
chão terraplenado por máquinas, o time enfrentaria o time da
Serraria Hore, numa partida tão modesta quanto o palco de
jogo, mas percussora das alegrias que o futebol protagonizaria.
É apenas em 1961, com recursos próprios e no esforço do
presidente Ismael Benigno, que as primeiras construções são
realizadas (Campeões do Futebol, 2015b).

No dia 19 de fevereiro de 1961, o São Raimundo recebeu o Sport do Recife, e na primeira grande festa do que passou a se chamar Estádio Gilberto
Mestrinho4, agora com arquibancadas e vestiários, 1.000 torcedores assistem a
uma goleada de 8x1 do time pernambucano sobre o anfitrião.
Em 1964, finalmente o Estádio recebe um alambrado. E em
1967, mais uma vez o São Raimundo faz história, promovendo
após cerca de 20 anos, um jogo noturno. No dia 18 de fevereiro
de 1967, acontece a primeira “Festa da Luz”5. Mais uma vez o
time da casa não é feliz, e perde por 3x1 para o Nacional. Diante de 4.386 pagantes, o São Raimundo oferece à noite manauense o futebol como lazer (Campeões do Futebol, 2015b).

4.

Gilberto Mestrinho de Medeiros Raposo (Manaus, 23 de fevereiro de 1928 – Manaus, 19
de julho de 2009) foi um industrial, auditor fiscal e político brasileiro, com base eleitoral no
Amazonas, tendo sido prefeito de Manaus (1956-58) e governador do Amazonas por três
mandatos (25/3/1959 – 25/3/1963, 15/3/1983 – 15/3/1987 e 15/3/1991 – 1/1/1995).

5.

“Festa da Luz” foi o nome dado à partida São Raimundo 1x3 Nacional, que marcou a
inauguração dos refletores do Estádio Gilberto Mestrinho.
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Até a inauguração do Estádio Vivaldo Lima, nos anos 1970, a Colina se
tornou o estádio mais importante do futebol amazonense. O pequeno porte
do estádio do Parque Amazonense fez necessário que jogos de grande porte
passassem a ser disputados no estádio. Foi assim que os clássicos entre Nacional
e Rio Negro passaram a ser disputados por lá, e bateram recordes de público no
futebol amazonense até então.
Além disso, os grandes clubes de Manaus também passaram a organizar seus
amistosos e os disputá-los na Colina. Foi assim que no final dos anos 1960, o
Santos de Pelé se apresentou em Manaus para enfrentar o Nacional.
Em 1968, dois anos antes de se consagrar na Copa do tricampeonato mundial, Pelé e o Santos Futebol Clube visitaram a
cidade de Manaus para uma partida amistosa contra o Nacional. Curiosamente, mesmo com a presença do craque do
Peixe, a Colina não obteve seu maior público no estádio, o que
aconteceria no ano seguinte durante o clássico Rio-Nal. Em
um duelo sem gols, Rio Negro e Nacional foram prestigiados
por 23.152 pagantes, o maior da história do estádio (globoesporte.com, 2014a).

Em 1977, o estádio voltou a passar por reformas. Com a melhoria da estrutura da instalação, o São Raimundo decide pela troca do nome do local, que de
Gilberto Mestrinho passa a se chamar Ismael Benigno, em homenagem ao presidente da agremiação, falecido três anos antes (Campeões do Futebol, 2015b).
Em 1997, o Estádio da Colina fecha para nova reforma. A instalação só é reaberta no ano de 2000. Durante as obras realizadas no período em que o estádio
permaneceu fechado foram colocados mil assentos nas arquibancadas cobertas,
reformadas seis cabines de rádio e disponibilizadas cadeiras cativas.Toda a estrutura foi melhorada.
O jogo que inaugurou essa nova fase do Estádio Ismael Benigno foi denominado como a segunda “Festa da Luz”, realizada no dia 4 de agosto de 2000,
com a vitória do São Raimundo sobre a seleção de Suriname por 5x0.
Com a confirmação de Manaus como uma das sedes da Copa do Mundo de
2014, o Estádio da Colina passou por nova e ampla reforma.
Com a confirmação de Manaus como uma das sedes da Copa
do Mundo, o estádio foi escolhido como Centro Oficial de
Treinamento das seleções. Foram 15 meses de reforma, com o
auxílio do governo e outros investidores. A reforma teve um
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custo de R$ 24 milhões6, com o estádio passando a ter capacidade para 10,4 mil pagantes (globoesporte.com, 2014a).

Com a construção da nova estrutura financiada pelo governo do estado e
seus investidores, o Estádio da Colina ficará por 20 anos em posse do governo do
Amazonas, sendo este o seu tutor. Ao São Raimundo caberá apenas a prioridade
no mando dos jogos, já que apenas cedeu o terreno, não contribuindo financeiramente para a demolição da antiga estrutura, limpeza do terreno e construção.
Após a reforma, de acordo com as normas do “Padrão FIFA”, o novo estádio
passou a contar com lojas, instalações VIP e facilidades de acesso para pessoas
com mobilidade reduzida. A iluminação é de moderna geração com 36 lâmpadas em cada uma das 4 torres, totalizando 140 refletores. Além disso, outras
instalações, destinadas ao conforto de torcedores, jogadores e imprensa foram
incorporados ao novo Ismael Benigno.
O estádio foi reinaugurado no dia 3 de julho de 2014, uma quinta-feira,
com a vitória do Sul América sobre o São Raimundo, no tradicional clássico
Galo-Preto por 1x0.
Na mesma época em que os dirigentes do São Raimundo iniciaram as discussões que culminaram com a construção do Estádio da Colina, na década
de 1950, Plínio Ramos Coelho, então governador do Amazonas, começou a
pensar no projeto de construção de um grande estádio na capital amazonense,
o Estádio Vivaldo Lima.
Eleito governador no seu segundo mandato em 1963, o torcedor do Nacional depois de ver o seu time sagrar-se campeão
estadual, não tinha mais dúvida de que o futebol amazonense
precisava de um novo estádio que, desde o seu primeiro governo nos anos 50, sonhava para o seu desenvolvimento. [...] A
ideia de construir um novo palco para o futebol local não saía
da cabeça de Plínio Coelho (globoesporte.com, 2014b).

Ao lado de Plínio Ramos Coelho, outro político e torcedor fanático do
Nacional também sonhava com a construção de um novo estádio para Manaus,

6.

394

Aproximadamente R$ 28.162.752,00, em valores atualizados para setembro de 2017.
Base: IGP-DI (FGV). Fonte: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/
corrigirPorIndice.do?method=corrigirPorIndice
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Vivaldo Palma Lima7. A dupla foi a primeira a falar abertamente numa instalação esportiva de grande porte para o futebol amazonense.
Em 1955, durante um dos seus governos, Plínio lançou a pedra fundamental
do estádio. Inicialmente o terreno onde este seria construído começou a ser
preparado, porém, a obra ficou parada por muitos anos, sendo retomada somente em 1964, já no governo de Arthur Cézar Ferreira. O governador contratou
o arquiteto Severiano Mário Porto, que se mudou para Manaus e recebeu a
missão de construir o “maior e mais bonito estádio da região”8.
O período de construção do estádio Vivaldo Lima foi de 1958
até 1970. A partida inaugural foi no dia 5 de abril de 1970 –
com dois jogos de futebol, na verdade. Inicialmente entre as
seleções B (reservas) do Brasil e do Amazonas, e logo a seguir
entre as seleções A (titulares). Nas duas partidas a Seleção venceu por 4x1. Este evento foi presenciado pelo então presidente
da Fifa, Stanley Rous, e pelo à época presidente da Confederação Brasileira de Futebol, João Havelange. Os quatro gols da
seleção B do Brasil foram marcados por Dadá Maravilha, que
futuramente viria a defender as cores do Nacional-AM (globoesporte.com, 2014b).

A partir de sua inauguração, o Estádio Vivaldo Lima, o “Colosso do Norte”
foi palco de partidas históricas como clássicos locais, amistosos ou partidas válidas pelo Campeonato Brasileiro de Futebol ou pela Copa Norte, entre outros.
O recorde de público do estádio aconteceu no dia 9 de março de 1980,
quando o New York Cosmos, principal equipe de futebol dos Estados Unidos,
desembarcou em Manaus para jogar contra o Fast Clube. A partida terminou

7.

Vivaldo Palma Lima (Salvador, 10 de abril de 1877 — 23 de novembro de 1949) foi
um médico, advogado, jornalista e político brasileiro. Faleceu no exercício do mandato
de deputado federal pelo estado do Amazonas, aos 72 anos de idade. Na área esportiva,
Vivaldo Palma Lima foi sócio benemérito, presidente e presidente de honra do Nacional Futebol Clube (Manaus); sócio fundador, presidente e presidente de honra do Nacional Fast Clube; e uma das maiores figuras das atividades esportivas, particularmente
do futebol, no estado de Amazonas.

8.

O projeto do Estádio Vivaldo Lima foi do arquiteto Severiano Mário Porto e ganhou
o Prêmio Nacional de Arquitetura de 1966. O Estádio Vivaldo Lima, também chamado
de Vivaldão, começou a funcionar em 1970.
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em 0x0, mas a presença de estrelas como Franz Beckenbauer, capitão da seleção
da Alemanha campeã do mundo em 1974, e o brasileiro Carlos Alberto Torres,
capitão da seleção brasileira campeã do mundo em 1970, já justificava a presença do público no estádio9.
Do lado do Fast, Clodoaldo, volante do Brasil na Copa do Mundo de 1970,
também colocava o futebol amazonense em evidência. 56.950 espectadores presenciaram esse inesquecível e inusitado evento esportivo, recorde histórico de
público do “Vivaldão”.
O responsável pelo amistoso foi o empresário e torcedor do
Fast Joaquim Alencar. Amigo do treinador Júlio Mazzei e de
Pelé, ele virou representante do Cosmos no Brasil quando a
dupla deixou o Santos. Alencar convenceu os promotores a
prestigiarem o Fast em detrimento das potências Flamengo e
Corinthians. O governo amazonense patrocinou o evento e
atrelou a imagem dos craques a ícones como o Teatro Amazonas. [...] A selva impressionou os visitantes, mas o calor ajudou
os brasileiros, melhores em campo sobretudo após a expulsão
de Carlos Alberto por agressão ao bandeirinha, na etapa inicial.
Mesmo assim o placar permaneceu inalterado. Apesar do público oficial de 56.950 pagantes, a lenda é a de que o Vivaldão
recebeu cerca de 80.000 pessoas na tarde de 9 de março de
1980. A marquise do estádio foi invadida por torcedores e, após
corre-corre iniciado com boato de que a estrutura estava desabando, algumas pessoas tiveram escoriações e até fraturas. A
marca recorde permaneceu como recorde até a demolição do
estádio para a construção da Arena Amazônia (Placar, 2015).

Porém, não era apenas a presença de atrações internacionais, como o Cosmos, que atraiam público ao Vivaldo Lima. O futebol amazonense, e suas equipes, também levavam bons públicos ao estádio.

9.
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A presença do New York Cosmos em Manaus virou até filme. O cineasta Moacyr
Massulo se empolgou com a história e produziu um curta- metragem sobre a partida.
“Quando descobri que craques internacionais vieram a Manaus, de cara tive a certeza
de que essa história tinha que ser contada”, diz Massulo. A narrativa será guiada por
figuras que estavam no Vivaldão — como Carlos Alberto Torres e Clodoaldo, tricampeão mundial que reforçou o Fast (Placar, 2015).
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O primeiro clássico [Rio Negro e Nacional] da história no Vivaldo Lima ocorreu no dia 7 de Março de 1971. O confronto –
válido pelo Torneio denominado ‘Gratidão’10, uma referência ao
governador Danilo Matos Areosa – arrastou um grande público
ao estádio, e o Rio Negro venceu o Nacional por 2x1. [...] Pela
primeira vez no Vivaldão estavam Fast Clube, Rodoviária, Rio
Negro e Nacional. E o público compareceu. Foram mais de 30
mil pessoas no estádio para assistir às partidas dos times amazonenses, esquecendo Pelé e companhia em 1971. Na preliminar,
o Fast venceu a Rodoviária por 2x1. [...] Foi o primeiro duelo
Rio-Nal no estádio Vivaldo Lima. Tudo por conta da homenagem ao governador Danilo Areosa (globoesporte.com, 2014b).

Orgulho da cidade de Manaus, o Estádio Vivaldo Lima também era chamado,
carinhosamente, de “Coliseu do Norte”,“Tartarugão” e “Vivaldão”. O local, juntamente com o Estádio Ismael Benigno, atendia a vários clubes do estado e também
era palco da Copa dos Rios11. O estádio fazia parte do setor esportivo de Manaus,
que engloba a moderna Vila Olímpica, a Arena Poliesportiva e o Sambódromo.
Desde sua inauguração, no decorrer dos anos, o EstádioVivaldo Lima passou por
diversas reformas. A primeira delas aconteceu em 1971, quando foi instalado um
sistema de iluminação moderno e o placar eletrônico. Posteriormente, aconteceram
outros complementos da construção e reformas parciais, a principal delas em 1995.
O Nacional de Manaus foi a primeira equipe da região Norte do país a
disputar o Campeonato Brasileiro, em sua edição de 1972.Vinte e seis equipes,

10. O Torneio em questão recebeu o nome de Torneio da Gratidão em homenagem ao
governador Danilo Areosa. Em 1970, quando a Seleção Brasileira foi jogar no “Vivaldão”, o governador teve uma pneumonia aguda e não pode ir ao jogo inaugural do
estádio, pois estava internado no Hospital Getúlio Vargas. Como o governador foi um
dos mentores do novo estádio, a competição decidiu homenageá-lo depois de recuperado (globoesporte.com, 2014b).
11. A Copa dos Rios de Seleções Sub-19 é uma competição amadora, para atletas de até
19 anos, organizada pela Federação Amazonense de Futebol. Em 2015, a disputa chegou à sua 23ª edição, com a participação de 39 ligas municipais que disputaram o título
da maior competição entre seleções municipais da Amazônia. O torneio, por tradição,
tem seus grupos divididos de acordo com as calhas dos rios que formam a bacia amazônica. Na edição de 2015, as premiações, somadas, totalizam 16 mil reais. O primeiro
colocado leva para casa R$ 8 mil. O segundo recebe R$ 4 mil, e o terceiro e quarto
ficam com R$ 2 mil cada um. (globoesporte.com, 2015).
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as maiores do Brasil, participaram da competição naquele ano. Em 1973, com o
aumento de participantes do Brasileirão para 40, o Nacional recebeu a companhia de seu tradicional rival, o Rio Negro.
De 1972 a 1986, o estado do Amazonas sempre contou com a participação
de, pelo menos, uma equipe no Campeonato Brasileiro. Em 1979, na competição nacional que contou com a presença recorde de 94 agremiações de todo o
país, o futebol amazonense chegou a ser representado por 3 equipes – Nacional,
Fast e Rio Negro. Com a remodelação do campeonato nacional e a criação da
Copa União de 1987, o estado do Amazonas, assim como várias outras unidades
da federação, perderam espaço no cenário nacional.
Tanto a construção do Vivaldão quanto a participação das equipes de Manaus nos Campeonatos Brasileiros das décadas de 1970 e 80, foram motivados
pelo projeto de “integração nacional” através do futebol levado a cabo pela
Ditadura Militar que governou o país no período.
A Seleção Brasileira de futebol jogou no Estádio Vivaldo Lima em seis oportunidades. As duas primeiras partidas do escrete nacional no Colosso do Norte aconteceram, como já mencionamos, na inauguração do estádio, em 5 de abril de 1970,
quando o Brasil-B derrotou a Seleção B do Amazonas por 4x1. No mesmo dia, em
rodada dupla, o confronto foi repetido no jogo de fundo com as seleções A de Brasil
e do Amazonas. O placar foi o mesmo da preliminar, 4x1 para a Seleção Nacional.
Na reinauguração do estádio, após a reforma de 1995, no dia 20 de dezembro daquele ano, o Brasil derrotou a Colômbia por 3x1. No ano seguinte, em
1996, a Seleção Brasileira visitou Manaus duas vezes. Em 22 de maio, Brasil e
Croácia empataram em 1x1. No final do ano, em 18 de dezembro, a Seleção
Brasileira derrotou a Bósnia-Herzegovina por 1x0. Ambas as partidas tiveram
caráter amistoso.
A única partida oficial do Brasil no Vivaldo Lima aconteceu em 10 de setembro de 2003, pela segunda rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a
Copa do Mundo de 2006. A Seleção Brasileira derrotou o Equador por 1x0.
A década de 1990 marcou, também, um fato digno de nota para o futebol
amazonense. O São Raimundo EC, equipe da capital do estado, viveu a melhor
fase de sua história, culminando, em 1999, com sua participação na Copa Conmebol12, competição já extinta, organizada pela Confederação Sul-Americana

12. A Copa Conmebol ou Taça Conmebol foi uma competição sul-americana de futebol,
organizada pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) e disputada de
1992 a 1999. A competição é uma das precursoras da atual Copa Sul-Americana
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de futebol. Foi a primeira e única vez até hoje que uma equipe amazonense
chegou tão longe em uma competição internacional oficial. A agremiação de
Manaus chegou à semifinal da disputa, quando foi eliminado pelo CSA, de Alagoas. O São Raimundo também conquistou, no período, o tricampeonato da
extinta Copa Norte13, em 1999, 2001 e 2001.
Conforme já mencionado, no dia 31 de maio de 2009, Manaus foi escolhida
como uma das sedes da Copa do Mundo de 2014. O projeto da cidade previa
a demolição da estrutura do Estádio Vivaldo Lima, para dar lugar à Arena da
Amazônia, com capacidade para 47.000 pessoas. O estádio foi fechado no dia
19 de março de 2010 e durante quase quatro meses foi retirado todo o material
que poderia ser reaproveitado, como os assentos, refletores e catracas, que foram
doados para os estádios do interior do estado.
Nos seus quarenta anos de história, de 1970 a 2010, os cinco maiores públicos
do Estádio Vivaldo Lima foram: Fast Clube (AM) 0x0 New York Cosmos (EUA),
com 56.950, amistoso internacional, em 9 de março de 1980; São Raimundo
(AM) 0x0 Fluminense (RJ), 55.185, Campeonato Brasileiro da Série C, em 12
de dezembro de 1999; São Raimundo (AM) 1x2 Sampaio Corrêa (MA), 47.211,
Copa Norte, em 4 de abril de 1999; São Raimundo (AM) 3x1 Rio Negro (AM),
47.188, Campeonato Amazonense, em 22 de julho de 1999; e, Brasil 3x1 Colômbia, 45.174, jogo amistoso, em 20 de dezembro de 1995 (globoesporte, 2014b).

2. Caracterização do Futebol Amazonense e de Manaus
como cidade-sede da Copa
A Federação Amazonense de Futebol (FAF), como já vimos, foi fundada no
dia 26 de setembro de 1960. Antes de ganhar esta denominação, a federação
chamou-se Liga Amazonense de Football, de 15 de janeiro de 1914 a janeiro de
1916; depois Liga Amazonense de Sport Athléticos (LASA), que durou apenas 1

13. A Copa Norte foi um campeonato de futebol disputado por equipes dos estados da
Região Norte do Brasil (exceção feita às equipes do Tocantins), juntamente com clubes do Maranhão e do Piauí. Organizada pela CBF a competição foi disputada entre
1997 a 2002. Das 6 edições realizadas, houve seis clubes campeões. O São Raimundo
é o maior vencedor do torneio, com 3 títulos, seguido de Paysandu (PA), Sampaio
Corrêa (MA) e Rio Branco (AC), todos com 1 conquista cada.
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ano; Federação Amazonense de Desportos Atléticos (FADA), de 21 de novembro de 1917 até 1960.
Desde 1914 até 2014, 98 edições foram disputadas do Campeonato Amazonense de Futebol, fora os anos de 1924, 1925 e 1926 em que não houve disputas. Nesse período, 44 equipes já participaram do Campeonato Amazonense.
Somente cinco vezes o interior levou o título: 2005, com Grêmio Atlético
Coariense (do munícipio de Coari); 2008, com o Holanda Esporte Clube (do
município do Rio Preto da Eva); 2010 e 11, com o Peñarol (Itacoatiara); e, 2013,
com o Princesa de Solimões (de Manacapuru).
Segundo a FAF existem no Amazonas, duas Divisões de Futebol profissional:
a Série A, com 10 participantes em 2014; e a Série B, com 6 equipes no mesmo ano. Ainda segundo a Federação, são realizadas e organizadas anualmente 7
competições pela entidade: duas profissionais (Séries A e B), 1 feminina, 3 das
categorias de base (Infantil, Juvenil e Juniores) e a Copa dos Rios de Seleções.
Além disso, a FAF apoia a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na realização dos jogos das competições organizadas pela Confederação no Amazonas:
Copa do Brasil, Copa Verde e Campeonato Brasileiro da Série D. Os estádios
utilizados pela FAF para suas competições, e cadastrados pela Confederação
Brasileira de Futebol em 2014, estão elencados na Tabela 1.
Em 2014 foram inscritos na FAF 268 atletas profissionais. As dez equipes que
disputaram a Série A do Campeonato Amazonense em 2014 foram: Manaus
FC, Fast Clube, Nacional FC, Sul América EC e São Raimundo EC, todos da
capital amazonense; Holanda EC (Rio Preto da Eva), EC Iranduba (da cidade
do mesmo nome), Peñarol AC (Itacoatiara), Princesa do Solimões EC (Manacapuru) e Clube Nacional Borbense (Borba), do interior.
Também em 2014, foram essas as equipes que disputaram a Série B do Campeonato Amazonense: Atlético Clipper Clube, AC Rio Negro e EC Tarumã, de
Manaus; e CDC Nova Olinda (do munícipio do mesmo nome) e Operário EC
(Manacapuru), do interior do estado.
As equipes do América Futebol Clube, Associação Atlética Nilton Lins, CEP
Petrobrás, Libermorro Esporte Clube, Manaus Compensão E. Clube, Grêmio
Atlético Coariense, Asa Da Amazônia, foram desfiliadas da CBF por estarem,
em 2014, há mais de 03 anos sem participaram de competições.
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Fonte: Confederação Brasileira de Futebol (CBF), 2014.

Tabela 1 – Estádios do Amazonas

Do Campeonato Amazonense Feminino participam 8 equipes, sendo 2 profissionais (Princesa do Solimões e Iranduba). As outras agremiações são representadas por ligas do interior.
A Federação Amazonense de Futebol organiza também, conforme já observado, a Copa dos Rios de Seleções destinada a equipes do interior do estado.
São inscritos uma média de 1.500 atletas por competição.
Desde sua indicação para integrar o rol das 12 cidades sedes da Copa do
Mundo de Futebol 2014 em 31 de maio de 2009, dividiram-se as opiniões
nos mais diversos espaços da sociedade amazonense. Argumentos prós e contra
preencheram a mídia com as mais variadas abordagens. Do lado contrário à escolha destacam-se as afirmações quanto à inexpressividade do futebol do estado
até quando comparado ao vizinho estado do Pará. Como destaca o blogueiro
Rodrigo Prada (2011):
Certamente não escolheram Manaus por conta da sua enorme tradição no futebol. […] Em 2008, fui assistir a um clássico manauara no Vivaldão, entre Rio Negro e São Raimundo.
Sabem qual foi o público pagante? Exatas 198 pessoas. Com
uma renda de R$ 4 mil. E isso dificilmente vai mudar [...]. No
entanto, Belém, que disputava com Manaus o direito de sediar
a Copa, foi preterida, mesmo tendo Payssandú e Remo como
duas das torcidas mais apaixonadas do Brasil. Sem contar o
estádio do Mangueirão, que é um dos mais belos e funcionais
do país.

O tema da representatividade do futebol amazonense no cenário nacional
também foi tema de calorosa discussão travada pelo então ministro do Esporte,
Aldo Rebelo, e o comentarista da ESPN Brasil, Mauro Cezar Pereira. O debate
entre os dois aconteceu no programa “Roda Viva” da TV Cultura de São Paulo
do dia 8 de abril de 2013.
O clima ficou tenso entre o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, e o comentarista Mauro Cezar Pereira, da ESPN Brasil,
na noite desta segunda-feira [8 de abril]. Durante o programa
“Roda Viva”, da Cultura, [...] [em] discussão sobre estádios
para a Copa de 2014 que poderão virar “elefantes brancos’’,
sem uso (principalmente Cuiabá e Manaus). [...] A discussão
[ficou] “calorosa” quando Aldo Rebelo defendeu a construção
da Arena de Manaus. O ministro criticou Wembley, na Ingla-
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terra, para justificar a construção de novos estádios e novamente foi rebatido. “Wembley teve um jogo de 50 mil pessoas com
times da terceira e quarta divisão”, disse Mauro Cezar Pereira.
“Você tem a obrigação de saber a história do futebol do Amazonas porque você é jornalista. Quantos anos tem o clássico
Nacional e Rio Negro?”, perguntou Rebelo. “Pode ter até
100 anos, mas ninguém vê porque todo mundo torce para o
Flamengo e para o Vasco”, afirmou o comentarista, irritando o
ministro do Esporte, que ficou resignado, mas ficou repetindo:
“Não diga isso, não diga isso.’’ “Então você é contra Copa em
Manaus, 60% do território brasileiro, a Amazônia?’’, perguntou
o ministro. Ao ouvir que sim, que para Mauro “a Copa em Belém faria mais sentido’’, Rebelo se saiu com: “Se você estivesse
aqui na época dos holandeses, talvez devesse achar que não
deveríamos expulsá-los do Nordeste, devíamos estar nas mãos
dos holandeses até hoje” (Uol Esporte, 2013a).

O Campeonato Amazonense da Série A, em 2014, foi vencido pelo Nacional FC, que conquistou seu 42º título estadual, ao derrotar o Princesa do
Solimões, na final em dois jogos: 0x2 e 5x1. A última partida do campeonato,
disputada no Estádio do SESI, em Manaus, no dia 24 de maio, foi presenciada
por 2.371 pagantes, que propiciaram arrecadação de R$ 35.240,0014, ingresso
médio de R$ 14,8615. Todas as 59 partidas da competição foram assistidas pelo
público total de 42.012 pessoas, com média de 712 pagantes por jogo. O preço
médio do ingresso em toda a competição foi de R$ 14,0616.
Na Série B do campeonato estadual, o título de 2014 ficou com o Operário
EC que derrotou o tradicional AC Rio Negro, na final, no dia 7 de dezembro,

14. Aproximadamente R$ 41.166,22, em valores atualizados para setembro de 2017. Base:
IGP-DI (FGV). Fonte: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/corrigirPorIndice.do?method=corrigirPorIndice
15. Aproximadamente R$ 17,36, em valores atualizados para setembro de 2017. Base: IGP-DI (FGV). Fonte: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/corrigirPorIndice.do?method=corrigirPorIndice
16. Aproximadamente R$ 16,42, em valores atualizados para setembro de 2017. Base: IGP-DI (FGV). Fonte: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/corrigirPorIndice.do?method=corrigirPorIndice
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por 3x1. Ambas as equipes foram promovidos para a Série A, em 2015, no lugar
do Holanda EC e Sul América EC, rebaixados.
Além das Séries A e B do Campeonato Amazonense, o estado abrigou jogos das equipes do estado nas competições organizadas pela CBF. Em 2014, o
Princesa de Solimões participou da Série D do Campeonato Brasileiro, da Copa
do Brasil e da Copa Verde. Nas duas últimas competições nacionais, o campeão
amazonense contou com a companhia do Nacional FC, vice-campeão estadual
de 2013.
Outros argumentos apontavam as deficiências em infraestrutura e mobilidade urbana como um dos principais motivos para designação de outro local para
realização dos jogos.
Em duas visitas àquela cidade [Manaus] (dezembro de 2009 e
2010) fiquei perplexo com a violação dos direitos humanos no
que se refere ao transporte público para deficientes físicos. Sou
manauara e cadeirante, residente desde 1995 no Rio Grande
do Sul.Tive dificuldade para andar de ônibus. Os poucos adaptados com elevadores circulam com os mesmos danificados
(Souza apud. Andrade, 2011).

Em contraponto às críticas contra a designação de Manaus, arrolaram-se argumentos que a realização da Copa possibilitaria o desenvolvimento dos projetos de
mobilidade urbana aguardados há algum tempo pela população manauara.
Uma das obras mais esperadas pelos cidadãos de Manaus era a do BRT.
TCE-AM faz vistoria técnica no futuro trecho do BRT: A Comissão de Inspeção da Diretoria de Controle Externo de Obras
Públicas referente às obras da Copa do Mundo 2.014 do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, visitou o futuro corredor
exclusivo a ser traçado por intermédio da construção do Sistema
de Mobilidade Urbana – Bus Rapid Transit17 (TCE-AM, 2012).

17. Bus Rapid Transit (BRT) é um sistema de transporte público baseado no uso de ônibus
de tráfego rápido. Um verdadeiro sistema BRT geralmente tem design, serviços e infraestrutura especializados para melhorar a qualidade do sistema e remover causas típicas
de atrasos. Às vezes descrito como um “metrô de superfície”, o BRT visa combinar a
capacidade e a velocidade do veículo leve sobre trilhos (VLT) ou do metrô com a flexibilidade, baixo custo e simplicidade de um sistema de linhas de ônibus (ITDP, 2016).
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Para entendermos a realidade da Copa do Mundo de 2014 e sua perspectiva de legado para Manaus, é importante analisarmos as diferentes condições
de vida na cidade, para percebemos que há uma discrepância muita grande
na distribuição de renda entre a população de diversos bairros do município.
Num estudo realizado por Mainbourg et al. (2005), em que a população foi
dividida em cinco (5) faixas de renda, nas quais a primeira, que corresponde
a letra A, seria a população de alta renda, e a letra E, o mais baixo nível de
renda (Figura 1).
Figura 1 - Distribuição dos bairros em relação à renda

Fonte: Mainbourg, Machado, Santos, 2005

Observou-se que há uma extrema minoria de privilegiados na faixa de
letra A com apenas 1 bairro, o que corresponde à (1,79%) da população e uma
gritante maioria dos bairros na faixa E (78,57%). O restante está dividido nas
faixas B com 1 bairro (1,79%), C com 4 bairros (7,14 %) e D com 6 bairros
(10,71%).
No que concerne a densidade demográfica de Manaus na Figura 2, de acordo, com Mainbourg et al (2005), o estudo mostrou que quase metade do total
de bairros (48,2%) abrigam a maior concentração populacional e que, em cada
4 bairros, quase 3 são de alta densidade demográfica;
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Figura 2. Distribuição dos bairros em relação à densidade
demográfica

Fonte: Mainbourg, Machado e Santos, 2005
Um bom exemplo de um bairro densamente povoado com baixo nível de
renda é o bairro Coroado, onde foi instalado, para o Mundial da FIFA, Estádio
Carlos Zamith18, que funcionou como Centro de Treinamento para as seleções
que jogaram pela Copa do Mundo em Manaus.
O bairro, segundo o estudo acima citado, mostrou que Coroado encontra-se
na faixa E, em relação à renda, e na faixa A, em relação à densidade demográfica.
A combinação de uma região densamente povoada com baixo nível de renda
sugere que a oferta de bens relacionados ao lazer é escassa e que os aparelhos de
lazer existentes possuem uma alta demanda (Mainburg et al., 2005).

18. Carlos Zamith foi um dos jornalistas esportivos de maior destaque na imprensa amazonense. Nasceu em 20 de fevereiro de 1926 e faleceu no dia 27 de julho de 2013.
Começou a vida profissional em rádio, em 1954. Dois anos depois, ajudou a fundar
a Associação dos Cronistas e locutores Esportivos do Amazonas (ACLEA), onde foi
tesoureiro durante onze anos consecutivos. Em 1960, ainda em jornal impresso, criou
outra coluna, chamada Baú Velho, que contava as histórias do futebol amazonense. Em
seguida, publicou livro com o mesmo nome (globoesporte.com, 2013).
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O bairro do Coroado, que abrigou o Centro de Treinamento Carlos Zamith, é um dos bairros frutos do processo de expansão desordenada que sofreu a
cidade de Manaus a partir da efetivação da zona Franca de Manaus em 1969.
Originou-se da invasão das terras do campus da Universidade Federal do Amazonas, em meados de 1971, e desde então vem recebendo serviços de urbanização relativos à eletrificação, canalização de igarapés e aparelhamento com
escolas, serviços de saúde etc.
O Estádio Carlos Zamith encontra-se no município de Manaus, e como já
citado anteriormente, no bairro do Coroado, zona leste da cidade. Foi construído para ser um dos Campos Oficiais de Treinamento (COT) para as seleções
que irão disputar a Copa do Mundo 2014 em Manaus. O estádio tem capacidade para 5 mil pessoas. A obra custou cerca de R$ 15 milhões.
O Estádio Carlos Zamith, localizado no bairro Coroado, Zona
Leste de Manaus, recebeu a primeira partida oficial de futebol
na tarde deste domingo [6 de julho de 2014]. A partida válida
pelo Campeonato Amazonense de Juniores marcou a abertura
da obra, que foi uma das exigências da FIFA para a realização
da Copa do Mundo em Manaus, mas nem chegou a ser usada
por nenhuma seleção. [...] Sem o estardalhaço da inauguração
da Arena da Amazônia, ocorrida em abril deste ano [2014],
nem o brilho da reabertura do Estádio Isamel Benigno, a Colina, que aconteceu na última quinta-feira [3 de julho de 2014],
finalmente a bola rolou no “Zamithão”, como está sendo chamado o mais novo estádio de Manaus. [O Manaus FC venceu
o jogo inaugural com um 2x1 sobre o Manaus EC]. O jogo
foi marcado por confusões, dentro e fora de campo. Os atletas
de ambas as equipes tiveram de mudar o uniforme à beira do
gramado, já que os vestiários não estavam liberados (acritica.
com, 2014a).

O futebol é a principal prática esportiva do bairro, tendo como expressões
máximas as equipes do Central do Coroado, no naipe masculino, e o Águia
Negra, no feminino, que disputam o Campeonato de Peladas do Amazonas, o
Peladão19.

19. O Campeonato de Peladas do Amazonas, conhecido popularmente como Peladão,
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Segundo o governador do estado, Omar Aziz, na época da criação do Carlos Zamith, considerou que este Centro de Treinamento ficará como um dos
legados da Copa do Mundo de 2014 para o futebol local. Porém, é percebível
que devem ser realizadas algumas ações para que isso seja uma realidade em
Manaus.

3. A construção da Arena da Amazônia: sangue, suor e
lágrimas.
O ano de 2010, como já mencionado, marcou a despedida do antigo Estádio
Vivaldo Lima, o Colosso do Norte. De março até agosto daquele ano, todos os
trabalhos foram direcionados para a retirada de peças que marcaram a história
do Vivaldão. Em julho, também de 2010, começou a demolição de fato da antiga construção. Em seguida, deu-se início ao processo de terraplanagem, para
a construção de uma nova arena para o futebol local, capaz de abrigar quatro
jogos da Copa do Mundo FIFA 2014.
A Arena da Amazônia foi inaugurada em 09 de março de 2014 com o jogo
entre Nacional e Remo, partida válida pelas quartas de final da Copa Verde e
que terminou empatada em 2x2. O gol inaugural do novo estádio foi do zagueiro Max, do Remo, aos 32 minutos da etapa inicial.
A Arena da Amazônia Vivaldo Lima, ou, simplesmente, Arena da Amazônia, foi construída exatamente no mesmo local ocupado pelo Estádio Vivaldo Lima. A homenagem ao velho entusiasta do esporte amazonense, Vivaldo Lima, que havia no nome do estádio anterior, foi mantida no nome

é o maior campeonato de futebol amador do Brasil, e, provavelmente, do mundo.
Organizado pela Rede Calderaro de Comunicação (RCC), o Peladão é disputado
anualmente desde 1973. A cada edição do Peladão são mais de 20 mil pessoas diretamente envolvidas, entre organização, jogadores, rainhas e comissão técnica. Em 2009, o
Peladão contribuiu para que Manaus fosse escolhida como uma das 12 sedes da Copa
do Mundo de 2014. A competição é mais que um campeonato, é um movimento social
que conta com a valiosa participação de jogadores, técnicos, sem contar com as pessoas
que fazem a comida dos times, os uniformes, lavam as roupas. O Peladão já chegou a
reunir 800 times somente na categoria principal do torneio mais disputado do mundo
(Uol Esporte, 2013b).
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do estádio “Arena da Amazônia - Vivaldo Lima” para preservar a história do
futebol local20.
O estádio foi construído para ser utilizado como uma das 12 sedes da Copa
do Mundo FIFA de 2014, representando a Amazônia e a região Norte do Brasil
na principal competição do futebol em todo o planeta.
O arquiteto responsável pelo projeto da Arena da Amazônia é Ralf Amann
do escritório alemão GMP. A ficha técnica do projeto da instalação, bem como
seus principais dados, está na Tabela 2. O custo de sua construção foi dividido
em 25% para o Governo Estadual do Amazonas e 75% ao BNDES. A empreiteira Andrade Gutierrez foi à vencedora da licitação para sua construção (globoesporte.com, 2014c).
A arquitetura da instalação foi inspirada na Floresta Amazônica que rodeia a
cidade de Manaus. A Arena Vivaldo Lima é um estádio totalmente novo, construído de acordo com premissas de sustentabilidade e localizado estrategicamente entre o Aeroporto Internacional da capital amazonense e o centro histórico da cidade.
O estádio foi construído com capacidade para 44.351 torcedores. Conta
com camarotes, elevadores, quatrocentas vagas para estacionamento subterrâneo,
acessibilidade para portadores de necessidades especiais, restaurante, sistema de
aproveitamento de água da chuva, estação de tratamento de esgoto e ventilação
natural para redução do consumo de energia.
A Arena da Amazônia está localizada entre as avenidas Constantino Nery,
Pedro Teixeira e Loris Cordovil, no lugar antes ocupado pelo antigo Estádio Vivaldo Lima. O novo estádio de Manaus fica ao lado do Sambódromo da cidade,
do novo Centro de Convenções do Amazonas e da Arena Poliesportiva Amadeu
Teixeira (globoesporte.com, 2014c).
Em termos de sustentabilidade, com a meta de tornar a Arena da Amazônia
a primeira edificação do estado do Amazonas a obter a certificação Leed (Liderança em Energia e Design Ambiental), concedida pelo Green Building Council para construções verdes; o projeto da Arena atendeu exigências ambientais,
desde a etapa de demolição, como o reaproveitamento de 95% dos materiais
removidos do antigo Estádio Vivaldo Lima.

20. Lei 3.966 de 9 de dezembro de 2013, publicada no Diário Oficial do estado do Amazonas.
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Tabela 2 – Ficha Técnica – Arena da Amazônia – Manaus/AM
Nome Oficial

Arena Amazônia / Estádio Vivaldo Lima

Construção
Área do Terreno
Área Construída
Área do
Estacionamento
Início do Projeto
Início das Obras
Conclusão das Obras

Andrade Gutierrez
84.000 m2
170.000 m2

Arquitetura

Arquitetura – Projetos
Complementares
Estrutura e Cobertura
Instalações
Lighting Design
Projeto Básico
Custo Total da Obra
Capacidade

154.000 m2
2008
2010
2013
Von Gerkan, Marg und Partners (GMP) - Volkwin
Marg, Hubert Nienhoff e Martin Glass (autores);
Martin Glass (gerente de projeto), Ralf Amann e
Florian Schwarthoff (GMP Brasil); Ausias Lobatón
Ortega, Nicolai Reich, Stefan SaB, Sônia Taborda, Helge Lezius, Florian Schwarthoff; Konstanze
Erbe, Cláudio Aceituano Husch, Martin Krebes
e Dirk Peissl (estudo conceitual); Maike Carlsen,
Heige Lezius, Fabian Kirchner, Sophie-Charlotte
Altrock, Silke Flassnöcker; Florian Schwarthoff,Veit
Lieneweg, Lucia Martinez, Juliana Kleba, Lieselotte
Decker, Barbara Düring e Stephanie Eichelmann
(projeto básico).
Grupo Stadia - Danilo Carvalho (desenvolvimento); Eduardo Guilger, Izabela Hazek, Marcelo Rios,
Vinicius Oliveira e Danilo Cosenza (colaboradores).
Schlaich Bergermann und Partners
Bechthold
Conceptlicht Angerer, Taunreut.
R$ 14,95 milhões
R$ 605 milhões
44.351 lugares

Fonte: http://www.portal2014.org.br/cidades-sedes/MANAUS/
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A água da chuva é armazenada para uso posterior nos banheiros ou para a
irrigação do gramado. Já a luz solar, abundante nesta parte do país, gera energia
limpa e renovável (Arena da Amazônia, 2014).
Outro grande ponto do estádio é a sustentabilidade oferecida
pelo projeto. O plano? Ser a Arena mais sustentável do país. A
mesma membrana que poupará o público do forte calor servirá para aproveitamento da luz solar. O sistema de irrigação
do gramado também será responsável pelo reaproveitamento
da água da chuva. Gramado esse que, ao contrário da expectativa geral, não causou grandes transtornos às obras. Bastaram
apenas quatro dias para que a Arena da Amazônia tivesse todo
o plantio concluído. Em pouco mais de um mês, já tinha cara
de campo. A Greenleaf, responsável pelos campos de todas as
sedes da Copa das Confederações, usou a espécie Bermuda
419, ideal para o clima quente da região amazônica e resistente
a pisoteio (Globoesporte, 2014c).

Relativamente à estrutura da Arena, o projeto do estádio procurou uma
solução altamente eficiente e funcional, preenchendo todos os requisitos da
FIFA e ainda provendo uma imagem muito característica que pudesse refletir
a identidade única de Manaus e da Região Amazônica. Inspirado na fascinante
diversidade e formas da Floresta Amazônica, o projeto do estádio foi desenvolvido de acordo com os conceitos mais avançados em arquitetura sustentável
(Arena da Amazônia, 2014).
Com arquitetura inspirada na região amazônica, a Arena tem 44,5
mil cadeiras, 61 camarotes, elevadores, 400 vagas em estacionamento subterrâneo, acessibilidade para portadores de necessidades
especiais e restaurantes. Por ter no projeto a cobertura e fachada
inspiradas em um cesto indígena, a materialização não foi fácil.
As peças da estrutura metálica foram importadas de Portugal e
um dos principais guindastes da obra chegou direto da Arena do
Grêmio, de Porto Alegre. Precisaram cruzar o Oceano Atlântico,
de navio, até chegar ao porto amazonense. No total, o processo
de desembarque e transporte de todas as peças da estrutura até o
estádio demorou quase cinco meses (Globoesporte, 2014c).

O uso de tecnologias inovativas e conceitos como, reuso de águas, resfriamento geotérmico, uso de bioetanol e ventilação natural, auxilia tanto na
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redução dos consumos energéticos quanto no nível das emissões (Arena da
Amazônia, 2014).
As arquibancadas, assim como o estacionamento no entorno, foram executadas em concreto, em sua maioria utilizando-se elementos pré-fabricados. A
cobertura foi construída em aço e concreto com aberturas que são revestidas
com uma membrana. A estrutura diagonal rígida de aço em balanço protege
100% dos assentos, com integração total com a iluminação de refletores. Possui
aberturas com formas orgânicas em membrana translúcida, possibilitando a ventilação natural. 2 telões em LED são suspensos da estrutura da cobertura (Arena
da Amazônia, 2014).
[...] Uma vez concluída a instalação das peças, apelidadas de
“X”, faltavam as membranas da cobertura. Foram necessários
31 mil metros quadrados do material, composto de fibra de
vidro, revestida de teflon (PTFE) e dividido em 252 peças.
Mais de cem trabalhadores foram empregados para tampar a
cobertura. Inicialmente branco, o material utilizado na estrutura é fotossensível, ou seja, irá clarear com a incidência dos
raios solares. Para a escolha do tecido, foi levada em conta a
absorção do calor - típico do Amazonas - que ele proporciona. Além da membrana especial, a altura das arquibancadas
e a arquitetura dão um alívio de 1 a 5 graus na temperatura
dentro da Arena. [...] Com o cesto da cobertura estruturado,
o coordenador da Unidade Gestora da Copa (UGP), Miguel
Capobiango, sintetizou todo o contexto arquitetônico do estádio: - Em tese, a nossa arena é um grande cesto de frutas.
[...] Se a estrutura metálica do estádio simula o cesto regional, os assentos do estádio simbolizam frutas amazônicas. Em
tons de amarelo, laranja e coral, as cores representam frutas da
região, como banana, melão, laranja, goiaba e abacaxi (Globoesporte, 2014c).

Assim como recomenda o documento da FIFA (2011), Estádios de Futebol:
Recomendações e Exigências Técnicas, a Arena da Amazônia possui serviço de alimentação com restaurantes e quiosques para torcedores comuns e VIP, lojas
dentro e fora do estádio, e áreas VIP (Arena da Amazônia, 2014).
No fim, o casamento das influências regionais rendeu ao estádio elogios
significativos vindos desde operários à presidente Dilma Rousseff, que afirmou:
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“[...] o mais bonito, eu não sei qual é. Se eu falar que um é
mais bonito que outro, alguns vão ficar com raiva. Todas as
arenas são muito bonitas, agora, seguramente, esta é uma das
mais bonitas” (Globoesporte, 2014c).

Apesar de altos e baixos e dos investimentos de R$ 605 milhões, a Arena da
Amazônia saiu do papel pronta para abrigar o futebol da Copa do Mundo na
região Norte do Brasil. Foram quatro anos de obra. Da queda do Colosso do
Norte (Estádio Vivaldo Lima) ao nascimento da nova arena.
Além da polêmica sobre sua futura utilização após o Mundial, com a mídia
especializada apostando na Arena da Amazônia como um dos principais elefantes brancos21 da Copa do Mundo no Brasil, o processo de erguimento do
estádio de Manaus também foi aquele que apresentou o maior número de acidentes fatais.Três trabalhadores morreram durante os quatro anos de construção
da Arena.
No dia 28 de março de 2013, às 22 horas e 15 minutos,
[...] o pedreiro Raimundo Nonato Lima Costa, de 49 anos,
sofreu traumatismo craniano após despencar de uma altura de
cinco metros quando circulava por uma passarela de concreto
na laje. A fiscalização disse que medidas obrigatórias de segurança não haviam sido adotadas no canteiro de obras. A empreiteira responsável pela obra em Manaus foi a construtora
Andrade Gutiérrez. Entre as medidas, a instalação de proteção
coletiva em locais onde há risco de queda de trabalhadores
(como redes de segurança), treinamento e capacitação de trabalhadores para trabalho em altura e fornecimento de equipamento de proteção individual (EPI) adequado. (BBC, 2014).

21. Elefante branco é uma expressão utilizada para classificar algo valioso ou que custou
muito dinheiro, mas que não possui utilidade ou importância prática. No âmbito político e empresarial, elefante branco é o nome dado à obra ou projeto que é criado ou
construído e que não possui quase nenhuma utilidade para a sociedade. Normalmente,
estes investimentos são bastante caros e inúteis. Nos grandes centros urbanos brasileiros,
por exemplo, existem diversos “elefantes brancos”, como os estádios de futebol construídos para a Copa do Mundo de 2014, viadutos e estradas que não auxiliam no fluxo
de trânsito, hospitais e outros prédios públicos que foram construidos e abandonados
pelo governo (significados.com.br, 2016).
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O dia 14 de dezembro de 2013 marcou a segunda morte de um trabalhador
envolvido na construção da Arena da Amazônia.
Marcleudo de Melo Ferreira, de 22 anos, morreu na Arena
Amazonas, após cair de uma altura de 35 metros. Eram 4 horas
da manhã e ele tinha iniciado seu turno às 6 da tarde - 10 horas antes. O operário trabalhava na instalação de uma estrutura
metálica em local grande altitude e alto risco. O EPI nesse caso,
um cinto de segurança, era, segundo avaliação da fiscalização,
mal projetado, ineficaz e difícil de usar, exigindo extrema disciplina mental, física e motora. [...] Naquela madrugada, após
horas de trabalho braçal, Marcleudo não conectou seu cinto ao
cabo. Note-se que, nos três meses anteriores, ele trabalhara, em
média, jornadas de 53 horas semanais (a carga recomendada
por lei é 40 horas). A vida do trabalhador teria talvez sido salva
se as normas de segurança relevantes tivessem sido cumpridas,
entre elas, adoção de EPI adequada às condições de risco específicas que Marcleudo enfrentava (o que envolve um estudo
prévio dos riscos pela empresa) (BBC, 2014).

O último acidente fatal nas obras da Arena da Amazônia aconteceu no começo do mês de fevereiro de 2014.
Antônio José Pita Martins, de 55 anos, trabalhava desmontando um guindaste quando foi atingido na cabeça por uma das
peças – um mancal de rolos (conjunto de roldanas do equipamento) pesando cerca de 1,6 mil kg. Antônio José não tinha
treinamento para desmontar guindastes. Segundo a análise da
fiscalização, o descumprimento de várias normas de segurança
contribuiu para o acidente. Entre elas, a empreiteira fazia a
desmontagem do guindaste sem haver elaborado procedimentos de trabalho e de segurança específicos, padronizados, com
a descrição detalhada de cada tarefa e sem haver realizado a
análise de risco. A desmontagem foi feita por trabalhador não
qualificado e sem obedecer aos procedimentos estabelecidos
pelo fabricante, sem supervisão e sem autorização expressa de
profissional habilitado e qualificado (BBC, 2014).

Os três operários vitimados por acidentes nas obras da Arena da Amazônia não foram os únicos trabalhadores que faleceram na obra do estádio em
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Manaus. Um quarto operário, José Antônio da Silva Nascimento, de 49 anos,
trabalhava na verdade no Centro de Convenções, que faz parte do complexo
da Arena Amazônia. No dia 14 de dezembro de 2013, em serviço, o operário
sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) durante a construção do espaço.
Apesar da polícia não considerar como um acidente de trabalho, a família de
José Antônio afirma que o operário se queixava das muitas horas extras e do
serviço puxado (goal.com, 2014).
Além dos acidentes fatais, o processo de construção da Arena de Manaus
também sofreu com o atraso, especialmente a partir de 2012.
Até o início de 2012, o cronograma seguia bem. Ou seguiu, até março. Atraso nas obras e prolongamento do prazo final foram as principais pautas do ano. Não era para
menos. Em 12 meses, o estádio teve pouca evolução: em
fevereiro, eram 35%; em dezembro, cerca de 45%. [...] O
ano [2013] começou com a montagem das arquibancadas
inferiores. Na mesma época, a instalação dos últimos blocos de fundações foi concluída. Já era março e, até aí, tudo
bem. Foi então que surgiram os primeiros burburinhos
acerca de um atraso na entrega da obra. Ainda que, quando
questionado, o Governo declarasse como certa a entrega do
estádio em junho de 2013, foi difícil fugir do óbvio. [...]
Já era dezembro de 2012 e a obra - que no cronograma
inicial seria entregue no primeiro semestre de 2013 - ainda
apontava os iniciais 50% de conclusão. A óbvia previsão de
que a entrega seria prolongada veio a ser confirmada, pessoalmente, pelo governador do Amazonas, Omar Aziz, para
20 de dezembro de 2013. (Globoesporte, 2014c).

Com a construção em atraso, vieram os acidentes fatais já relatados. A morte do segundo operário, Marcleudo de Melo Ferreira, fez com que as obras
ficassem paralisadas por cinco dias e a Arena recebesse a visita do Ministério
Público do Trabalho (MPT) para realizar a perícia no canteiro de obras do
estádio.
O Ministério Público do Trabalho (MPT) do Amazonas disse
à BBC Brasil que já havia identificado irregularidades no canteiro de obras da Construtora Andrade Gutierrez, responsável
pela Arena Amazonas, em 2010. No entanto, segundo o MPT,
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a empresa continuou desrespeitando normas de segurança.
A empreiteira detém o recorde de responsável por obra de
estádio da Copa que mais matou operários: 4. [...] Em abril
de 2013, o MPT entrou com ação pedindo indenização de
R$ 20 milhões por danos morais coletivos. O caso ainda está
tramitando na Justiça do Trabalho. Em nota à BBC Brasil, a
Andrade Gutierrez disse que cumpriu todas as normas vigentes de segurança e que lamenta profundamente os acidentes
ocorridos. A construtora disse ter prestado total assistência às
famílias dos seus “colaboradores” (BBC, 2014).

Finalmente, depois de contestada por muitos e defendidas por alguns, a Arena da Amazônia foi inaugurada, como já mencionado, no dia 9 de março de
2014 no empate em 2x2 entre Nacional e Remo, com 97,59% do estádio concluído (globoesporte.com, 2014c). Foram colocados 20 mil ingressos à venda
para o jogo de inauguração. Estiveram presentes ao evento o lutador José Aldo22
e o então ministro do Esporte, Aldo Rebelo.

4. A Arena da Amazônia e a Copa do Mundo em Manaus
Depois da partida inaugural, realizada com o estádio parcialmente aberto,
a Arena da Amazônia, antes da Copa do Mundo, foi utilizada em outras cinco
oportunidades (Tabela 3), uma em partida válida pelo Campeonato Amazonense e outras quatro pela Copa do Brasil. Nas cinco partidas antes do Mundial,
o maior público da Arena foi de 44.198 torcedores, no dia 3 de abril de 2014,
no empate em 0x0 no confronto carioca entre Resende e Vasco da Gama, pela
competição nacional.

22.

416

José Aldo da Silva Oliveira Júnior, mais conhecido como José Aldo, nasceu em Manaus,
no dia 9 de setembro de 1986, e é um lutador brasileiro de MMA, ex-campeão da
categoria peso pena do UFC.
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Tabela 3 – Jogos na Arena da Amazônia em 2014
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Manaus e a Arena da Amazônia estavam prontas para a Copa do Mundo
FIFA 2014. O estádio recebeu quatro jogos do Mundial, todos válidos pela fase
inicial da competição.
Em 14 de junho de 2014, às 18 horas de Manaus, Inglaterra e Itália entraram
no gramado da Arena da Amazônia, para a primeira partida de uma Copa do
Mundo na região Norte do Brasil. Com temperatura de 30º C e umidade de
61%, os italianos derrotaram os ingleses por 2x1. O jogo foi válido pelo grupo
D da competição e assistido por 39.800 torcedores.
Quatro dias depois, no dia 18 de junho, em partida válida pelo grupo A,
o mesmo do Brasil, a Croácia derrotou Camarões por 4x0. As 39.982 pessoas
presentes à Arena da Amazônia tiveram que enfrentar uma umidade de 86% no
horário do jogo, 18 horas.
Estados Unidos e Portugal empataram em 2x2 na Arena da Amazônia, no
dia 22 de junho, diante de 40.123 espectadores. O jogo foi válido pelo grupo G.
Três dias depois, na última rodada da fase inicial do grupo E da Copa do
Mundo, na vitória da Suíça sobre Honduras por 3x0, o estádio de Manaus registrou seu maior público na competição da FIFA: 40.233 espectadores.
Durante os quatro jogos da Copa do Mundo, a Arena da Amazônia recebeu
um público total de 160.227 espectadores, com a média de 40.056 torcedores
por partida. Foram marcados, ao todo, 14 gols, com a média de 3,5 gols por jogo.
O índice de ocupação do estádio de Manaus, durante a competição da FIFA, foi
de 98,78%, a sétima entre as doze instalações utilizadas para a Copa do Mundo
(Placar, 2014).
As incertezas de antes do Mundial, quanto à realização de jogos da competição em Manaus, transformaram-se em elogios para a hospitalidade da capital
amazonense e a boa estrutura da Arena da Amazônia.
Honduras x Suíça marcou a despedida da Arena Amazônia da
Copa do Mundo 2014 nesta quarta-feira. Os torcedores que
foram ao estádio de Manaus tiveram facilidade no acesso, segurança, limpeza e puderam curtir todos os serviços do local,
preocupando-se apenas com o espetáculo que terminou com a
vitória dos suíços por 3x0. Torcedores locais e de outras partes
do Brasil e do mundo relataram ao globoesporte.com satisfação
com os serviços disponíveis na Arena Amazônia. Quase todos
falaram que ficou um gostinho de ‘quero mais’ ou que Manaus
‘merecia mais jogos’ da Copa do Mundo (globoesporte.com,
2014d).
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A facilidade de acesso ao estádio, as instalações para pessoas com necessidades especiais, a segurança e a limpeza no interior da Arena, foram os principais
aspectos elogiados pelo torcedor ouvido pela reportagem do globoesporte.com
(2104d). Por outro lado, as lanchonetes e os banheiros apresentaram pequenos
problemas relatados pelo público que assistiu a jogos da Copa do Mundo na
Arena da Amazônia.
As lanchonetes chegaram a causar um pouco de problema no
confronto Suíça e Honduras, mas nada fora do padrão para
um público de 40.322 pessoas. Quem queria comer sanduíche
ou tomar um refrigerante no intervalo às vezes demorava 15
minutos na fila. Porém, alguns se dirigiam rapidamente para
outro lanche ao lado, para comer mais rápido. [...] Um destaque ‘negativo’ foi a falta de produtos disponíveis. Antes mesmo
do início do segundo tempo alguns dos ambientes destinados
a alimentação já tinham fechado, mas logo ao lado havia outros
disponíveis. [...] Alguns dos banheiros chegaram a apresentar
mau cheiro no interior, devido à grande movimentação, principalmente no intervalo. [...] Alguns destes locais às vezes até
estava sujo, mas o estádio tinha uma equipe de limpeza que
não parava (globoesporte.com, 2014d).

Em outra pesquisa, dessa vez realizada pelo portal uol.com (2014), a Arena
da Amazônia foi avaliada pelos torcedores que foram aos estádios da Copa do
Mundo de 2014, como a nona melhor da competição, com média 8,8 (em uma
escala de 0 a 10). O estádio de Manaus ficou, na avaliação do público, empatado
com a Arena Castelão de Fortaleza. A pesquisa do uol.com (2014) avaliou seis
itens de cada Arena da Copa. Os itens avaliados pelo público que foi ao estádio
em Manaus e respondeu à pesquisa, sempre de zero a dez, foram: gostou da
comida? (8,5), foi fácil chegar ao seu lugar? (8,9), voluntários ajudaram? (9,5),
celular funcionou? (7,1), sentiu-se seguro ou teve medo? (9,5) e estava tudo
limpo e confortável? (9,1).
Além da boa avaliação da Arena da Amazônia, abrigar a Copa do Mundo
deixou um saldo extremamente positivo para a cidade de Manaus e, consequentemente, para o estado do Amazonas.
“Nós passamos a sensação de uma cidade encantada”. Foi assim que o [então] prefeito de Manaus, Artur Neto, se expressou sobre a Copa do Mundo realizada na capital amazonense.
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Representantes dos governos estadual e municipal se reuniram
em uma entrevista coletiva na manhã desta terça-feira (15 de
julho de 2014), no Centro de Convenções do Amazonas Vasco
Vasques, para divulgar o balanço geral da participação de Manaus enquanto cidade-sede na maior competição de futebol
do mundo. [...] De acordo com o [então] secretário da Fundação Municipal de Cultura e Eventos (Manauscult), Bernardo
Monteiro de Paula, a capital recebeu visitantes de 30 países
durante o Mundial. Aproximadamente 250 milhões de pessoas
assistiram aos jogos na Arena da Amazônia pela televisão em
todo o planeta. A arrecadação foi de cerca de R$ 4,37 bilhões.
Segundo o Estado, foram 32 mil profissionais qualificados trabalhando na Copa (acritica.com, 2014b).

Assim como ocorreu em outras cidades que sediaram a Copa do Mundo,
Manaus também teve a sua FIFA Fan Fest.
A FIFA Fan Fest, realizada no Complexo Turístico Ponta Negra, recebeu um público total de 502.903 pessoas durante os
25 dias de evento. Além das 104 horas de jogos transmitidos,
13 atrações nacionais e 56 locais fizeram a festa dos torcedores.
Passaram pela estrutura de 36 mil m², reservada ao evento, visitantes de 30 países e brasileiros de 14 estados. Para ajudar no
atendimento às necessidades dos visitantes, além dos quiosques
instalados, foram cadastrados 100 vendedores ambulantes. No
total, 3,5 mil pessoas envolveram-se no apoio e organização da
Fan Fest. Entre eles, servidores da saúde, Forças Armadas, segurança, trânsito, transporte, limpeza pública, assistência social
e comunicação. [...] Cerca de 290 toneladas de lixo recolhido
do local, sendo que 12 mil quilos são de material reciclável
(acritica.com, 2014b).

Ainda segundo o balanço do Mundial apresentado pelo governo do estado
do Amazonas e pela prefeitura da cidade de Manaus,
[...] a permanência dos turistas na capital [do estado] durante a Copa superou as expectativas, sendo registrada média de
6,5 dias para visitantes brasileiros e 5,4 dias para estrangeiros. O índice de satisfação dos visitantes também foi bastante
positivo. [...] A Arena da Amazônia, Hospitalidade, Segurança
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Pública, Porto, Opções de Lazer, Meios de Hospedagem, Táxi,
Aeroporto e Água foram os itens que apresentaram índices de
satisfação acima de 90% entre os entrevistados. A intenção de
retornar à Manaus é maior entre os nacionais (89%) que os
estrangeiros (79%). São Paulo e Pará foram os Estados que mais
enviaram turistas para Manaus, enquanto os Estados Unidos
e Inglaterra foram os principais países emissores de viajantes
(ccritica.com, 2014b).

O principal aspecto que contribuiu para a excelente avaliação da cidade de
Manaus, nas diversas pesquisas realizadas após a Copa do Mundo, foi a hospitalidade do povo manauara.
A impressão positiva dos turistas estrangeiros que vieram à Manaus durante a Copa do Mundo confirmou-se em dados. Pesquisa realizada pelo Ministério do Turismo em parceria com a
Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), mostrou
que a cidade possui taxa de 100% no quesito hospitalidade, o
melhor índice entre as 12 cidades sedes do Mundial. Os dados
apontam que turistas pretendem voltar. [...] Na pesquisa foram
ouvidas 10.513 pessoas, nas 12 capitais, entre junho e julho,
no momento em que elas deixavam o País. Além da hospitalidade, as categorias de diversão noturna (92,0%), gastronomia
(91,6%), restaurantes (94,4%), segurança pública (94,5%) e a
Arena da Amazônia (98,6%), de forma geral, foram bem avaliadas pelos turistas. Com um resultado tão positivo, muitos
pretendem voltar. De acordo com o Ministério do Turismo,
89,5% dos entrevistados afirmaram que pretendem retornar a
cidade (Portal da Amazônia, 2014).

A maior parte dos visitantes que foram à capital do Amazonas foi composta,
segundo a pesquisa da FIPE, de homens que visitaram a cidade pela primeira
vez. Apesar da grande presença masculina, Manaus foi a sede da Copa que mais
recebeu visitantes mulheres durante a competição.
A pesquisa ainda revelou que a maior parte dos estrangeiros
eram homens (84,3%), porém Manaus foi a cidade-sede que
mais recebeu mulheres durante a Copa (15,7%). A maioria
(75,5%) esteve na capital pela primeira vez e entre os estrangeiros que visitaram a capital, os norte-americanos são a maioria
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(36,4%), seguidos pelos ingleses (17,9%), suíços (7,0%), alemães (5,5%), canadenses (3,6%) e australianos (3,5%) (Portal
da Amazônia, 2014).

Apesar da boa avaliação da Arena da Amazônia e da excelente repercussão
da Copa do Mundo para a cidade de Manaus, após o Mundial, no segundo
semestre de 2014, o estádio voltou a enfrentar a desconfiança geral sobre sua
viabilidade econômica na realidade do futebol amazonense no cenário nacional.
Com apenas uma equipe na Série D do Campeonato Brasileiro de 2014, o
Princesa do Solimões, e com elevado custo de manutenção para as equipes do
futebol amazonense, a Arena da Amazônia abrigou apenas quatro partidas após
a Copa do Mundo, uma da Série B e três da Série A do Campeonato Brasileiro.
Todos os quatro jogos contaram com a participação de equipes do Rio de Janeiro, que contam com grande contingente de torcedores na região Norte do
Brasil.
Sem equipes de futebol no Amazonas com representação significativa no
cenário do futebol nacional, rapidamente a Arena recebeu o rótulo, por parte da
crítica, de “elefante-branco”.
Na Arena da Amazônia [...] faltam clubes com cacife para utilizar o estádio. Das 96 partidas do último Campeonato Amazonense [2015], apenas dois jogos foram disputados no local.
Por causa das altas taxas cobradas, os clubes do estado preferem
mandar seus jogos em estádios que serviram como centro de
treinamento para a Copa. E as duas partidas que foram disputadas na arena contaram com o incentivo do governo estadual,
que bancou parte dos custos (Estadão, 2015).

Essa posição negativa aumentou passados vários meses após a realização da
Copa do Mundo, agora focada no de custo de manutenção da Arena e fomentada pelo desejo expresso pelas autoridades políticas do estado em trazer alguns
dos jogos de futebol dos Jogos Olímpicos para Manaus.
Nasceram os elefantes brancos da copa – e agora, pachecada? A Arena Amazônia, que custou aos contribuintes R$ 605
milhões, recebeu em 2014 impressionantes QUATRO jogos
depois da Copa do Mundo:Vasco da Gama x Oeste, Botafogo
x Corinthians, Botafogo x Flamengo e Flamengo x Vitória
(BA). Os jogos renderam ao governo local R$ 823 mil, ou
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27,45% do custo de manutenção mensal da Arena Amazônia
(…), somado ao faturamento com shows e eventos - como
um show da cantora Ivete Sangalo e o festival de música gospel “Louvarei 2014” - o estádio teve uma receita de R$ 1,6
milhão desde a Copa, contra um custo de manutenção de R$
3 milhões, o que significa um prejuízo acumulado de R$ 1,4
milhão - além dos 605 milhões gastos na obra, claro (Barcinski,
2015).

Em reportagem semelhante à de Barcinski, a BBC Brasil, em fevereiro de
2015, também classificou a Arena da Amazônia, ao lado do Estádio Mané Garrincha (Brasília) e a Arena Pantanal (Cuiabá), como os “elefantes brancos” que
o país recebeu como legado da Copa do Mundo FIFA 2014.
Segundo a folha.com (2015) e a BBC (2015), até o início de 2015, o estádio de Manaus apresentou um prejuízo, Pós-Mundial, de R$ 2,7 milhões. Esse
valor, segundo a BBC (2015), foi o resultado de um custo de manutenção da
Arena estimado em R$ 700 mil por mês, uma arrecadação total obtida a partir
de agosto de 2014 de R$ 1,5 milhão, até janeiro de 2015, e custo de construção
total que chegou, em fevereiro de 2015, à R$ 628 milhões. Já a folha.com (2015)
coloca a Arena da Manaus como uma das oito instalações utilizadas para a Copa
do Mundo com prejuízo para seus administradores no início de 2015.
Apesar de premiada diversas vezes, em fevereiro de 2015, por exemplo, a
Arena da Amazônia foi eleita o 2º melhor estádio do ano de 2014 pelo site
inglês Stadium DataBase, atrás apenas do Hazza Bin Zayed Stadium, localizado
nos Emirados Árabes Unidos, em enquete realizada por júri selecionado pelo
próprio site (StadiumDB, 2015); o atual governo do Amazonas, proprietário e
gestor da Arena, pretende abrir licitação para privatizar o estádio ainda durante
o ano de 2016 (BBC, 2015).
Em 24 de abril de 2016, a Arena da Amazônia teve quebrado o seu recorde
de público, com o clássico carioca Vasco da Gama 2x0 Flamengo. A partida,
válida pelo Campeonato Carioca daquele ano, foi assistida por 44.419 pessoas,
maior assistência da história do principal estádio de Manaus.
Contrastando com a força das equipes cariocas, o Campeonato Amazonense
de 2016, vencido pelo Fast Club teve 9 dos seus 43 jogos realizados na Arena
da Amazônia. O público total dos jogos realizados no palco da Copa no Campeonato Estadual do Amazonas de 2016 foi de 4.525 espectadores, média de
inexpressivos 503 abnegados torcedores. O jogo do título, em 22 de outubro,
quando o Fast derrotou o Princesa de Solimões por 3x1 e garantiu o título, foi
presenciado por 1.574 pessoas (Fonte: www.srgoool.com.br).
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Além da Copa do Mundo de 2014, a Arena da Amazônia sediou também
partidas do torneio de futebol dos Jogos Olímpicos de Verão de 2016. Apesar
da cidade-sede do evento ser o Rio de Janeiro, partidas do futebol masculino e
feminino também foram realizadas em outras cinco cidades, entre elas Manaus.
Os jogos ocorreram na Arena da Amazônia, aproveitando os investimentos da
Copa do Mundo.
Ao todo, entre os torneios masculino e feminino de futebol dos Jogos Olímpicos Rio-2016, seis partidas foram disputadas na Arena da Amazônia no mês
de agosto. Pela competição feminina, no dia 9, jogaram em Manaus, Estados
Unidos 2x2 Colômbia, com público de 30.557 pessoas, e Brasil 0x0 África do
Sul, com assistência de 38.415 torcedores. Já pelo masculino, no dia 4 de agosto,
Suécia e Colômbia empataram em 2x2 e a Nigéria derrotou o Japão, em partida
emocionante, por 5x4. A rodada dupla foi presenciada por 29.996 espectadores.
Três dias depois, no dia 7, a Nigéria bateu a Suécia por 1x0 diante de 23.892
torcedores e Japão e Colômbia empataram em 2x2 para 26.603 pessoas.
A realização de partidas dos Jogos Olímpicos Rio-2016 em Manaus fez reacender a discussão sobre a construção e existência da Arena em plena Amazônia.
A Arena Amazônia, em Manaus, não foi o estádio mais caro
entre as 12 arenas construídas ou reformadas para a Copa do
Mundo de 2014 – esse feito ficou com o Mané Garrincha,
de Brasília –, mas certamente está entre os que mais chamou
a atenção dos estrangeiros que assistiram aos quatro jogos
realizados na quente capital de Amazonas. [...] Claramente
deficitária a julgar pelos poucos jogos e shows, a Arena, simpaticamente chamada pelos manauaras de “anta branca” para
homenagear o maior mamífero terrestre brasileiro presente no
Estado, contudo, chega às Olimpíadas do Rio com ótima estrutura (Albuquerque, 2016).

Porém, para que a Arena continue funcionando com eficiência e eficácia
é necessário grande volume de investimento público, para um retorno pífio e
praticamente insignificante, ou seja, o prejuízo é astronômico.
Mas para mantê-la como está hoje, bem cuidada e com gramado verdinho, são gastos oficialmente 6,4 milhões de reais por
ano. Fontes consultadas pela reportagem, porém, estimam que
nesses quase dois anos de vida a Arena não arrecadou sequer
2 milhões de reais. O Governo confirma que em 2015 conse-
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guiu arrecadar pouco mais de 700.000 reais, mostrando uma
conta que não fecha. Ainda que consiga dobrar o faturamento
neste ano, o custo seria quase cinco vezes maior do que a arrecadação (Albuquerque, 2016).

Para tentar minimizar o prejuízo, a Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), órgão do Governo do Amazonas que assumiu a administração
da Arena em janeiro de 2016, em substituição à Fundação Vila Olímpica (FVO),
extinta no começo do ano, baixou portarias abrindo o espaço para aniversários,
casamentos e shows (Albuquerque, 2016). O aluguel dos salões da arena para as
finalidades em questão custam entre 5.000 e 14.000 reais e a Arena inteira pode
ser alugada por 10% da renda bruta da bilheteria (Albuquerque, 2016).
Apesar dos esforços, a dificuldade de tornar a Arena da Amazônia financeiramente rentável é praticamente insuperável.
Segundo uma fonte da extinta Fundação Vila Olímpica (FVO),
que foi criada para administrar o estádio e funcionou até janeiro deste ano, nesse ritmo de jogos e estádio às moscas, a
Arena não se paga sequer em uma década. “Para se pagar em
dez anos seriam necessários dois jogos por mês, com estádio
lotado, a ingressos a 140 reais, com metade para os organizadores e metade para o estádio.Você imagina quanto de público
de Manaus para pagar um ingresso desse?”, questiona a fonte,
ainda membro do governo (Albuquerque, 2016).

Um mês depois dos Jogos Olímpicos, em 06 de setembro de 2016, a Arena
da Amazônia foi palco da partida da Seleção Brasileira pela oitava rodada das
Eliminatórias Sul-americanas para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia.
Diante de 36.609 torcedores, o Brasil sofreu, mas derrotou a Colômbia por
2x1. O zagueiro Miranda colocou os brasileiros em vantagem logo a dois minutos de jogo. Marquinhos, defensor do Brasil, marcou contra aos 37 minutos
da etapa inicial, empatando o jogo para a Colômbia. Neymar, aos 29 minutos
do segundo tempo, para delírio do público de Manaus, deu a vitória à Seleção
Brasileira.
Mesmo com a realização de jogos, foram 14 em 2016 e 10 em 2015, são
poucas a partidas que atraem grande público, disposto a pagar o valor de ingresso necessário para viabilizar economicamente o espaço. O que se observa, nos
jogos realizados na Arena da Amazônia, é justamente o contrário.
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Muitos jogos foram realizados na arena repaginada sem cobrar
ingresso, apenas alimentos perecíveis para vítimas da seca ou das
enchentes dos rios da Amazônia ou com zero de bilheteria, como
no jogo do amazonense Nacional contra o roraimense Náutico,
em abril do ano passado [2015]. Com um público de 260 pessoas, foram gastos estimados de 2.000 reais só para acender as luzes
do estádio, sem arrecadar nada na bilheteria porque o jogo foi
grátis aos torcedores e aos times. [...] Há planos para a criação de
um Museu do Futebol e rumores nunca assumidos pelo governo
de que há planos para privatizar a Arena (Albuquerque, 2016).

Apenas para realçar a importância e a tradição do futebol amazonense, propagada em verso e prosa, em 2013, pelo então ministro do Esporte Aldo Rebelo,
o Campeonato Amazonense de 2017 teve um público total, em suas 50 partidas,
de 21.179 pagantes. A Arena da Amazônia foi projetada para 44.351 espectadores. Somente no principal estádio de Manaus foram realizadas 10 partidas pelo
estadual de 2017, com um total de 7.390 pagantes, média de 739 torcedores
por jogo. A arrecadação bruta dos 10 jogos foi de R$ 87.4000, perfazendo um
ingresso médio de R$ 11,83 por pagante (Fonte: www.srgoool.com.br).

5. A Pesquisa: os estádios de Manaus antes, durante e
depois da Copa
Como em todas as outras cidades-sedes da Copa do Mundo 2014, a pesquisa
na cidade de Manaus foi constituída de três fases.
A Fase 1, antes da disputa do Mundial, aconteceu no 1º semestre de 2014,
nos estádios que não seriam utilizados para a Copa do Mundo. No caso de
Manaus, a coleta dos dados foi realizada em jogos do Campeonato Amazonense
disputados no Estádio do SESI e da Ulbra. Foram entrevistadas, para essa fase,
375 pessoas. Todos os entrevistados foram abordados na saída de partidas que
assistiram no estádio.
Para a Fase 2, foram ouvidas 297 pessoas que presenciaram aos quatro jogos
da Copa do Mundo disputados na Arena da Amazônia, na capital amazonense.
A coleta, nessa etapa, foi dificultada pelas medidas de segurança adotadas pela
organização do torneio. Os pesquisadores eram obrigados a abordar os entrevistados logo depois da área de segurança que isolou a Arena da Amazônia e só
permitia, durante o Mundial, o acesso de portadores de ingresso para as partidas.
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Já na Fase 3, 449 pessoas responderam à pesquisa, após terem assistido às
partidas das Séries A, B e D do Campeonato Brasileiro, disputadas na Arena da
Amazônia, após a Copa do Mundo, no 2º semestre do ano de 2014. Ao todo, nas
três fases da pesquisa, foram entrevistadas 1.121 pessoas que assistiram, durante
2014, a jogos de futebol na capital do Amazonas, Manaus.

5.1 O torcedor e seus hábitos de consumo do produto
futebol
Para iniciar, apresentaremos na Tabela 4 a relação dos torcedores com os
hábitos de consumo do produto futebol.
Tabela 4 – Você se considera torcedor de algum time de futebol?

Fonte: os autores

Os dados apresentados na Tabela 4 mostram que, tanto na Fase 1 (74,40%),
como nas Fases 2 (82,49%) e 3 (92,43%), os inqueridos afirmam que se consideram torcedores de algum time de futebol no Amazonas. Importante observar
que, na Fase 1, um contingente relativamente alto de torcedores (24,80%) afirmou não ser torcedor de nenhuma equipe de futebol no Brasil.
A cidade de Manaus, como todas as cidades populosas do país, apresenta, em
algumas zonas da cidade e em determinados horários, um trânsito considerado
por muitos caóticos, pois as vias não são tão largas e isso dificulta o tráfego de
automóveis nas zonas mais movimentadas do município.
Na Tabela 5, apresentaremos o tempo gasto pelos participantes da pesquisa
em relação ao tempo gasto para ir de suas residências/hotel até o local das partidas de futebol.
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Tabela 5 – Quanto tempo levou de sua casa (hotel) ao estádio?

Fonte: os autores.

A partir dos dados apresentados na Tabela 5, foi possível constatar que a
maioria dos entrevistados respondeu que levou de 30 a 60 minutos para chegar até seu lugar nos estádios. Os números obtidos foram: na Fase 1, Pré-Copa
(38,13%); na Fase 2, Copa do Mundo (65,99%), e, na Fase 3, Pós-Copa (34,74%).
Importante ressaltar que, no dia dos jogos, durante o Mundial da FIFA, a
maioria das instituições/comércio decretou ponto facultativo. Além disso, a
zona onde está localizada a Arena da Amazônia (centro-oeste) ficou interditada
praticamente o dia todo nos dias das quatro partidas da Copa do Mundo.
No que diz respeito ao tempo gasto semanalmente com o consumo do produto futebol, a Tabela 6 apresenta os dados referentes às três Fases da pesquisa.
Tabela 6 – Tempo gasto por semana com o consumo do
produto futebol.

Fonte: os autores.
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Quando questionados quanto ao tempo gasto por semana com o consumo
do produto futebol, os dados indicam que, nas três etapas, a maioria dos entrevistados gastou, em média, até uma hora por semana. Os resultados obtidos
foram: na Fase 1, 69,33%; na Fase 2, 60,61%; e, na Fase 3, 56,35%.
Levando em consideração que o Amazonas, como já foi dito anteriormente,
não tem número de clubes expressivo no cenário do futebol nacional, os dados
estão bem coerentes com a realidade da cidade de Manaus.
Na Tabela 7, apresentamos os dados referentes à opinião dos inqueridos quanto aos hábitos dos torcedores em estádios e como enxergam o esporte enquanto
entretenimento. Para esse grupo de perguntas, foram feitas seis afirmações, cada
uma com uma afirmação que deveria demandar do respondente uma opinião
que variava em uma escala de 1 (discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente).
O índice, apontado na Tabela, representa a média das avaliações obtidas.
Tabela 7 – Opinião sobre hábitos em estádio e entretenimento

Fonte: os autores.

No que concerne à opinião dos inqueridos sobre os hábitos em estádios e
entretenimento, conforme Tabela 7, é importante destacar que, nas três Fases, os
entrevistados consideram a experiência de assistir a uma partida em um estádio
uma experiência superior a assistir ao mesmo jogo pela televisão.

5.2 O torcedor e os fatores que influenciam na decisão
de NÃO ir ao estádio
As próximas duas questões da pesquisa foram destinadas a avaliar os fatores
que afetam a decisão dos torcedores de NÃO ir aos estádios. Importante lembrar que, no Amazonas, a maioria dos torcedores nutre simpatia por clubes do
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Rio de Janeiro e de São Paulo, em detrimento das agremiações locais. Isso, de
forma claro, afetou as respostas obtidas para esse grupo de questões.
Após a aplicação dos questionários, foram obtidas as seguintes respostas,
elencadas a partir de agora.
Pergunta: “O quanto os seguintes motivos influenciam a sua decisão de
NÃO ir assistir um jogo de futebol no estádio?”.Vinte e um fatores foram apresentados aos entrevistados, nas três fases da pesquisa. Em uma escala de 1 (nada)
a 5 (muito mesmo), os torcedores avaliaram cada um dos itens que afetam sua
decisão de NÃO ir ao estádio para um jogo de futebol.
Na Tabela 8, apresentamos o índice de cada um desses vinte e um itens, elaborado pela média de todas as respostas obtidas.
Tabela 8 – Avaliação dos fatores que afetam a NÃO ida
aos estádios.

Fonte: os autores
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Conforme a Tabela 8, vários são os fatores que levam o torcedor amazonense
a NÃO frequentar os estádios em sua cidade. Porém, podemos citar com maior
relevância, entre os vários aspectos mencionados nas respostas dos torcedores
nas três Fases da pesquisa (Pré-Copa, Copa e Pós-Copa), os seguintes itens: falta
de estacionamento; falta de transporte público; preços dos ingressos, considerados caros; violência nos arredores dos estádios; violência das torcidas organizadas; e, sensação de insegurança no estádio.
Apesar de ter apresentado um número não tão significativo, dois fatores
chamam a atenção nos dados em relação aos times da própria região: primeiro,
o futebol no Amazonas foi considerado pelo seu próprio público como desinteressante e, segundo, os times locais não apresentam bom desempenho nas
competições que disputam, com vitórias e conquistas.
A Tabela 9 apresenta um resumo dos cincos fatores que foram apontados
pelos torcedores com maior relevância em cada uma das três Fases da pesquisa,
evidenciando os fatores que já foram mencionados anteriormente.

Tabela 9 – Cinco fatores que mais afetam a NÃO ida ao estádio.
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Fonte: os autores

O fica evidente nos dados apresentados na Tabela 9 é que nas três Fases, o item “ingressos caros” foi mencionado como sendo um dos principais fatores que afeta a não
ida de torcedores aos estádios da capital amazonense. As bebidas e a alimentação comercializadas durante a realização dos jogos também apresentaram um custo considerado alto pelos frequentadores das praças esportivas destinadas ao futebol em Manaus.
Nas questões relacionadas à segurança, alguns torcedores consideraram que,
mesmo com todas as estratégias montadas tanto pela Polícia Militar como pela
Policia Civil, em especial durante a Copa do Mundo, o item ainda permanece
como um dos principais problemas que inibem a ida de espectadores aos estádios. Os participantes da pesquisa mencionaram que não se sentiam seguros nas
praças esportivas da capital amazonense, bem como houve relato, por parte de
alguns entrevistados, de violência nos arredores do estádio.
Com base nos dados levantados a respeito da ida de torcedores aos estádios nas
três Fases, a pesquisa também procurou questionar quais eram os cinco fatores que
menos afetavam a não ida de espectadores às praças esportivas de Manaus.
Os itens relacionados como de pouco impacto na não ida de público aos
estádios são apresentados na Tabela 10.
Tabela 10 – Cinco fatores que menos afetam a NÃO ida ao estádio.

432

Os Estádios e Arenas do Futebol Brasileiro e o legado da Copa do Mundo 2014:
o padrão FIFA, o consumidor do esporte e o entretenimento

Fonte: os autores

Conforme observado na Tabela 10, quando os inqueridos foram questionados acerca dos fatores que menos afetam sua ida aos estádios, foi verificado, nas
três Fases, que não incomodam aos torcedores que responderam à pesquisa o
fato dos “estádios estarem vazios”. O “desempenho de seu time” também não
é um fator que impede o torcedor de ir aos estádios. Por fim, e assim como
aconteceu em diversas outras cidades do país, a grande maioria dos torcedores
de Manaus escutados pela pesquisa não considera “uma perda de tempo ir a um
jogo de futebol”.
Outro importante fator a ser mencionado é que, mesmo “com o jogo sendo
transmitido pela televisão”, esse fator não interfere de forma significativa na decisão do torcedor em ir ao estádio para presenciar, ao vivo, essa mesma partida
que será mostrada pela televisão.
Com base nos resultados apresentados nas Tabelas 8, 9 e 10, pedimos aos
torcedores para indicarem, entre uma série de ações oferecidas, as três principais
que poderiam contribuir para melhorar a ida de torcedores aos estádios. As alternativas mais mencionadas são apresentadas na Tabela 11.
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Tabela 11 – Ações para melhorar a IDA do torcedor ao estádio

Fonte: os autores

Na Tabela 11 é possível verificar que, nas três Fases da pesquisa, as ações
com maior porcentagem, em pelo menos duas das três etapas, foram: “melhorar o acesso ao estádio e transporte” (19,32%, na Fase 1, e 24,80%, na Fase
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2); “melhorar a segurança dentro e à volta do estádio” (18,64%, na Fase 1,
e 10,39%, na Fase 3); “baixar os preços dos ingressos” (15,92%, na Fase 1,
e 19,87%, na Fase 2); “diminuir a corrupção no futebol” (4,66%, Fase 1, e
6,68%, Fase 3); “contratar bons jogadores – famosos” e “jogar melhor futebol”
(5,05%, Fase 1, e 8,46%, Fase 3). A incidência dos dois últimos itens demonstra
um desejo do torcedor amazonense de que as equipes do estado invistam no
futebol, para, com isso, frequentar os estádios no Amazonas em busca de bons
espetáculos futebolísticos.

5.3 O público e sua percepção dos estádios de Manaus
A primeira questão dessa parte do instrumento de pesquisa perguntava o
“valor pago pelo entrevistado pelo ingresso da partida”. Os resultados obtidos,
em comparação com os dados oficiais de público dos diversos campeonatos
com jogos em Manaus, são apresentados na Tabela 12.
Tabela 12 – Preço dos Ingressos Médios em Manaus e no estado
do Amazonas

Fonte: os autores – elaborado a partir dos portais (*) www.cbf.com.br e
(**) www.srgoool.com.br.

Percebe-se, de forma nítida, pelos dados da Tabela 12, que os preços dos
ingressos dos jogos realizados na Arena da Amazônia foram bem mais caros do
que aqueles realizados nos demais estádios da capital amazonense. Esse fator, o
alto valor dos ingressos da Arena da Amazônia, já foi apontado anteriormente
como um dos fatores para a NÂO ida desses torcedores ao estádio.
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Na pergunta seguinte, o entrevistado foi convidado a informar o “quanto
gastou, naquele dia, para assistir à partida que acabara de presenciar”. Gastos
como transporte, ingresso, refeição e outros deveriam ser computados pelo torcedor em sua resposta. Os resultados obtidos constam da Tabela 13.

Tabela 13 – Gasto total para assistir à partida.

Fonte: os autores

Na Tabela 13 verificamos que o gasto total para assistir a uma partida de futebol no estádio, em Manaus, apresentou um valor alto durante a Fase 2, Copa
do Mundo (R$ 310,44). Depois, ao contrário da Fase 1, esse valor permaneceu
elevado, para os padrões locais, na Fase 3, Pós-Copa (R$ 98,50). Esse aumento
dos custos totais foi provocado pelos serviços existentes na Arena da Amazônia,
com custo mais alto em relação aos serviços prestados nos estádios de antes do
Mundial.
A questão seguinte, “avaliação dos itens de experiência nos estádios”, demandava um parecer, por parte dos entrevistados, de 33 itens que compõem o
documento técnico da FIFA para instalações, Estádios de Futebol: Recomendações
e Exigências Técnicas (5ª edição) (2011). Os itens apresentados no instrumento de
pesquisa se referiam, apenas, a fatores relacionados ao conforto e à experiência
do torcedor/consumidor nos estádios, nas três Fases da pesquisa. Para cada item,
o entrevistado foi convidado a avaliar em uma escala de cinco níveis, de 1 (péssimo) para 5 (ótimo).
O resultado final para cada item, apresentado na Tabela 14, representa a
média de avaliação de todos os entrevistados nas três fases, Para facilitar a
comparação entre as Fases, a Tabela 14 apresenta os itens listados em ordem
decrescente de avaliação, do fator melhor avaliado para aqueles com pior
avaliação.
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Fonte: os autores.

Tabela 14 – Avaliação dos itens de experiência nos estádios.

Podemos perceber, pelos dados apresentados na Tabela 14, que os itens de
experiência no estádio antes da Copa do Mundo apresentaram avaliação pior
do que durante e após a realização do Mundial. Em especial, destacamos os
quesitos “limpeza dos banheiros”, “instalações de pessoas com necessidades especiais”, “condições gerais do banheiro” e “telões e placares eletrônicos”.
Nesse período, a Fase 1, os itens com melhor avaliação foram “visibilidade
do gramado”, “iluminação geral”, “boa atmosfera/clima do estádio” e “segurança da estrutura física”. Esse resultado é condizente com as condições do
“antigo” Vivaldão, em que sua última grande reforma aconteceu em 1995, e
com os demais estádios existentes em Manaus. Além disso, o fato de não existir
no estado do Amazonas clubes nas principais séries do Campeonato Brasileiro,
historicamente favoreceu a existência de instalações destinadas ao futebol com
poucos recursos e com manutenção pouco adequada.
O período de realização da Copa do Mundo foi o momento em que os
itens, de uma forma geral, apresentaram melhor resultado, ou seja, receberam
melhor avaliação. Os itens que apresentaram menor média na opinião dos entrevistados foram àqueles relacionados a “preços” (ingressos, bebidas, produtos e
estacionamento) e a “qualidade do estacionamento”. Acreditamos que a avaliação baixa deste último item também está relacionada com o preço, uma vez que,
segundo relato dos entrevistados, preços do estacionamento eram considerados
altos, durante a Copa do Mundo, para a qualidade do serviço oferecido.
Após a Copa do Mundo, na Fase 3, de uma forma geral, os itens tiveram uma
queda nas avaliações com relação à Fase 2, mas sempre superior à Fase 1. Isso
significa que, para o torcedor manauara, assistir uma partida na Arena da Amazônia é uma experiência superior a presenciar um jogo nos demais estádios da
capital do Amazonas. O torcedor de Manaus gostou na nova instalação esportiva
construída para a Copa do Mundo.
Por outro lado, no momento Copa do Mundo, o “Padrão FIFA” dos serviços
destinados ao consumidor, fez com que a experiência da Fase 2 fosse superior
ao momento Pós-Mundial, Fase 3. Na última Fase da pesquisa, a gestão da Arena
da Amazônia passou a ser realizada localmente e não mais dentro dos padrões
estabelecidos pela entidade máxima do futebol no mundo, a FIFA, gestora do
evento Copa do Mundo.
Atualmente, a Arena da Amazônia é utilizada para sediar, além de jogos, shows
musicais, festas, feiras, eventos e visitas. Essas atividades permitem uma manutenção constante do local e, talvez por isso, a avaliação da Fase 3, apesar de inferior
ao momento Copa do Mundo, ainda é relativamente alta, superior à Fase 1. Percebemos, também, uma melhora na avaliação do preço do estacionamento após o
Mundial da FIFA, mas o preço de produtos e bebidas se manteve no mesmo nível.
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Para a próxima pergunta, “avaliação de itens do caderno para estádios da
FIFA”, os itens apresentados na questão anterior foram agrupados em 12 grandes categorias, definidas a partir do documento oficial da FIFA, Estádios de
Futebol: Recomendações e Exigências Técnicas (5ª edição) (2011). As respostas obtidas
estão na Tabela 15.
Tabela 15 – Avaliação de Itens do Caderno para Estádios da FIFA

Fonte: os autores.

Quando comparamos os resultados apresentados nas Tabelas 14 e 15, temos os seguintes resultados gerais, para cada uma das três Fases da pesquisa
(Tabela 16).
Tabela 16 – Avaliação Média Geral dos Estádios

Fonte: os autores.
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Os itens melhor avaliados na Fase 1, antes da Copa, foram a “experiência
vivida” e o “acesso aos estádios” (Tabela 15). Isso se justifica, como mencionado
anteriormente, pelo fato de antes do Mundial não ser hábito comum do manauara ir ao estádio para assistir a jogos de futebol. Além disso, o Estádio Vivaldo
Lima e os demais existentes na capital do Amazonas, não foram construídos
para outras atividades de entretenimento, como shows, feiras ou visitas turísticas.
No entanto, e isso está presente em todas as Fases, ir ao estádio sempre é
considerado uma boa experiência, uma vez que o futebol faz parte da cultura
brasileira, e está no imaginário do povo acompanhar um jogo presencial. Esse
mesmo item foi muito bem avaliado durante a Copa do Mundo, afinal, para
muitos dos entrevistados era a primeira vez que estavam acompanhando jogos
de tal magnitude, como do Mundial e ainda em sua própria cidade.
Como imaginado, todos os itens avaliados durante a Copa do Mundo foram
superiores aos de antes do Mundial, afinal, muito se investiu para oferecer serviços de excelente qualidade para o público, o chamado “Padrão FIFA”. Além
disso, a euforia que a Copa do Mundo no Brasil provocou nos brasileiros e, em
particular nos manauaras, que tiveram jogos sediados em sua própria cidade,
com certeza contribuiu para esse resultado.
No período Pós-Mundial esse índice diminuiu, porém ainda assim se manteve em uma média considerada boa. Afinal, muito se tem feito para manter a
Arena da Amazônia em atividade e garantir que o público continue frequentando o local, como jogos de futebol, shows, feiras, festas e visitas.
Para finalizar essa etapa do instrumento de pesquisa, uma questão crucial e
definitiva foi feita aos entrevistados. A pergunta seguinte questiona diretamente
o torcedor se ele, depois da experiência vivida, “pretende retornar àquele estádio/arena onde acabou de presenciar uma partida oficial” em Manaus. A Tabela
17 apresenta os resultados obtidos para esse questionamento.
Tabela 17 – Intenção de retornar ao estádio.

Fonte: os autores.
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Em relação à intenção de retornar aos estádios, foi observado que na Fase Pré-Copa apenas 34,13% mostrou vontade de voltar a instalação onde assistiu uma
partida de futebol antes do Mundial da FIFA. Durante a Copa do Mundo, depois
da experiência na Arena da Amazônia, gerenciada pela FIFA, a intenção de retornar ao estádio para um jogo subiu para 97,31%, ou seja, quase todos os entrevistados aprovaram a experiência vivida e demonstraram interesse em passar por ela
novamente. O “Padrão FIFA” foi aprovado pelos torcedores ouvidos na pesquisa.
A última Copa do Mundo pelo Brasil, antes de 2014, aconteceu na década
de 1950, ou seja, o torcedor brasileiro não sabe agora quando terá nova oportunidade de assistir, em sua própria cidade, outro jogo de Mundial da FIFA.
Dessa forma acredita-se, esse fator também contribuiu para essa intenção dos
entrevistados em voltar ao estádio.
Esse desejo de retornar à Arena da Amazônia também foi constatado na Fase
3 da pesquisa, no período Pós-Copa do Mundo, quando 88,64% dos entrevistados indicaram essa intenção. Embora esse número seja inferior ao obtido
durante o Mundial, ainda assim é relativamente alto, demonstrando a aprovação
da Arena da Amazônia enquanto local para se assistir a uma partida de futebol.
Com mais conforto, limpeza e qualidade nos serviços, a Arena foi bem avaliada
nas Fases 2 e 3, durante e depois da Copa do Mundo.

5.4 Perfil do torcedor nas três etapas
Considerando que este estudo foi aplicado em três Fases e que o público
em questão são as pessoas que frequentaram os estádios para assistir a jogos de
futebol antes, durante e depois da Copa do Mundo, em Manaus, acreditamos ser
importante apresentar o perfil dos inquiridos durante a pesquisa.
A primeira pergunta dessa etapa dizia respeito ao “ano de nascimento” do
entrevistado. Os resultados obtidos são apresentados na Tabela 18.
Tabela 18 – Idade dos respondentes
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Fonte: os autores.

De acordo com os dados da Tabela 18, no que se refere à média de idade do
público que frequentou os estádios de Manaus, podemos verificar que houve
uma mudança durante as três Fases da pesquisa. Na Fase 1, 151 pessoas (40,27%)
apresentavam idade que variavam dos 20 aos 24 anos; na Fase 2, 91 pessoas
(30,64%) correspondiam à faixa etária que vai dos 30 aos 39 anos; e, por fim, na
Fase 3, 150 pessoas (33,41%) estavam dentro da faixa etária dos 20 aos 24 anos.
Tais resultados representam um público, nos estádios de Manaus e nas três Fases,
caracterizado por aquilo que podemos chamar de “adultos jovens”.
A pergunta seguinte buscava identificar o “sexo dos frequentadores” dos
estádios nas três Fases da pesquisa. Os resultados são apresentados na Tabela 19.
Tabela 19 – Sexo dos frequentadores

Fonte: os autores

No que concerne ao sexo dos participantes da pesquisa, os dados da Tabela
19 demonstram que na Fase 1, 168 pessoas (44,80%) eram do sexo feminino;
porém, tanto na Fase 2, 187 pessoas (62,96%); como na Fase 3, 283 pessoas
(63,03%) pertenciam ao sexo masculino. Estes resultados podem ser justificados
devido à própria cultura do futebol, onde a presença masculina ainda é preponderante.
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Porém, é importante observar que a presença de mulheres foi bastante expressiva nos resultados obtidos pela pesquisa. Isso demonstra que, cada vez mais,
no cenário nacional os estádios de futebol passaram a receber um número considerável de mulheres que prestigiam o futebol amazonense.
A próxima questão do instrumento abordava o “local de nascimento” dos
entrevistados. A Tabela 20 fornece os resultados dessa pergunta.

Tabela 20 – Local de Nascimento

Fonte: os autores

Segundo os dados apresentados na Tabela 20, nas três Fases da pesquisa,
os números indicam que os inquiridos, em sua maioria, nasceram no estado
do Amazonas, com a Fase 1, 304 pessoas (81,07%), aparecendo com a maior
porcentagem de participantes que frequentaram os estádios de futebol de
Manaus.
O período que apresentou maior quantidade de pessoas oriundas de outras
localidades foi durante a Copa do Mundo, 67 torcedores (22,56%) evento de
interesse mundial.
O Amazonas é um estado que se encontra localizado na região Norte do
país, mais precisamente próximo à linha do Equador. Esta localização, em relação aos outros estados brasileiros, o torna distante, aonde, para se chegar à maior
parte dos municípios, se utiliza o transporte fluvial e o aéreo.
O “nível de ensino mais elevado que completou” era a pergunta abordada
pela questão seguinte. Os resultados podem ser observados na Tabela 21.
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Tabela 21 – Escolaridade

Fonte: os autores.

Quanto à escolaridade, a maioria dos usuários nos três períodos (Pré-Copa,
durante a Copa do Mundo e Pós-Copa) foram pessoas com o ensino médio,
como mostra a Tabela 21.
Esse índice vai de encontro com uma pesquisa publicada em 2010 pelo Diário Lance (DBO, 2011), em que a maioria dos torcedores de futebol apresentava
idade acima de 16 anos. Percebemos, também, que a frequência de pessoas com
escolaridade de nível superior, especialização, mestrado/doutorado aumentou
durante o período da Copa do Mundo, enquanto que de outros níveis de escolaridade diminuíram em comparação com as outras duas Fases, 1 e 3.
Podemos inferir, diante disso, que o preço dos ingressos e serviços oferecidos
favoreceu para esse resultado. É mais provável que pessoas com nível superior,
ou especialização, apresentem melhor condições financeiras que aqueles que
apenas possuem ensino médio ou fundamental.
Por fim, e para fechar o questionário, a última pergunta era sobre a renda
familiar do respondente. Os resultados são apresentados na Tabela 22.
Tabela 22 – Qual é sua renda familiar?
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Fonte: os autores.

A Tabela 22 mostra que a maioria das pessoas que frequentaram os estádios
de Manaus nos três períodos foram pessoas com renda de até dois salários mínimos. Esse índice só foi menor (mas ainda superior aos outros) durante a Copa
do Mundo. Esse resultado corrobora com o que foi mencionado anteriormente
de que pessoas com escolaridade baixa possuem, em geral, renda mais baixa.
Também podemos considerar que no estado do Amazonas, em que não
existem clubes nas Séries A, B e C do Campeonato Brasileiro, o custo dos ingressos é, em geral, menor do que em outras localidades.Tal fato também facilita
a frequência de pessoas de renda de até dois salários mínimos nos estádios de
futebol da cidade.

Considerações Finais
A análise da evolução histórica dos estádios da cidade de Manaus mostra
que, assim como ocorreu em todo o país, as instalações destinadas ao futebol na
capital amazonense passaram pelas diversas etapas que caracterizaram o desenvolvimento dos estádios no Brasil.
O Parque Amazonense, primeiro local utilizado para a prática do futebol
em Manaus, apresenta inúmeras características da Fase Tradicional (1894 a 193)
dos estádios brasileiros. O espaço destinado ao futebol era dividido com outros
esportes como, por exemplo, as corridas hípicas.
Já o Estádio Ismael Benigno, Colina, marca, em Manaus, a Fase Moderna
Nacional, da 3ª Geração de estádios brasileiros. O funcionamento do estádio foi
norteado pelo futebol que, nas décadas de 1950 e 1960, entusiasmou o público
na capital do Amazonas.
O “Colosso do Norte”, Estádio Vivaldo Lima, construído com financiamento estadual e apoio federal, é parte integrante do projeto da Ditadura Militar de
integração do Brasil através do futebol. Com clubes no Campeonato Nacional

Manaus (AM): das Praças de Manaus à Arena da Amazônia

445

das décadas de 1970 e 1980, Manaus precisava de um estádio de grande porte para abrigar os melhores jogadores e as equipes mais populares do país. O
“Vivaldão” foi o gigante de concreto armado de Manaus, típica instalação da
4ª Geração de estádios do Brasil, em sua Fase Moderna do Milagre Brasileiro.
Com o futebol deixando de ser “produto do estado” para se tornar um “produto do mercado”, o “Colosso do Norte”, em Manaus, some para dar lugar à
moderna Arena da Amazônia, um estádio de classe mundial (world class stadium).
A Arena da Amazônia surge dentro da 5ª Geração de estádios brasileiros, em
sua Fase Pós-Moderna. A novo local do futebol em Manaus é caracterizado,
assim, pelo aumento da necessidade de novos fluxos de arrecadação para compensar a redução do público; pela concorrência com outras formas de consumo
do entretenimento e do espetáculo; pela necessidade de segurança, dentro e
fora dos estádios; pela incorporação das mais recentes soluções tecnológicas por
arquitetos proeminentes como parte do processo de comercialização e diferenciação do produto estádio; pela aceitação da exploração comercial dos estádios
com outras atividades em dias que não acontecerão jogos; e, pelos serviços de
exploração de patrocínios, marketing e patrimoniais como nova fonte de arrecadação.
Como resultado da pesquisa realizada em Manaus, em suas três Fases, é interessante observarmos o apreço do torcedor, em especial na Fase 2, Copa do
Mundo, pelo entretenimento e pelo espetáculo promovido pelos organizadores do Mundial. Mais do que o caráter competitivo do futebol, interessa hoje
ao torcedor outros aspectos muito mais relacionados ao entretenimento e ao
convívio social, do que os resultados da partida e/ou a vitória de sua equipe de
coração.
A Arena da Amazônia passa a ser, além de ferramenta de promoção do evento futebol, também um produto de marketing, com logo e estratégias mercadológicas próprias, que devem ser exploradas pelos seus gestores e como elemento
de identificação e cartão postal de Manaus.
Como acontece em outras cidades brasileiras, Manaus não apresenta demanda suficiente para utilizar esse novo espaço de forma adequada, viabilizando
o investimento feito na instalação. O índice de ocupação de 38% da Arena da
Amazônia na Fase 3, Pós-Copa do Mundo, nos Campeonatos Brasileiros das
Séries A, B, C e D, deixa claro que não há público, na cidade, para utilizar adequadamente o novo estádio.
Manaus não é, de acordo com o Departamento de Geografia da Universidade de Loughborough, na Inglaterra, em sua classificação de 2012, uma cidade
não ranqueada dentro da Rede de Investigação (GaWC), criada pela instituição britânica (GaWC Research Network, 2012). O GaWC mede, através das
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relações externas de cidades de todo o mundo, o grau de globalização de diversos municípios espalhados pelo planeta. Esse conceito leva em consideração
questões, por exemplo, relativas a negócios internacionais, sustentabilidade, política urbana e logística (GaWC Research Network, 2012).
Muito embora os torcedores que frequentaram a Arena da Amazônia, durante nossa pesquisa, tenham adorado a nova instalação, a Arena não cumpre a
coerência que deve existir entre estádios de classe mundial, eventos de natureza
global e cidades de classe internacional (world class stadium – world class events
– world class cities). A intenção explicita dos torcedores em retornar à Arena da
Amazônia para eventos esportivos não é suficiente para garantir a viabilização
do estádio, com sua ocupação total.
Mesmo com a Arena sendo um estádio de classe mundial, os campeonatos ali
disputados depois da Copa do Mundo – as Séries A, B, C e D do Campeonato
Brasileiro, a Copa Verde e o Campeonato Amazonense -, não são eventos de
interesse mundial. Manaus não é, também, uma cidade de classe mundial ou de
interesse global.
Não basta a existência de um estádio de classe mundial, como a Arena da
Amazônia, para sua viabilização e ocupação. Localizada em uma cidade sem
apelo internacional-global, como Manaus, e abrigando competições de caráter
local-nacional, sem atração mundial, a nova Arena da capital amazonense está
fadada a ser mais um “elefante branco”, ou, no linguajar regional, uma “anta
branca”, no universo dos estádios brasileiros construídos e/ou reformados para
a Copa do Mundo de 2014.
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A linda terra da mãe gentil (Brasil) é também uma terra de um Deus-Mar,
segundo o hino informal dos amantes da cidade do Natal - “Linda Baby” -, do
cantor e compositor potiguar Pedrinho Mendes. Cercada por uma sedutora
forma de referendar-se, a cidade do Natal orgulha-se dos seus atrativos codinomes (Noiva do Sol; Cidade do Sol; Capital Espacial do Brasil; Capital Mundial
do Buggy; Terra do Camarão; etc.) que valorizam suas belezas, sabores e potencialidades geográficas.
Contudo, a historicidade desta referendada cidade, construída sobre a margem direita do Rio Potengi, próximo a foz, no Oceano Atlântico, só ganhou
visibilidade dentre tantas outras do Brasil a partir das divisões das Capitanias
Hereditárias, como cidade sede da capitania do Rio Grande da colônia de Santa
Cruz (Brasil), e pouco se destacou na estruturação do território naquele período. Natal teve em seu contexto histórico marcações iniciais de d esenvolvimento
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lento, tendo como principais atividades econômicas “a negociação e distribuição (portuária) da cana-de-açúcar, da pecuária, atividade pesqueira, e da cotonicultura” (Cascudo apud Silva, 2011, p. 54).
A cidade do Natal foi elevada à condição de município em 25 de dezembro
de 1599 e um dos pontos altos de sua história é sua relevante participação, como
centro estratégico dos Estados Unidos da América, durante a Segunda Guerra
Mundial em 1942 (Pinto, 2000). Atualmente, centra suas principais fontes econômicas no setor terciário, sobretudo envolvendo as áreas de educação, saúde e
turismo, com destaque para este último.
Apenas nas últimas décadas do século XX o fenômeno turístico passa a ser visto como impulsionador da economia local,
que anteriormente estava alicerçada no comércio local, nas
bases militares e desenvolvimento da indústria têxtil (que sinalizava passar por uma crise), possibilidade de criação de empregos, arrecadação, distribuição de renda e desenvolvimento
(Silva, 2011, p. 54).

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
(2015), a população estimada de Natal é de 869.954 habitantes. Com uma extensão territorial de 167,264 km2, a capital do Rio Grande do Norte apresenta uma
densidade demográfica de 4.805,24 hab./km² e IDH-M de 0,763 (IBGE, 2015).
Em 2012, ainda segundo o IBGE (2015), o munícipio apresentou o 43º
Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil, com a economia da cidade gerando
R$ 13,291 bilhões naquele ano, com um PIB per/capita de R$ 16.256,53.
(IBGE, 2015).
No que se refere ao estímulo ao esporte, a cidade de Natal, historicamente,
não tem investido de forma sistemática em espaços, equipamentos, eventos ou
políticas públicas de impacto no campo esportivo. Indicativo deste quadro é a
própria representação audiovisual no Documentário “As Ruas do Rio” (2009),
de Claudio Martins e Cintia Sá, que tencionam cenas de Natal para acionar
debates como cotidiano de exclusão e violência na periferia. Dentre as cenas do
filme, chama a atenção um campo de várzea organizado por uma comunidade
de periferia na cidade que ao lado de canal de esgoto a céu aberto, reafirma a
necessidade de viver o esporte como um direito constitucional.
A revelia das condições objetivas da cidade e da pouca tradição em megaeventos esportivos a cidade do Natal, a localização estratégica para o turistas/
torcedores advindos da Europa e África, a destacada infraestrutura hoteleira,
além do evidente apelo turístico, a cidade do Natal foi escolhida pelo Governo
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Brasileiro e pela FIFA, como uma das 12 cidades sedes selecionadas para abrigar
os jogos da Copa do Mundo FIFA de 2014.

1. O futebol na cidade do Natal
A introdução do futebol na cidade de Natal se deve ao norte rio-grandense
Fabrício Pedroza Filho, integrante da ilustre família Pedroza. O citado jovem estudava na Europa, tendo em uma de suas vindas, no período de férias, trazido em sua
bagagem uma bola de futebol autêntica, esporte já praticado desde meados do Século XIX nas escolas e universidades do velho continente. Assim, Fabrício Pedroza
Filho formou o primeiro time de futebol do Rio Grande do Norte no ano de
1907, com os demais rapazes de outras famílias que também estudavam na Europa.
A agremiação foi denominada de Sport Club Natalense. Essa e outras associações
desportivas foram surgindo. Nesse cenário ainda amador, nasceu o futebol potiguar.
De 1907 até 1915, o futebol natalense ficou restrito a realização de jogos
amistosos realizados principalmente nos campos de areia. Nos meses de junho
e julho de 1915, surgiram o ABC Futebol Clube, o América Futebol Clube e
o Centro Esportivo Natalense, entidades que se organizaram para criação da
Liga de Desporto Terrestre, numa tentativa de organizar a primeira competição
profissional de futebol da cidade.
No ano de 1918, a Liga buscou constituir seu primeiro campeonato, sem sucesso, pois neste ano ocorreu um surto mundial da gripe influenza, que chegou
também a Natal, provocando muitas mortes, fato que impediu a realização da
competição (Filgueira Neto, 1991).
Somente em junho de 1919, a cidade apreciaria seu primeiro campeonato de futebol, tendo como participantes três equipes: ABC, América e Centro
Esportivo. A disputa foi realizada em dois turnos. Este campeonato teve como
primeiro campeão o América. Essa conquista teve registro no jornal “A República”, em sua edição de 18 de agosto de 1919, anunciando os primeiros
campeões do futebol natalense: Abel, Ricardo, Aguinaldo, Oscar, Canela, Galo,
Chico Petró, Lauro Barroca, Arari, Alberto Nesi, Mário, Jucá, Américo, Benfica,
Aminadab, Arnaldo, Chiquinho e Lopes (Filgueira Neto, 1991).
Desde a primeira competição ficou claro para toda a população que o futebol natalense e potiguar iria conviver com a rivalidade marcante entre ABC
e América. As duas equipes juntas detêm o maior número de títulos estaduais,
com 52 (cinquenta e duas) conquistas do ABC e 35 (trinta e cinco) do América.
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2. Primeiros campos de Futebol em Natal
O primeiro campo de futebol em Natal conforme as antigas publicações
jornalísticas da época dão conta da existência de um terreno situado na Praça
André Albuquerque, denominado de Largo da Matriz. Na sequência foram surgindo diversos outros locais para prática do novo esporte, com destaque para
aqueles que iremos mencionar abaixo.
Em 1920, surgiu uma das mais importantes instalações da história do futebol de Natal, o Campo da Liga, inaugurado um ano após a criação da Liga de
Desportos Terrestres em 1919. A Instituição, necessitando realizar suas competições, inaugurou seu campo de futebol, cercando um retângulo gramado e construindo uma área coberta para a assistência. O jogo de abertura foi realizado
na primeira competição da Liga, em 22 de junho de 1919. Anos depois, foram
realizados acanhados melhoramentos na instalação.
Em 1928, o Campo da Liga sofreu uma reforma significativa, assumindo
assim a configuração de um verdadeiro estádio com capacidade para 5.000 pessoas, com arquibancadas de madeira, coberta com folha de zinco, possuindo
sanitários e vestiários.
Surgiu, assim, o Estádio Juvenal Lamartine (JL). O trabalho arquitetônico para
construção da instalação foi realizado pelo norte rio-grandense Clodoaldo Caldas,
talvez inspirado na estrutura do primeiro grande estádio de futebol do Brasil: o
Estádio Manoel Schwartz, as Laranjeiras1. Essa influência é marcada por dois aspectos: primeiro, pelos dois estádios terem sido construídos na mesma época, e; segundo, pela estada de Clodoaldo na então capital do país no início do século XX,
sendo possível seu contato com a arquitetura do estádio carioca (Souza, 2012).
O “Campinho do Tirol”, outro nome dado ao JL, foi inaugurado no dia 28
de outubro de 1928, pelo então governador Juvenal Lamartine de Faria. O estádio, com o nome em sua homenagem, foi adquirido pelo estado por setenta e
quatro contos de réis. O jogo amistoso de abertura foi realizado entre as equipes
do ABC e do E.C. Cabo Branco, da cidade de João Pessoa, tendo a equipe da
casa, vencido por 5x2 (Filgueira Neto, 1991; Souza, 2012).
O JL foi, por muito tempo, o principal palco do futebol natalense e potiguar,
sendo sede da Federação Norte Rio-Grandense de Futebol (FNF) por vários
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O Estádio Manoel Schwartz, primeiro grande estádio de futebol do Brasil, foi construído em 1919, pelo Fluminense, por ocasião da disputa do terceiro Campeonato
Sul-americano de futebol, sediado no Rio de Janeiro.
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anos. O estádio viveu tempos áureos até a inauguração do Estádio Presidente
Humberto Castelo Branco (Castelão)2, em junho de 1972.
O JL desenvolveu, com o passar do tempo, um sentimento afetivo muito
forte em seu relacionamento com os muitos amantes do futebol. O estádio
tem uma representatividade histórica por ser o primeiro equipamento público
voltado a proporcionar as condições adequadas para as práticas esportivas do
futebol e do atletismo em Natal. Além do esporte, a instalação abrigou, por
inúmeras vezes, diversos eventos cívicos, tornando-se um dos marcos mais significativos da modernização da capital potiguar.
Pela sua localização em área comercial muito valorizada na cidade, o JL, por
muitas vezes foi ameaçado de ser vendido pela Prefeitura de Natal. Porém, pelo
seu valor histórico, tanto a Câmara Municipal, como a Assembleia Legislativa
do Estado e o Ministério Público Estadual do Rio Grande do Norte, decidiram manter a importante praça esportiva como parte do Patrimônio Histórico
Cultural da cidade do Natal.
O JL, que é administrado pela FNF, sofre, na atualidade, com sérios problemas
estruturais, não podendo receber torcedores em suas dependências. Com isso, o
estádio é utilizado apenas para competições do campeonato potiguar Sub-19,
bem como para cursos e treinamentos de árbitros vinculados à Federação.
Nas décadas de 1910 e 20, vários espaços surgiram na cidade de Natal para a
prática do futebol. O Campo da Vila Civinato, localizado na Praça Pedro Velho, por
exemplo, foi um destes espaços. O nome do local se deve a Civinato, parente do
então governador a época, Ferreira Chaves. O jovem havia fundado um time denominado PRP F.C. juntamente com jovens simpatizantes do partido político do
governador, que garantiu o isolamento da área, tendo como principal característica,
um bom gramado. Outro espaço existente na época para a prática do futebol era o
campo da Igreja Nova, que mesmo em condições precárias (pois não havia grama,
somente areia), tinha a preferência no treinamento das equipes em formação por
estar localizado na Cidade Alta, onde se edificaria a nova catedral de Natal.
O Campo do Natal F.C., surgido na década de 1920, foi o primeiro pertencente a um clube, localizado entre as ruas Mipibú e Mossoró. Mais tarde, o
América F.C. também teria seu espaço, adquirido no ano de 1929, localizado
numa área extensa, com duas frentes, uma para Rua Rodrigues Alves e outra
para Campos Sales. Atualmente esse espaço ainda é a sede social do clube.

2.

Estádio Presidente Humberto Castelo Branco (Castelão) foi a denominação inicial do
Estádio João Machado (Machadão) que recebeu esse nome a partir do ano de 1989. O
estádio foi demolido no ano de 2011 para dar lugar a atual Arena das Dunas.
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O Centro de Treinamento General Everardo, mais conhecido como a “Pousada do Atleta”, pertencente ao América, surgiu na década de 1920. Seu nome
é uma homenagem a um ex-atleta e militar, Sr. Everardo Barros de Vasconcelos.
Foi adquirido pela quantia de 56 mil cruzeiros por Humberto Pignata. O local
foi, durante muito tempo, centro de treinamento da equipe americana, localizado na interseção entre BR 101 e Av. Roberto Freire. Foi vendido na década
de 1990 e hoje abriga a loja de uma grande rede de supermercados do Brasil.
Na virada do século, o América F.C. ergue o moderno, para os padrões potiguares, Centro de Treinamento Dr. Abílio Medeiros. O clube, após a venda
da “Pousada do Atleta”, se transferiu para o município de Parnamirim, construindo ali seu novo centro de treinamento, onde hoje possui uma área de 22
hectares com 3 campos de futebol oficiais, 1 campo de treino para goleiros,
alojamentos para categorias de base e profissional, etc.
A Vila Olímpica Vicente Farache, que começou a ser erguida no final dos anos
1970, pertencente ao ABC, tem uma história interessante. O Sr. José Nilson de Sá,
presidente do clube em 1977, ao ficar sabendo de uma doação que o clube recebera de uma grande área resolveu transferir tudo o que o ABC tinha para o novo
local. O terreno fica próximo das dunas às margens da precária estrada que ligava
Natal à praia de Pirangi (RN-1). A construção feita no local passou a abrigar não
só o centro de treinamento, mas também tudo que o clube tinha “espalhado” pela
cidade de Natal. A decisão foi motivada pelo imenso tamanho do terreno.
O Estádio Maria Lamas Farache (Frasqueirão), estádio oficial do ABC Futebol
Clube, foi inaugurado em janeiro de 2006. A instalação deu ao clube o título de
única equipe norte rio-grandense a possuir estádio próprio e grandioso no Estado
potiguar. O Frasqueirão está localizado na Rota do Sol, em Natal, e ocupa uma
área de 25.000 m² de um total de 110.000 m² da Vila Olímpica Vicente Farache,
possuindo um estacionamento para 1.200 veículos. O jogo inaugural do estádio foi
um amistoso realizado entre ABC e Alecrim Futebol Clube, que terminou empatado em 1x1.Vale salientar que esse espaço é a “menina dos olhos” do Complexo
Vicente Farache, que, atualmente, assim como planejado em 1977, abarca todas as
instalações do ABC, desde sua sede social até os seus campos de treinamento.
O Complexo Vicente Farache foi construído em quatro módulos e inaugurado
em 22 de janeiro de 2006, com apenas dois deles concluídos, exatamente os dois
maiores. O módulo I, que abriga o setor de cadeiras, camarotes, cabines de imprensa,
praça de alimentação e loja de produtos do clube, contando ainda com dois elevadores, e o módulo II, que também conta com uma área com bares e lanchonetes.
Em 29 de janeiro de 2007, foi inaugurado o módulo III, em um amistoso interestadual envolvendo ABC e Campinense/PB, que também acabou empatado em 1x1.
Por fim, a conclusão do estádio aconteceu com a construção do módulo IV,
chamado de “Módulo Wallyson”, já que foi viabilizado com o dinheiro da ven-
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da do atacante Wallyson para o Atlético/PR. Na inauguração, no dia 5 de março
de 2008, empate em 1x1 com o Madureira/RJ, pela Copa do Brasil.
O Estádio Frasqueirão atualmente tem capacidade para 18.000 mil espectadores, tendo servido como Centro Oficial de Treinamento (COT) para as seleções que disputaram jogos da Copa do Mundo FIFA 2014 na Arena das Dunas,
em Natal, entre elas, Itália, México e Uruguai.
No início do mês de agosto de 2015, o Governo do Estado do Rio Grande
do Norte, através da Procuradoria Geral do Estado, notificou extrajudicialmente a FNF para que desocupasse as dependências do Juvenal Lamartine. Como
justificativa, o Governo Estadual alegou que o estádio não estava servindo à
sociedade potiguar. No lugar do JL, está prevista a construção de uma Praça
Parque (Tribuna do Norte, 2010).
A notícia não agradou aos amantes do esporte e de sua história. Com isso,
diversos movimentos em apoio à restauração e revitalização do JL, como símbolo da história do futebol natalense e brasileiro, vieram à tona.

3. De Castelão à Arena das Dunas
Em meados dos anos 1960, Natal vivenciava um progresso relativo, tendo
uma população de pouco mais de 160 mil habitantes. Com o desenvolvimento
da cidade e do futebol no munícipio, a necessidade da construção de um novo
estádio era evidente. O modesto JL não comportava mais o crescente aumento
da demanda pelos amantes do esporte mais popular do país.
O então prefeito Djalma Maranhão, em seu segundo mandato como prefeito de Natal (1960-1964), além de adotar políticas de incentivo à arte e à
educação, procurou incentivar as práticas esportivas na cidade, construindo, por
exemplo, o Palácio dos Esportes (primeiro ginásio esportivo da capital), localizado no bairro de Petrópolis. Além de estar associado à construção do referido
Palácio, quando era chefe do executivo municipal, Maranhão ingressou, juntamente com desportistas natalenses, na campanha pela construção de um novo
estádio de futebol para a cidade de Natal (Souza, 2012).
Ao fazer parte da comissão de desportistas que foi ao governador do estado
(Dinarte Mariz) solicitar a doação de um terreno para construção do estádio,
Djalma Maranhão autorizou a demarcação, desmatamento e limpeza do terreno
para dar início às obras. O governador acabou autorizando a doação do terreno
no dia 25 de novembro de 1960 (Filgueira Neto, 1991; Souza, 2012).
O prefeito encomendou a elaboração do projeto arquitetônico do estádio a
Moacyr Gomes da Costa, natalense, que desde o final da década de 1940, estu-
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dava arquitetura na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Na então
capital do Brasil, Moacyr teve a oportunidade de ser aluno de Miguel Feldman,
um dos arquitetos responsáveis pela construção do Estádio Municipal do Rio
de Janeiro, o Maracanã. Daí a semelhança arquitetônica do Estádio Castelão
com o grande estádio da então capital do Brasil (Souza, 2012).
No dia 27 de novembro de 1963, a foto do prefeito Djalma Maranhão com a
maquete do projeto foi publicada na imprensa local. Dinarte Mariz, governador
do estado, fez um pronunciamento inaugurando a campanha pela construção
do Estádio Olímpico. O então equipamento esportivo estádio, ainda um projeto
e uma maquete, seria chamado de Estádio Olímpico de Natal porque diversas
modalidades olímpicas nele seriam praticadas (Souza, 2012).
Da elaboração do projeto do Estádio Olímpico Municipal à inauguração do
Estádio Presidente Castelo Branco decorreram quase dez anos.A construção do referido estádio atravessou cinco mandatos municipais de Natal, os de Djalma Maranhão,
Agnelo Alves, Ernani da Silveira, Ubiratan Galvão e Jorge Ivan Cascudo Rodrigues.
Desse modo, as gestões dos referidos prefeitos estiveram de alguma maneira ligadas à
construção da instalação. Contudo, essa rotatividade de gestores municipais, existente
em tão curto espaço de tempo, decorreu da instabilidade política que o Brasil vivenciou nesse período. Importante recordar que, a partir de 1964, o país foi governado
por uma junta militar que indicava os dirigentes municipais e estaduais, que se popularizaram ao serem chamados de “prefeitos e governadores biônicos” (Souza, 2012).
Ao início do mês de junho de 1972, o “Colosso de Lagoa Nova”, como
foi denominado pela imprensa local, estava finalmente pronto. Com o estádio
pronto, foi organizado pela Prefeitura de Natal, o Governo do Estado, a Federação de Esportes de Natal e a Federação de Natal de Desportos, uma programação especial. O objetivo dessa programação foi o de marcar a inauguração
do referido equipamento esportivo, tendo como atrações a promoção de duas
partidas de futebol, no dia 4 do mês em questão. Os jogos foram dois amistosos:
ABC e América, como partida preliminar, que terminou 1x0 para o time alvinegro, sendo o jogador William o primeiro a marcar um gol no “novo” estádio,
e o jogo principal entre a Seleção Olímpica do Brasil e o Clube de Regatas
Vasco da Gama/RJ, que terminou num empate sem gols.
O Estádio Humberto de Alencar Castelo Branco, o Castelão, foi construído
para um público máximo de 52 mil torcedores, distribuídos em arquibancadas,
gerais e 1.275 cadeiras cativas. As arquibancadas de concreto possuíam degraus
com 80 centímetros de espessura, quase o dobro da espessura dos antigos degraus do JL. As cadeiras eram os espaços mais caros do novo estádio por possibilitarem mais conforto aos torcedores. Já a geral era o espaço mais frequentado pelos torcedores natalenses menos abastados, muito devido ao preço dos
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ingressos serem mais baratos nesse espaço, pois se tinha pouca visibilidade do
que o estádio proporcionava aos espectadores que lá estivessem (Souza, 2012).
O estádio ainda dispunha de 33 “borboletas registradoras” e 54 bilheterias, 10
acessos internos para as acomodações nas diversas dependências desse espaço, além
de dois acessos maiores para a geral. Existiam, também, tribunas de honra e uma
ampla área de estacionamento com capacidade para receber 1.000 veículos, e 52
banheiros, sendo 20 para o público masculino e 35 divididos entre mulheres e
crianças. Nesses toaletes existiam vasos, bidês, lavatórios e mictórios (Souza, 2012).
Para acomodação das equipes nos jogos, o estádio contava com dois vestiários, cada um desses possuía um túnel, possibilitando o acesso direto ao gramado. Com satisfatório conforto e segurança dos atletas, assoalhos de borracha
antiderrapantes, salas equipadas para assistência médica, 22 banheiras térmicas
(11 em cada vestiário), 11 pontos de oxigênio com igual número de máscaras
e poltronas do tipo “relax”. Para a imprensa foram construídas 13 cabines de
comunicação, sendo 07 para transmissões radiofônicas, 03 para transmissões de
televisão, 01 para unidade de telex, 01 de som e outra de controle (Souza, 2012).
Para o campo de jogo foi instalada uma estrutura hídrica, moderna para a
época, responsável pelo aguamento do gramado sendo construídos três reservatórios, cada um desses com capacidade para acumular 30 mil litros de água. Essa
estrutura era a responsável pela distribuição de 90 mil litros de água por dia. Por
causa dessa irrigação, a qualidade do gramado chamava a atenção de torcedores,
jogadores e imprensa da época. Em razão de toda essa infraestrutura, o gramado
do Estádio Presidente Humberto Castelo Branco (ou Castelão) recebeu o título, por parte da imprensa natalense, de “o tapete verde” (Souza, 2012).
Oficialmente, o recorde de público do Estádio Machadão foi de 56.320 pessoas com mais de 50.000 pagantes, em 29 de novembro de 1972, no jogo ABC
Futebol Clube 0x2 Santos Futebol Clube, válido pelo Campeonato Brasileiro
daquele ano.
No ano de 1989, o Castelão teve seu nome alterado para Estádio João Cláudio de Vasconcelos Machado (Machadão). A mudança do nome do estádio
homenageava o ex-presidente da FNF, em reconhecimento ao engrandecimento do futebol potiguar durante sua gestão, tendo, durante o período de sua
administração, o empenho no projeto de construção do referido estádio que a
partir do ano mencionado levou seu nome.
Mesmo com a capacidade oficial para receber 52 mil pessoas, em seu projeto
inicial, ao longo dos anos a capacidade do Machadão foi reduzida para cerca de
30 mil lugares, devido ao fechamento da geral e as infiltrações na marquise, assim
como outros danos estruturais.Várias comissões de engenheiros protestaram contra o recebimento de torcedores para jogos, declarando que a má distribuição dos
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mesmos pelas poucas áreas não interditadas contribuiu ainda mais à danificação
da estrutura. O estádio sofreu alguns trabalhos de recuperação em 2007. A antiga
geral recebeu degraus de arquibancada e foi unida ao anel inferior do estádio, aumentando sua capacidade para 42.000 espectadores. Contudo a reforma que custou cerca de R$ 17 milhões3 aos cofres públicos, não contemplou a total debilidade estrutural que o equipamento apresentava, como banheiros e a parte elétrica.
Em 2009, Natal foi escolhida para ser uma das sedes da Copa do Mundo de
Futebol FIFA 2014, no Brasil. Com isso, o Governo do Estado do Rio Grande
do Norte e a Prefeitura da Capital elaboraram um cronograma, ainda naquele
ano, de reformas para a cidade se adequar às exigências da Federação Internacional de Futebol (FIFA). Dentre tais reformas, destacou-se a demolição do
Machadão, o início da construção da Arena das Dunas e a realização de reformas
estruturais de mobilidade urbana na cidade, como a pavimentação de avenidas,
construção de viadutos, túneis, dentre outros.
Com a demolição do Machadão, ocorrida entre 21 de outubro e 25 de
novembro de 2011, os estádios Frasqueirão e Juvenal Lamartine passaram a sediar os jogos das principais equipes de Natal – ABC, América e Alecrim -, nas
principais competições estaduais e nacionais. A Tabela 1 mostra todos os estádios
do Rio Grande do Norte cadastrados na Confederação Brasileira de Futebol
(CBF) no ano de 2014, inclusive com os dados referentes à Arena das Dunas.

4. Natal na Copa do Mundo: a Arena das Dunas
O projeto desenvolvido em Natal para sediar quatro partidas da Copa do
Mundo de Futebol FIFA 2014 envolveu, em sua matriz de responsabilidade,
obras estruturantes para a cidade em suas diversas esferas. Dentro dessas obras,
mereceram destaque a construção de um novo aeroporto, a mobilidade urbana
(no entorno do estádio e em outros pontos da cidade), o terminal marítimo de
passageiros (ampliação do porto de Natal) e a construção de um novo equipamento de entretenimento multiuso, a Arena das Dunas.

3.
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Aproximadamente R$ 31.716.061,90, em valores atualizados para setembro/2017.
Base: IGP-DI (FGV). Fonte: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/
corrigirPorIndice.do?method=corrigirPorIndice
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Fonte: Confederação Brasileira de Futebol (CBF), 2014.

Tabela 1 – Estádios do Rio Grande do Norte

A construção da Arena das Dunas ficou a cargo de uma parceria público-privada (PPP) entre o governo do estado e a construtora OAS, contratada através de um regime diferenciado de contratação (Lei nº 12.462, de 05/08/2011).
O contrato colocou a empresa como responsável pela construção e gestão do
estádio pelo prazo de vinte anos. Assim, no ano de 2034 o estádio passará a ser
administrado pelo governo estadual. O projeto custou à OAS o total de R$ 396
milhões de reais que foram pagos como empréstimos ao Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) (Tabela 2).
Tabela 2 – Ficha Técnica – Arena das Dunas – Natal/RN
Área do terreno

450.000 m²

Área construída

412.000 m² - 122.000 m² (arena);
290.000 m² (centros administrativos)

Início do projeto

2008

Arquitetura

Populous Architects

Início das obras

Junho de 2011

Conclusão das obras

2013

Construtora

OAS

Projeto básico

R$ 13 milhões

Instalação das vigas

Após a conclusão da terraplanagem, construtora
OAS começa instalação das vigas que sustentarão
superestrutura do estádio.

Capacidade

45.000 lugares

Custo

R$ 350 milhões

Contrato

PPP (20 anos de concessão)

Fonte: http://www.portal2014.org.br/cidades-sedes/NATAL/

O governo do estado pela PPP estabelecida se comprometeu de duas formas: primeiro, o governo do estado se comprometeu a pagar até 2020 o total de
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R$ 1,5 bilhão, com pagamentos anuais de 2% sobre o total da receita líquida.
Segundo, o governo para dar segurança a OAS assegura em lei, um fundo garantidor composto por terrenos públicos (no valor de aproximadamente R$ 400
milhões) e royalties do petróleo estadual (Observatório das Metrópoles – Natal,
2013, p. 13).
Segundo Merguizo (2014), desde fevereiro de 2014 o governo do Rio Grande do Norte assumiu parcelas mensais com a empresa OAS no valor médio de
R$ 10 milhões, que seguirão até dezembro de 2022 resultando um valor final
aproximado de R$ 1,2 bilhão. Para além das questões financeiras envolvidas
na obra da Arena das Dunas, houve também questões socioambientais, que segundo instituições de proteção ambiental (SOS Ponta Negra) e social (Comitê
Popular da Copa) o processo, desde sua concepção, desrespeitou parâmetros nacionais de conservação. A questão ambiental diz respeito ao despejo de entulho
da obra e o transporte irregular de argila da Área de Proteção Ambiental (APA)
denominada Jenipabú, localizada nas proximidades da capital (Julião, 2011).
Em relação às questões sociais, uma grave denúncia ocorreu durante o período da elaboração do projeto de estádio, que envolveu a demolição do estádio
de futebol João Machado (Machadão) e do ginásio de esportes (Machadinho)
para dar lugar à nova Arena das Dunas. A resolução CONAMA4, que trata sobre
as questões ambientais no espaço urbano, estabelece a importância histórica e
cultural de qualquer intervenção antrópica no espaço, como condição de sua
execução. Desse modo, como Natal já possuía um estádio de futebol historicamente relacionado à cidade, o Machadão, o mesmo não poderia ter sido demolido. Foram, então, realizados debates na Assembleia Legislativa do Rio Grande
do Norte, bem como movimentos sociais se organizaram contra a demolição
do antigo estádio.
A despeito dos problemas, o Projeto da Arena das Dunas recebeu amplo
reconhecimento a respeito de sua qualidade, em especial nos seus aspectos ecológicos e de sustentabilidade.
O Projeto da Arena das Dunas vem dando o que falar – positivamente – [...] em termos ecológicos. Reportagem recente
da Revista Veja aponta o sucessor do Machadão como o “mais
verde” entre todas as praças esportivas que serão utilizadas –

4.

Resolução CONAMA Nº 001, de 23 de janeiro de 1986. Publicado no D.O.U de 17/2/86.
Disponível em: <http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res86/res0186.html>.
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r eformadas ou construídas – para a Copa do Mundo de 2014.
É que a FIFA exige que as doze sedes têm que ser “sustentáveis”, isto é, precisa haver uma preocupação ecológica desde
o projeto. [...] A água deverá ser reutilizada em limpeza e irrigação. [...] Os sanitários contarão com equipamentos para
reduzir o consumo de água. [...] Quanto ao aspecto da energia
elétrica, a futura Arena das Dunas deve ser suprida com energia solar. [...] À volta do complexo da Arena, a prioridade de
uso será de recursos renováveis produzidos no estado (nominuto.com,2009).

Outro aspecto que permeou os debates na sociedade natalense relativo a
impactos e legados dos megaeventos esportivos é o aquecimento de importantes setores da economia. O discurso oficial de convencimento à população da
necessidade de destinar recursos públicos à realização da Copa do Mundo de
2014 afirma que esses recursos retornariam ao erário, na forma de incrementos
no produto interno bruto da cidade e do estado do Rio Grande do Norte. O
discurso oficial foi reforçado pela divulgação de estudos de consultorias encomendados pela administração pública, os quais demonstram os impactos econômicos já proporcionados pelos megaeventos esportivos bem como projeções
futuras bastante otimistas (Proni & Silva, 2012).
Em Natal, segundo pesquisa realizada pela Federação do Comércio (FECOMÉRCIO, 2014) durante o período da realização da Copa do Mundo na cidade,
houve um movimento de aproximadamente 180 mil turistas (12 de junho a 25 de
julho) onde os mesmos gastaram com estadia, comida, lazer e deslocamento uma
média de R$ 1.800,005 por turista/dia. Conforme a pesquisa, no geral houve uma
injeção de aproximadamente R$ 333,74 milhões6 na economia local.
A SECOPA, secretaria de estado criada para gerenciar as questões do evento em Natal, observou para o período dos jogos o quesito: saúde e segurança, que foram definidos como tranquilos, “[...] durante as quatro partidas que

5.

Aproximadamente R$ 3.749,07, em valores atualizados para setembro de 2017. Base:
IGP-DI (FGV). Fonte: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/corrigirPorIndice.do?method=corrigirPorIndice

6.

Aproximadamente R$ 391.626.535,52, em valores atualizados - setembro de 2017.
Base: IGP-DI (FGV). Fonte: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/
corrigirPorIndice.do?method=corrigirPorIndice
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aconteceram em Natal o número de atendimentos foi considerado baixo diante
da magnitude do evento” (Portal da Copa, 2014). Os dois principais pontos na
cidade nos dias de jogo eram a própria Arena das Dunas e a FIFA Fan Fest, espaço reservado em uma praia urbana da cidade, e disponibilizado pela Prefeitura
em parceria com a FIFA onde ocorreram os eventos festivos e um telão para a
transmissão dos jogos. Nesses dois pontos, ao final do evento, foram registradas
115 ocorrências na Fan Fest e 244 ocorrências na Arena das Dunas.
No que diz respeito às ocorrências na área da saúde o Corpo de Bombeiros
afirmou “[...] do total de ações registradas no período, 1.333 ocorreram no litoral, uma na BR-304 e uma no entorno da Arena das Dunas. Das ocorrências na
orla, 23 foram salvamentos aquáticos, 10 atendimentos pré-hospitalares e 2.300
ações entre preventivas e de advertência” (Portal da Copa, 2014).
Uma das principais atrações realizadas no período da Copa do Mundo foi a
instalação do espaço denominado FIFA Fan Fest, descrito pela FIFA (2015, p. 1)
como: “Um espaço oficializado desde a Copa de 2006 na Alemanha, onde fãs de
todo o mundo podem se juntar e assistir ao vivo aos jogos nas cidades sedes em
gigantes telas de LED”. Para tanto, a fim de estabelecer esse espaço, os governos
locais devem arcar com enormes custos de viabilização e em contrapartida, abdicar de direitos e autonomia de gestão deles. Exemplo disso são as marcas de produtos oficiais com selo FIFA, em que água, bebidas alcoólicas e outros produtos
são restritos nesses ambientes, bem como a segurança pública, que é deslocada em
grande número para dar segurança à um evento de caráter privado.
Em Natal, o espaço escolhido para a construção da FIFA Fan Fest foi a Praia
do Meio, e a SEMSUR (Secretaria de Serviços Urbanos de Natal) ficou responsável por arcar com o custo de R$ 6 milhões de reais referentes aos custos de
montagem e contratação de bandas de música para shows posteriores aos jogos.
Outro fator referente à Fan Fest é a proibição de vendedores ambulantes num raio
de 600 metros do evento, ou seja, mesmo fora do espaço reservado houve proibição
de comércio informal em espaço público, sendo este fiscalizado pela polícia7. Ainda
assim, o evento foi considerado um sucesso pelos gestores públicos, principalmente
no que diz respeito a mostra da cidade numa vitrine internacional,“[...] o evento teve
cobertura nacional e de veículos internacionais, algo de um valor inestimável para a
cidade [...]. É possível dizer que a festa foi um sucesso”, segundo Heverton Freitas,
secretário de comunicação do evento em Natal (G1 RN, 2014).

7.

Para saber mais sobre a apropriação do espaço público em Natal durante a realização
da Copa na cidade, ver Figueiredo et al. 2015.
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Tabela 3 – Resumo da FIFA Fan Fest 89
DURAÇÃO - 20 DIAS
Número de pessoas no evento

175 mil

Arrecadação em $ reais (comida)

R$ 300 mil reais8
(empresas com selo FIFA)

Empregos temporários (segurança,
limpeza, produção e manutenção)

400 pessoas

Custo Final

R$ 6 milhões de reais9
(Prefeitura Municipal)
Fonte: Portal da Copa, 2014

4.2. Inauguração da Arena das Dunas
O pontapé inicial no estádio Arena das Dunas foi dado pela presidente Dilma Rousseff, que oficializou sua inauguração, contando com a participação de
estrelas do futebol nacional e alguns políticos do cenário brasileiro, tais como:
Cafu e Bebeto (ex-jogadores da seleção brasileira), Garibaldi Alves Filho e Fátima Bezerra (senadores-RN), José Maria Marin (então presidente da CBF)
e Jérôme Valcke (secretário geral da FIFA na ocasião). A Arena de Natal foi o
primeiro estádio a ser entregue, dentre aqueles que não participaram da Copa
das Confederações, sendo inaugurado oficialmente no final de janeiro de 2014.
A inauguração da Arena das Dunas foi realizada em meio a protestos sociais.
“Centenas de pessoas fizeram um protesto na porta do estádio, à espera das autoridades oficiais, chegando a fechar as pistas na Avenida Senador Salgado Filho

8.

Aproximadamente R$ 352.034,40, em valores atualizados - setembro de 2017. Base:
IGP-DI (FGV). Fonte: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/corrigirPorIndice.do?method=corrigirPorIndice

9.

Aproximadamente R$ 7.040.688,00, em valores atualizados - setembro de 2017. Base:
IGP-DI (FGV). Fonte: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/corrigirPorIndice.do?method=corrigirPorIndice
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e a BR-101 [...], [...] as principais críticas eram em relação aos gastos da Copa e
da administração dos governos federal e estadual” (Gomes, 2014).
Os primeiros jogos oficiais que o estádio recebeu para teste foram América
x Confiança, pela Copa do Nordeste, e ABC x Alecrim, pelo Campeonato Potiguar de Futebol, ambos os jogos foram considerados relevantes para demonstrar
as funcionalidades do estádio. Dentre os principais problemas apresentados na
ocasião, estava a questão da acessibilidade para quem se dirigia ao estádio por
intermédio do transporte público, sendo as vias, passarelas e iluminação, precárias. O problema foi ainda maior quando dizia respeito ao acesso por pessoas
com deficiência física, sendo maiores os empecilhos. O estádio, bem como as
obras de mobilidade em seu entorno, foi pensado privilegiando o transporte
individual de passageiros.
O estádio recebeu quatro partidas durante a Copa do Mundo de 2014, todas
da fase inicial da competição. Foram os jogos México e Camarões, Gana e EUA,
Japão e Grécia e, por fim, Itália e Uruguai. Aconteceram 5 gols nas partidas do
Mundial em Natal, com uma média de 1,25 gols/jogo. O público geral no estádio foi de 158.167 torcedores, com média de 39.541 por partida (Tabela 04).
A presença de espectadores na Arena das Dunas, durante a Copa do Mundo,
deu ao estádio potiguar a taxa de ocupação de 98,92%, a sexta maior entre as
instalações do Mundial (Placar, 2014).
Alguns acontecimentos merecem ser destacados durante a realização dos
jogos da Copa do Mundo FIFA 2014, na Arena das Dunas, em Natal. No dia da
realização do primeiro jogo do Mundial na capital potiguar,
[...] o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte disse que foi impedido pelo Comitê Organizador Local da
Copa do Mundo, na manhã desta sexta-feira (13 de junho), de
concluir a inspeção técnica nas arquibancadas móveis da Arena
das Dunas, em Natal. Ao todo, 95% das arquibancadas móveis
do estádio foram vistoriadas. Sem garantias de segurança, não
foi emitido atestado [de liberação da arena para a partida]. [...]
Segundo a assessoria do Corpo de Bombeiros, a Secretaria Estadual de Segurança Pública foi informada sobre o problema para
que responsabilizasse a FIFA caso haja qualquer problema na
arena, que recebe México x Camarões a partir das 13h. [...] Na
última vistoria, realizada na tarde de quinta-feira (12), foi constatado que ainda faltava a instalação de alguns assentos móveis
e a conclusão dos guarda-corpos (barras de ferro instaladas em
algumas partes do estádio (G1 Rio Grande do Norte, 2014a).
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Apesar da falta do atestado de liberação do estádio, a partida entre México
x Camarões aconteceu normalmente e, apesar da forte chuva que caiu sobre
Natal no horário do jogo, o confronto terminou com a vitória mexicana por
1x0 e sem grandes incidentes dignos de registro.
O excelente clima de Copa do Mundo que perdurou em Natal durante
o Mundial só foi um pouco abalado pelas fortes chuvas que caíram na capital
potiguar, em especial nos dias que compreenderam as duas primeiras partidas
da Copa na cidade.
Deslizamentos de terra, ruas e avenidas alagadas, lagoas de captação transbordadas. São inúmeros os transtornos e prejuízos
causados ao natalense por causa das chuvas que caíram sobre
a capital potiguar da última sexta-feira (13 de junho) até a
madrugada de domingo (15). O ponto mais crítico, segundo
a Secretaria Municipal da Defesa Civil, está em Mãe Luíza, na
zona Leste da cidade. Na rua Guanabara, umas das mais movimentadas do bairro, casas correm risco de desmoronar em
razão de uma cratera que se abriu no meio da pista. Parte do
asfalto cedeu e deslizou barranco abaixo, levando também as
calçadas das residências, pedras e muita terra para a Via Costeira, principal acesso à rede hoteleira. Dois prédios na orla
da praia de Areia Preta foram evacuados (G1 Rio Grande do
Norte, 2014b).

Além das fortes chuvas que castigaram Natal durante as duas primeiras partidas da Copa do Mundo no munícipio, outro acontecimento importante marcou o segundo jogo do Mundial na Arena das Dunas: a presença, para acompanhar o confronto Estados Unidos e Gana, no dia 16 de junho de 2014, do então
vice-presidente norte-americano. Joe Biden.
Cerca de 4 mil agentes de segurança estarão na Arena das Dunas, no entorno do estádio e nas rotas por onde passarão as
delegações e a comissão de arbitragem. Entre esses agentes,
estão policiais e militares brasileiros e ainda policiais norte-americanos. [...] Joe Biden deve desembarcar em Natal por
volta das 17h. Ele vem de voo direto de Washington e segue
em comboio para a Arena das Dunas. Após a partida, ele volta
para a Base Aérea de Natal, de onde embarca para Brasília. O
vice-presidente tem reunião agendada com a presidente Dilma
Rousseff na capital federal (G1 Rio Grande do Norte, 2014b).
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Tabela 4 – Jogos na Arena das Dunas em 2014
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Apesar das chuvas, que prejudicaram os jogos do Mundial em Natal, a competição foi um verdadeiro sucesso na capital potiguar. Segundo pesquisa realizada pelo portal UOL (2014), após a Copa do Mundo, por exemplo, a Arena das
Dunas foi o quarto estádio melhor avaliado pelos torcedores que responderam à
pesquisa do site. O estádio de Natal ficou com a média geral 9,1 (em uma escala
de zero a dez pontos). Os itens com melhor avaliação na Arena das Dunas foram
a “sensação de segurança” e a “limpeza e o conforto” do estádio potiguar com
9,4. A pergunta com a pior avaliação, 8,8, na pesquisa do UOL, foi “o celular
funcionou?”.
Atualmente, a Arena das Dunas é um espaço multiuso, ou seja, para dar viabilidade econômica à estrutura construída, são realizados shows e eventos que
atraiam grande público à instalação, além dos próprios jogos de futebol. O estacionamento também é utilizado como espaço para palcos, em shows e eventos
de menor público. “Só o Carnaval fora de época realizado em dezembro [2014],
reuniu 100 mil pessoas em quatro dias de evento” (Estadão, 2015). Segundo a
empresa administradora do estádio, a Arena das Dunas Concessão e Eventos S/A,
a instalação fechou faturamento anual (2014) com lucro de R$ 20 milhões10.
O resultado coloca a Arena potiguar como uma das únicas quatro instalações construídas ou reformadas para a Copa do Mundo de 2014 com resultado
positivo (folha.com, 2015). As outras oito Arenas, um ano depois do Mundial,
apresentam prejuízo em seu funcionamento.
Os efeitos para as áreas próximas de onde o estádio se localiza podem ser
notados, em especial a sobrevalorização do mercado imobiliário, segundo o
Observatório das Metrópoles – Natal (2013, p. 17): “As intervenções na Arena
das Dunas e seu entorno causaram uma sobrevalorização no mercado imobiliário do bairro de Lagoa Nova, fortalecendo essa nova centralidade – voltada para
estratos de maior renda”. Portanto, o pós Copa trouxe um processo de especulação imobiliária numa área já considerada central para a cidade.
Há, por fim, a viabilização da arena de jogos com a finalidade de sediar
partidas dos times locais nos campeonatos regionais e nacionais. Vale salientar
a inexpressividade do futebol profissional praticado no Rio Grande do Norte,
constituído de pequenos times com baixos orçamentos financeiros comparados
aos demais times nacionais.

10. Aproximadamente R$ 23.324.302,00, em valores atualizados - setembro de 2017. Base:
IGP-DI (FGV). Fonte: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/corrigirPorIndice.do?method=corrigirPorIndice
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Neste aspecto, a arena se mostrou um espaço desvantajoso, em função dos
altos custos referentes ao aluguel e utilização do estádio. Até fevereiro de 2015,
tanto o governo do Rio Grande do Norte quanto a OAS, que administra a
Arena das Dunas, não sabem exatamente os valores dos custos de manutenção
e da arrecadação do estádio. “[...] As informações de custos ´variam de evento
para evento’ e as de arrecadação ´estão em apuração e serão auditadas´” (BBC
Brasil, 2015).
Nos dias de hoje, o ABC, maior clube de futebol do estado, possui o seu
próprio estádio de futebol, o Maria Lamas Farache (Frasqueirão), e por questões
de economia, opta por mandar seus jogos em seu estádio. Somando todos os
campeonatos que participa, o ABC tem média de público de aproximadamente
4.500 espectadores. O Frasqueirão, que é um estádio de baixo custo, comporta
18 mil lugares e serve, de forma bastante adequada, às necessidades do ABC.
Já o América, segundo maior clube local, está construindo sua Arena multiuso para receber, inicialmente, 7 mil espectadores. A média de público do América é ainda inferior à do ABC, Se somarmos todas as competições em que a
equipe participa a média de público é de aproximadamente 2.500 espectadores.
Além disso, o futebol local não apresenta a representatividade necessária para
viabilizar a Arena das Dunas. No Campeonato Potiguar de 2015, por exemplo,
foram realizadas 9 partidas na instalação, com público total de 38.460 torcedores e receita bruta de todos os jogos no valor de R$ 875.159,0011. Com isso, o
ingresso médio na Arena das Dunas para o campeonato estadual daquele ano foi
de R$ 22,7612 (Fonte: www.srgoool.com.br).Valor inexpressivo para a adequada
manutenção do estádio.
No ano de 2015, a Arena das Dunas recebeu, também, no mês de dezembro,
o Torneio Internacional de Futebol Feminino, competição que contou com a
participação de quatro seleções: Brasil, Canadá, México e Trinidad Tobago. Ao
todo, entre os dias 09 e 20 de dezembro, foram realizadas 8 partidas. O maior
público, 10.643 torcedores, foi o do jogo final, que definiu a competição, em
que o Brasil derrotou o Canadá por 3x1 e ficou com o título.

11. Aproximadamente R$ 992.657,15, em valores atualizados - setembro de 2017. Base:
IGP-DI (FGV). Fonte: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/corrigirPorIndice.do?method=corrigirPorIndice
12. Aproximadamente R$ 25,82, em valores atualizados - setembro de 2017. Base: IGP-DI
(FGV). Fonte: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/corrigirPorIndice.
do?method=corrigirPorIndice
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Em 06 de outubro de 2016, a Arena das Dunas voltou a ser palco de um jogo
da Seleção Brasileira. Pela nona rodada das Eliminatórias Sul-americanas para a
Copa do Mundo de 2018, na Rússia, o Brasil goleou a Bolívia, em Natal, por
5x0. O jogo foi assistido por 30.013 torcedores, que saíram felizes com os gols
de Neymar, Philippe Coutinho, Filipe Luís, Gabriel Jesus e Roberto Firmino.
O jogo do Brasil pelas Eliminatórias para a Copa de 2018 marcou o segundo
maior público da história da Arena das Dunas. O maior público do estádio até
hoje aconteceu no jogo em que o América de Natal perdeu para o Flamengo,
do Rio de Janeiro, por 1x0 pela Copa do Brasil de 2014. Naquele dia, 01 de
outubro, 30.275 torcedores lotaram a Arena (Tabela 4).
No Campeonato Potiguar de 2017, foram realizadas 23 partidas na Arena
das Dunas. O público total de todos estes jogos foi de 34.397, com média de
1.496 por jogo. A arrecadação total das partidas realizadas pelo estadual na arena
“Padrão FIFA” foi R$ 626.905,50. Com isso, o valor do ingresso médio no
principal torneio do estado caiu para R$ 18,23 (Fonte: www.srgoool.com.br).
A Arena das Dunas Concessão e Eventos S/A, é a concessionária responsável pela obra e pela gestão da Arena das Dunas. Para as etapas de demolição e
reconstrução, a empresa contratou o consórcio Arena Natal. A administração da
instalação está, por um período de 20 anos, a cargo da construtora OAS.
A Arena das Dunas foi concedida para a OAS por 20 anos. A
obra teve seu custo estimado em R$ 400 milhões, financiados
pelo BNDES, mas na realidade custará muito mais do que isso
para os cofres públicos. O governo potiguar se comprometeu
a repassar dinheiro para a construtora, a título de contraprestações, para que ela devolva o dinheiro ao BNDES e ainda tenha
uma mesada para ajudar na operação do estádio. O pagamento
público não é um pecado. O problema é que, no caso da arena,
o pagamento público é desmedido. Um relatório do Tribunal
de Contas do Estado (TCE-RN) mostra que a OAS recebeu
R$ 124,7 milhões em 2015 e R$ 116,8 milhões em 2014. A
ex-governadora [Rosalba Ciarlini – DEM] calculava que o dinheiro sairia dos royalties do pré-sal, mas, como o preço do petróleo despencou e inviabilizou boa parte desta receita, a verba
sai do cofre do governo do estado. É dinheiro que deixa de ir
para áreas como saúde, educação ou segurança (Capelo, 2016).

O projeto da arena é fruto de uma Parceria Público Privada (PPP), entre
o governo do Estado do Rio Grande do Norte e a Arena das Dunas, que irá
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administrar o espaço durante 20 anos. Além dos problemas relacionados ao seu
financiamento, a Arena das Dunas, como já observado pelo baixo nível de atração do futebol potiguar e da pequena rentabilidade dos eventos promovidos no
espaço, apresenta operação deficitária.
A operação da Arena das Dunas é deficitária. O saldo entre receitas e despesas, sem considerar o repasse público, ficou negativo em R$ 16 milhões em 2015 e R$ 19,1 milhões em 2014.
Só que a OAS não perde nunca. Os valores pagos pelo governo
estadual superam em muito os prejuízos. A conta passa a fechar
quando os impostos potiguares entram em campo. O contrato
de concessão determina que 50% de receitas líquidas da arena
têm de ser compartilhados com o governo do Rio Grande do
Norte. Como não sobra dinheiro na operação, o estado não
recebe nada. É um mau exemplo de parceria público-privada
(PPP) porque desestimula a boa gestão da concessionária (Capelo, 2016).

A realização de quatro partidas da Copa do Mundo de 2014 em Natal foi
um evento sui generis para a cidade. De fato, o megaevento esportivo dinamizou, pontualmente, a economia local, além de ter proporcionado um período
de clima de grande evento esportivo jamais sentido na cidade. No entanto, a
janela de oportunidades que foi a Copa em Natal não veio acompanhada de
benefícios para a sociedade, no sentido de ter deixado um legado para além de
um equipamento multiuso, a Arena das Dunas.
É difícil a mensuração do que teria sido mais importante para a capital
potiguar: se a administração pública ter se preparado de forma mais adequada
para receber o megaevento esportivo internacional ou se tivesse utilizado o orçamento público destinado para a realização da Copa para setores como saúde,
educação, segurança e habitação dentre outros.
O fato é que a Copa do Mundo de 2014 em Natal não dinamizou o esporte
profissional local, deixou o estado com uma dívida a ser amortizada em 20 anos,
em um contrato de concessão que não pode ser divulgado para a população.
Ainda, um equipamento multiuso que, apesar da sua administradora divulgar
resultados positivos de suas contas, o que referenda a construção da Arena das
Dunas, tais resultados são obscuros já que o futebol profissional é deficitário e
as outras atividades, com raríssimas exceções, levam um público considerado
satisfatório.
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5. A Pesquisa: os estádios de Natal antes, durante e depois da Copa do Mundo
A pesquisa em Natal foi composta por três fases, assim como em todas as
outras cidades-sedes da Copa do Mundo 2014.
A Fase 1, que ocorreu antes da disputa da Copa do Mundo, aconteceu no 1º
semestre de 2014, levando em consideração apenas os estádios que não seriam
utilizados para o Mundial. No caso de Natal, a coleta dos dados foi realizada
em partidas amistosas, jogos do Campeonato Potiguar da 1ª divisão e da Copa
do Brasil, disputados nos estádios Maria Lamas Farache (Frasqueirão) e Juvenal
Lamartine (JL). Foram respondidos, para essa Fase, 339 questionários. Todos os
entrevistados foram abordados na saída de partidas que presenciaram nos estádios mencionados acima.
Aqui, vale frisar, respostas dadas pelos torcedores sobre outros estádios do
estado do Rio Grande do Norte, no interior, como o Iberê Ferreira de Souza
(Iberezão), na cidade de Santa Cruz; o Manoel Dantas Barreto (Barretão), em
Ceará-Mirim; o Manoel Leonardo Nogueira (Nogueirão), de Mossoró; o José
Nazareno do Nascimento (Nazarenão), em Goianinha; o Dinarte de Medeiros
Mariz (Marizão), de Caicó; o Edgar Borges Montenegro (Edgarzão), de Assu; e
o Luís Rios Bacurau (Ninho do Periquito), de São Gonçalo; foram aproveitadas
no processo de tabulação, consolidação e análise dos dados obtidos.
Já na Fase 2, que ocorreu durante a Copa do Mundo, foram ouvidas 149
pessoas que compareceram aos quatro jogos do Mundial disputados na Arena das
Dunas, na capital potiguar. A coleta, nesse período, foi dificultada pelas medidas de
segurança adotadas pela organização do torneio. Os pesquisadores foram obrigados a abordar os entrevistados logo depois da área de segurança que isolou a Arena
das Dunas e só permitia, durante o Mundial, o acesso de portadores de ingresso
para as partidas. As fortes chuvas que caíram na capital potiguar, em especial nas
duas primeiras partidas do Mundial na cidade, também prejudicaram o processo
de coleta de dados em Natal. Apesar de todas as dificuldades enfrentadas, o número de respostas, 149, atingiu aos objetivos esperados no início da pesquisa.
Por fim, na Fase 3, que ocorreu após a Copa do Mundo e levou em conta,
também, apenas os jogos realizados na Arena das Dunas, 281 pessoas participaram da pesquisa, após terem assistido a partidas da Copa do Brasil e da Série B
do Campeonato Brasileiro, durante o 2º semestre de 2014.
Ao todo, nas três Fases da pesquisa, foram entrevistadas 769 pessoas que
vivenciaram, durante o ano de 2014, jogos de futebol nos estádios de Natal,
capital do Rio Grande do Norte.
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5.1. O torcedor e seus hábitos de consumo do produto
futebol
Para o item “o torcedor e seus hábitos de consumo do produto futebol”, em
Natal, foram obtidos os seguintes resultados:
Pergunta: “Você se considera torcedor de algum clube de futebol?”. As respostas atestadas constam da Tabela 5.
Tabela 5 – Você se considera torcedor de algum time de futebol?

Fonte: os autores

Pergunta:“Quanto tempo você leva para chegar de sua casa (hotel) ao seu lugar
sentado, dentro do estádio?”. Os dados alcançados são apresentados na Tabela 6.
Tabela 6 – Quanto tempo levou de sua casa (hotel) ao estádio?

Fonte: os autores
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Pergunta: “Quantas horas você dedica, em média, ao futebol por semana
(incluindo assistir a jogos no estádio ou na televisão, programas televisivos ou
notícias sobre o esporte, ler notícias no jornal ou na internet, participar em
fóruns de redes sociais, falar com os amigos, etc.)?”. A frequência das respostas
averiguadas é apresentada na Tabela 7.
Tabela 7 – Tempo gasto por semana com o consumo do
produto futebol

Fonte: os autores

Para o grupo de perguntas da próxima questão, que compõem o grupo “opinião sobre hábitos em estádio e entretenimento” foram realizadas seis afirmações. Para cada enunciado, cada entrevistado deveria marcar, em uma escala de 1
(discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente), sua opinião sobre a colocação
realizada. Os resultados encontrados são apresentados na Tabela 8. O índice,
indicado na Tabela, representa a média das avaliações obtidas.
Tabela 8 – Opinião sobre hábitos em estádio e entretenimento

Fonte: os autores
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Diante desse primeiro grupo de questões, destinadas a levantar os “hábitos
de consumo do produto futebol por parte do torcedor”, destacamos, em Natal,
algumas informações relevantes demonstradas pela pesquisa.
Prestemos atenção no porcentual menor de entrevistados, 58,72%, após a
Copa do Mundo (Fase 3), que afirmaram ser torcedor de algum clube de futebol. Esse mesmo número é menor do que os observados nas outras duas Fases
(Fase 1, 75,81%, e Fase 2, 71,14%). Dessa forma, podemos entender que o
público presente na Arena das Dunas pós Copa do Mundo é mais afetado pela
melhoria da qualidade da instalação esportiva, a Arena em si, e suas peculiaridades, do que especificamente por alguma equipe. O fato de estar presente à Arena
das Dunas se sobressai em detrimento de aspectos relacionados à competição e à
disputa, no qual a motivação central está baseada nos clubes e nos campeonatos.
Pelos resultados percebidos na pergunta “quanto tempo você leva para chegar de sua casa (hotel) ao seu lugar sentado, dentro do estádio?” podemos notar
que o torcedor levou mais tempo para se deslocar ao estádio na Fase 1 do que
nas Fases 2 e 3, em que somando as porcentagens das opções de tempo 1 hora
– 1h 30min. com 1h 30 min. – 2 horas, o percentual chega a 30,97% dos entrevistados na Fase Inicial, com esse número caindo para 9,39% na Fase 2 e 7,47%
na Fase 3. Outro dado interessante é a opção de tempo 30min. – 1 hora, que
apresentou os porcentuais nas Fases 1 (48,38%) e 3 (59,79%), bem maiores do
que o observado na Fase 2 (35,57%).
Esses números podem significar duas coisas: primeiro, que com a melhoria
das instalações, o torcedor se tornou mais exigente, fazendo repensar sua ida ao
estádio antes de percorrer longas distâncias; e, segundo, os números referendam o
retorno de um dos maiores clubes do estado, o América de Natal, à cidade, pois
com a demolição do Machadão e o tempo necessário à construção da Arena das
Dunas, a equipe rubra precisou se deslocar ao interior para mandar seus jogos.
Dessa maneira, na Fase 1 (antes da Arena), os torcedores americanos (segunda maior torcida do estado e de Natal e segundo maior número de respondentes
dos questionários) marcaram como se o local de mando de jogos do clube fosse
Goianinha ou Ceará-Mirim. Essas cidades, para serem atingidas, demandam um
longo tempo de dispêndio por parte do torcedor para chegar ao estádio. Já na
Fase 3 (pós Arena), os torcedores marcaram como a casa do América sendo em
Natal, na Arena, consequentemente diminuindo o tempo de distância pra chegar ao local do evento esportivo.
Essa afirmação pode ser reforçada pelos resultados da questão “quantas horas
você dedica, em média, ao futebol por semana?”, que calculou o tempo semanal
gasto pelos partícipes da pesquisa com o consumo do produto futebol. Na Fase
2, a maioria dos entrevistados, 49,66%, afirmou não dedicar mais do que uma
única hora por semana com tal consumo. O número nos permite acreditar que
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esses torcedores estavam mais envolvidos com o entretenimento e a festa provocados pelo Mundial do que efetivamente com a competição.
Nas respostas obtidas para o item “opinião sobre hábitos em estádios e entretenimento”, os torcedores das três Fases em Natal, assim como em outras
cidades-sedes, tiveram a mesma opinião, a saber: “assistir a um jogo no estádio é
uma experiência superior a assistir pela TV”. No entanto, o que vai diferenciá-los, em Natal, como veremos mais tarde, são os motivos da experiência de ir ao
estádio ser considerado algo superior.

5.2. O torcedor e os fatores que influenciam na decisão
de NÃO ir ao estádio
As duas próximas questões da pesquisa foram destinadas a avaliar os fatores que
influenciam a decisão dos torcedores de NÃO ir aos estádios. Para a primeira, “o
quanto os seguintes motivos influenciam a sua decisão de NÃO ir assistir um jogo
de futebol no estádio?”, os entrevistados, das três Fases, tiveram 21 opções para avaliar
o motivo, dentro de seu referencial, em uma escala de 1 (nada) a 5 (muito mesmo).
Assim, os torcedores avaliaram cada um dos itens que afetam sua decisão de
NÃO ir ao estádio para um jogo de futebol. Na Tabela 9, mostramos o índice de
cada um desses itens, elaborado pela média de todas as respostas obtidas nas três fases.
Tabela 9 – Avaliação dos fatores que afetam a NÃO ida
aos estádios
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Fonte: os autores

Na intenção de melhorar a visualização e dar maior destaque, com base nos
resultados apresentados na Tabela 9, foram criadas as Tabela 10 – Cinco fatores
que mais afetam a NÃO ida aos estádios e a Tabela 11 – Cinco fatores que menos afetam a NÃO ida aos estádios.
Tabela 10 – Cinco fatores que mais afetam a NÃO ida ao estádio
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Fonte: os autores

Tabela 11 – Cinco fatores que menos afetam a NÃO ida
ao estádio

Fonte: os autores

Já para a segunda questão desse grupo de perguntas, o instrumento questionava “O que os clubes poderiam fazer para você assistir mais jogos no estádio?”.
Os entrevistados tiveram, dentre as 15 opções oferecidas para escolha a possibilidade de escolher 3. Segue abaixo, na Tabela 12, os resultados constatados nas
três Fases da pesquisa.
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Tabela 12 – Ações para melhorar a IDA do torcedor ao estádio

Fonte: os autores

Os resultados alcançados nas duas questões “o quanto os seguintes motivos
influenciam a sua decisão de NÃO ir assistir um jogo de futebol no estádio?” e
“o que os clubes poderiam fazer para você assistir mais jogos no estádio?”, em
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Natal, deixam bem claro nas três Fases, assim como em outras cidades-sedes, que
a maior preocupação dos sujeitos que foram aos estádios é a violência dentro
e nos arredores das arenas e estádios, causadas principalmente pelas torcidas
organizadas. A sensação de insegurança, a violência e os altos preços dos ingressos, figuraram nos apontamentos realizados pelos torcedores como os principais
motivos que inibem sua ida aos campos e estádios de futebol da capital potiguar.
Por outro lado, frequentar os estádios de futebol ainda continua sendo um ótimo
programa para os torcedores do Rio Grande do Norte.A alternativa “é uma perda de
tempo ir a um jogo de futebol” foi a menos considerada pelos entrevistados, quando
questionados os motivos pelos quais decidem não frequentam estádios de futebol.
Um detalhe importante a observar, levando em conta toda a história do nosso
país e o momento pelo qual ele passa, com instaurações de investigações, CPI’s13
etc., é que o item “diminuir a corrupção no futebol” não figurou entre os itens mais
citados em nenhuma Fase da pesquisa. Isso nos leva a acreditar que o público em
Natal esteve, nos três períodos analisados, alheio a essa situação, simplesmente não se
interessando pelo tema ou não estabelecendo ligações entre a corrupção e o futebol.

5.3. O público e sua percepção dos estádios de Natal
As cinco perguntas seguintes do questionário apresentavam, como meta, levantar
as percepções dos entrevistados sobre os estádios onde acabaram de assistir a uma
partida de futebol. Como já citado, para a Fase 1, foram ouvidos torcedores que
frequentaram jogos nos estádios Frasqueirão, JL, Iberezão, Barretão, Nogueirão, Nazarenão, Marizão, Edgarzão e o Ninho do Periquito, instalações não utilizadas para
os jogos da Copa do Mundo. Para a Fase 2, foram ouvidos torcedores que assistiram
a jogos do Mundial na Arena das Dunas. E, para a Fase 3, foram ouvidos torcedores
que presenciaram partidas realizadas também na Arena das Dunas, porém envolvendo
equipes que participaram da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro Série B.
A primeira pergunta desse grupo questionava o “valor pago pelo entrevistado pelo ingresso da partida”. Os resultados conseguidos, em comparação com
os dados oficiais de público dos diversos campeonatos com jogos em Natal, são
apresentados na Tabela 13.

13. Acrônimo para Comissão Parlamentar de Inquérito. É um organismo de investigação e
apuração de denúncias que visa proteger os interesses da coletividade, sendo conduzido
pelo Poder Legislativo (Câmara de Deputados Federais e Estaduais ou Vereadores), que
transforma a própria Câmara Parlamentar em uma comissão investigativa.

Natal (RN): A “Cidade do Sol” e a Arena das Dunas

485

Tabela 13 – Preço dos Ingressos Médios em Natal e no estado do
Rio Grande do Norte

Fonte: os autores – elaborado a partir dos portais (*) www.cbf.com.br e
(**) www.srgoool.com.br.

Na questão seguinte, o entrevistado informou o “quanto gastou, naquele
dia, para assistir à partida que acabara de presenciar”. São considerados gastos
como transporte, ingresso, refeição e outros, que deveriam ser computados pelo
torcedor em sua resposta. Os resultados atingidos constam na Tabela 14, a seguir.
Tabela 14 – Gasto total para assistir à partida

Fonte: os autores

A terceira pergunta, “avaliação dos itens de experiência nos estádios”, demandava um parecer, por parte dos entrevistados, de 32 itens que compõem o
documento técnico da FIFA para instalações, Estádios de Futebol: Recomendações
e Exigências Técnicas (5ª edição) (2011). Os itens apresentados no instrumento de
pesquisa faziam referência, apenas, a fatores relacionados ao conforto e à experiência do torcedor/consumidor nos estádios, nas três Fases. Para cada item, o entrevistado avaliou em uma escala de cinco níveis, de 1 (péssimo) para 5 (ótimo).
O resultado final para cada item, apresentado na Tabela 15, representa a média de avaliação de todos os participantes nas três Fases. A fim de facilitar a comparação entre as Fases, essa apresenta os itens listados em ordem decrescente, do
fator melhor avaliado para aqueles com pior avaliação.
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Fonte: os autores

Tabela 15 – Avaliação dos itens de experiência nos estádios

Para a quarta pergunta, “avaliação de itens do caderno para estádios da FIFA”,
os itens apresentados na questão anterior foram agrupados em 12 grandes categorias, definidas a partir do documento oficial da FIFA, Estádios de Futebol: Recomendações e Exigências Técnicas (5ª edição) (2011). As respostas obtidas estão na Tabela 16.
Tabela 16 – Avaliação de Itens do Caderno para Estádios da FIFA

Fonte: os autores

Quando comparamos os dados apresentados nas Tabelas 15 e 16, temos os
seguintes resultados gerais, para cada uma das três Fases da pesquisa (Tabela 17).
Tabela 17 – Avaliação Média Geral dos Estádios

Fonte: os autores

Para finalizar essa etapa do instrumento, a quinta e última pergunta foi crucial e de suma importância, pois ela questionou diretamente ao torcedor se
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ele, depois da experiência vivida, “pretende retornar àquele estádio/arena onde
acabou de presenciar uma partida oficial” em Natal. A Tabela 18 apresenta os
resultados obtidos para esse questionamento.
Tabela 18 – Intenção de retornar ao estádio.

Fonte: os autores

Os resultados encontrados nessa etapa da pesquisa, de acordo com as Tabelas 13 e 14, revelam o alto preço dos ingressos na Fase 2 (durante a Copa).
Essa avaliação ratifica os dados apresentados nas Tabelas 9 e 11, onde o “baixar
o preço dos ingressos” apareceu fortemente como um dos motivos apontados
pelo torcedor como estratégias dos clubes para levar mais público aos estádios.
Vale salientar também, que esse preço, depois da Copa (Fase 3) cai, porém continuando muito acima dos preços dos outros estádios do estado (mais do que o
dobro), nos levando a refletir sobre uma possível elitização da Arena das Dunas.
Por falar em Arena das Dunas, ela obteve, apesar de alguns problemas, muito
sucesso na avaliação dos respondentes, tanto é que, na Tabela 15, um dos itens
com melhor avaliação foi a “boa atmosfera/clima do estádio”, figurando em 2º
lugar na Fase 2 (durante a Copa) e em 7º na Fase 3 (pós Copa).
Outro dado importante que demostra o sucesso da Arena das Dunas foi um
melhor aparato de segurança dentro do estádio e em sua volta, em especial na
avaliação feita pelos torcedores na Fase 2 (durante a Copa).
Para finalizar a análise da Tabela 15, houve um dado inusitado que obteve,
na avaliação dos torcedores, o 1º lugar nas Fases 2 e 3 (durante e pós Copa):
“Iluminação geral do estádio”. Essa avaliação nos leva a acreditar que problemas
de iluminação em outros estádios, de acordo com as respostas da Fase 1, eram
frequentes. Estádios com iluminação precária ou, ainda, estádios sem refletores
para os jogos, causavam assim, transtornos aos torcedores. Além disso, a arquitetura da Arena das Dunas dá especial destaque, em sua silhueta, ao sistema de
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iluminação do estádio. Isso não passou despercebido pela avaliação dos torcedores nas Fases 2 e 3 da pesquisa.
Na Tabela 16, a “experiência vivida” aparece, assim como em outras cidades-sede, como o item com consideração mais elevada entre os respondentes na
média das três Fases da pesquisa. Nesse aspecto, podemos deduzir que os torcedores foram de “braços abertos” experimentar tal entretenimento e gostaram.
Também se faz importante observar, que alguns itens como: segurança, conforto, comunicação e limpeza, subiram na avaliação dos torcedores nas Fases 2 e 3
(antes e depois do Mundial), muito devido ao chamado “Padrão FIFA14”.
A Tabela 17 deixa claro que os períodos durante a Copa do Mundo (Fase
2) e pós Copa do Mundo (Fase 3) foram onde os partícipes da pesquisa melhor
avaliaram, em média, o estádio frequentado. A média da avaliação geral do estádio é de 4,04 e 4,40, respectivamente, e é resultado das modernas instalações
da Arena das Dunas e da qualidade dos serviços ofertados pela mesma. Já a pior
avaliação aferida, em média, foi a da Fase 1 (antes da Copa), onde os jogos aconteceram em outros estádios do estado e de Natal, com instalações mais modestas,
antigas e até, às vezes, bem precárias. Tudo isso nos permite afirmar que os torcedores adoraram assistir a uma partida de futebol, da Copa do Mundo ou da
Série B do Campeonato Brasileiro, na Arena das Dunas.
Por fim, fica claro, de acordo com a Tabela 18, que a maioria dos torcedores
ouvidos tem a intenção de retornar ao estádio. Nas Fases 2 (durante a Copa) e
3 (pós Copa), essa intenção é altíssima. Dessa forma, os torcedores, em Natal,
aprovaram a experiência vivida na Arena das Dunas.

5.4. Perfil do torcedor nas três etapas
Na parte final do instrumento de pesquisa, cinco perguntas foram realizadas
com o objetivo de estabelecer o perfil dos indivíduos entrevistados nas três Fases
do projeto em Natal. A primeira questão fazia alusão ao “ano de nascimento” do
entrevistado. Os resultados obtidos são apresentados na Tabela 19.

14. Conjunto de obrigações que o país sede deve estabelecer como forma de garantir a
qualidade dos serviços prestados aos torcedores nos âmbitos da saúde, segurança, infraestrutura de hospedagem e mobilidade urbana.
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Tabela 19 – Idade dos respondentes

Fonte: os autores

A segunda questão buscava identificar o “sexo dos frequentadores” dos estádios nas três Fases da pesquisa. Os resultados são apresentados na Tabela 20.

Tabela 20 – Sexo dos frequentadores.

Fonte: os autores

A próxima pergunta, a terceira, do instrumento abordava o “local de nascimento” dos partícipes. A Tabela 21 fornece os resultados obtidos.
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Tabela 21 – Local de Nascimento

Fonte: os autores

O “nível de ensino mais elevado que completou” era a questão abordada
pela quarta pergunta. Os resultados podem ser vistos na Tabela 22.

Tabela 22 – Escolaridade

Fonte: os autores

Por fim, e para fechar o instrumento, a quinta e última pergunta era sobre a
renda familiar do entrevistado. Os resultados são observados na Tabela 23.
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Tabela 23 – Qual é sua renda familiar?

Fonte: os autores

As informações trazidas pela Tabela 19 mostram que as idades dos frequentadores dos estádios continuam, predominantemente, as mesmas nas três Fases
da pesquisa, em que a faixa etária de 30 a 39 anos se sobressai perante as outras.
Quando levamos em consideração a Tabela 20 percebemos um número
maior do público feminino nos estádios na Fase 2 (durante a Copa), chegando
a 41,61%, e um número menor nas outras duas Fases (Fase 1, 34,81% e Fase 3,
26,69%). O pouco público feminino na Fase 1 e a queda do mesmo na Fase 3,
significa que, em função do apelo de um megaevento como a Copa do Mundo,
grande parte deste público se direcionou a Arena das Dunas muito mais pelo
caráter espetacular e de entretenimento, do que por causa do futebol em si. Ir a
um jogo da Copa do Mundo foi uma experiência familiar, com a forte presença
de casais.
Ao analisar a Tabela 21, notamos que na Fase 2 (durante a Copa), em comparação com as Fases 1 (pré-Copa) e 3 (pós Copa), tivemos uma maior presença
de turistas brasileiros em Natal. Foi a única Fase da pesquisa em Natal, que
notamos a presença de turistas estrangeiros.
Com relação ao grau de escolaridade (Tabela 22) e à renda familiar (Tabela
23) dos entrevistados, foi possível notar que, durante a Copa do Mundo (Fase 2)
esse nível foi maior tanto na escolaridade (Superior,Tecnológico, Especialização
e Doutorado) quanto na renda (de 4 a 10 SM). Nas Fases 1 e 3 houve um equilíbrio maior entre as escolaridades e as rendas. Esses dados permitem concluir
que esses números andam juntos e o megaevento Copa do Mundo, pela sua
natureza global, abre mais espaço a esse tipo de espectador, mais informado e
elitizado.
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Considerações Finais
A partir da análise da evolução histórica dos estádios da cidade do Natal,
percebemos que, assim como ocorreu em todo o país, as instalações destinadas
ao futebol na capital norte rio-grandense passaram pelas várias fases que caracterizaram o desenvolvimento dos estádios brasileiros.
Tratando da Arena das Dunas, que surge dentro da 5ª Geração de estádios
brasileiros, em sua Fase Pós-Moderna, notamos que o novo local do futebol
em Natal é caracterizado, de acordo com as outras Arenas, pela necessidade de
novas formas de arrecadação; pelo apelo de competitividade com outras formas
de consumo (entretenimento e espetáculo); pela urgente melhora no quesito
segurança, tanto dentro quanto fora dos estádios; pela aceitação da exploração
comercial dos estádios com outras atividades e pela exploração por parte dos
patrocínios, marketing e patrimoniais como uma nova forma de arrecadação.
O resultado da pesquisa realizada em Natal, em suas três Fases, nos referendou o apreço que o torcedor tem, em especial na Fase 2 (durante a Copa),
pelo entretenimento e espetáculo promovido pelos organizadores do Mundial.
O que interessa a esse torcedor, mais elitizado e globalizado, atualmente, são os
aspectos relacionados ao “grande show”, deixando para trás os motivos competitivos de seus placares e classificação. Nesse intento, a Arena das Dunas passa a
ser, além de uma praça para jogos de futebol, um produto de marketing, com
logomarca e estratégias mercadológicas, que devem ser exploradas pelos seus
gestores.
Já o torcedor que nasceu ou ressurgiu com o Mundial, apresenta um maior
grau de exigências em relação à qualidade dos serviços oferecidos e da experiência vivida na nova Arena das Dunas. Dessa maneira, ele se propõe a pagar
mais caro para frequentar tal ambiente, devido as suas variadas possibilidades
“extra” jogo.
Porém, como ocorre em outras cidades brasileiras, Natal não apresenta demanda suficiente para utilizar esse novo ambiente no formato futebolístico. A
notória queda de público após o megaevento reforça essa realidade, deixando
claro que há poucos torcedores para utilizar um espaço tão grandioso. Nessa
perspectiva, mesmo que muitos deles que frequentaram a Arena das Dunas,
durante nossa pesquisa, tenham aprovado o novo estádio, ele segue quase que
vazio após a Copa do Mundo. Ainda que hoje essa Arena seja um estádio de
classe internacional, os campeonatos ali disputados depois da Copa do Mundo,
no caso, a Copa do Brasil e a Série B do Campeonato Brasileiro, não são eventos
de maior interesse, ratificando, quem sabe até, sua inviabilização.
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Para concluir, não é suficiente para um município como Natal, fora do contexto das cidades de “classe mundial”, possuir um estádio de grandeza internacional como a Arena das Dunas para se inserir no contexto das cidades “globais”. Por abrigar apenas competições de caráter local-regional-nacional, sem o
devido apelo atrativo internacional, o novo estádio da cidade de Natal está mais
voltado a ser um espaço destinado a receber feiras comerciais, shows de artistas
nacionais e internacionais etc. do que partidas de futebol.
Desse modo, compreendemos que esse equipamento já foi “pensado” em
sua concepção, para não somente receber tais partidas, uma vez que a média de
público dos clubes locais subestima a capacidade de seu uso, tendo sua justificativa na posição que essas equipes se encontram no cenário do futebol nacional.
O novo espaço “esportivo” de Natal foi concebido, sim, com o caráter de Arena, para sua ocupação e utilização, com forte identidade multiuso, com ênfase
maior para outros eventos que não sejam o futebol.
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PORTO ALEGRE (RS): DOS EUCALIPTOS
AO BEIRA-RIO
Vinicius de Bragança Müller Oliveira
Pedro Corat

A origem da cidade de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, associa-se às disputas e indefinições entre portugueses e espanhóis pelas fronteiras na
região sul do continente americano. Situada em região que, após o Tratado de
Tordesilhas de 1494, estava sob o domínio espanhol, a cidade foi fundada em 26
de março de 1772, ainda como Freguesia de São Francisco do Porto dos Casais.
O nome do município seria mudado um ano depois para Nossa Senhora da
Madre de Deus de Porto Alegre.
A primeira menção, em seu próprio nome, aos casais, refere-se à chegada de
60 casais oriundos do arquipélago dos Açores que, em 1752, se instalaram na região após a troca, oficializada pelo Tratado de Madri de 1750.Tal tratado, o mais
importante na definição das fronteiras americanas entre Portugal e Espanha,
definiu que a região do atual estado do Rio Grande do Sul passaria aos domí-
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nios lusitanos, em troca do controle espanhol sobre a Colônia de Sacramento,
atual Uruguai1.
Foi na tentativa de ocupação dessa nova região portuguesa que o principal
artífice do Tratado de 1750, o brasileiro (a serviço do governo português) Alexandre de Gusmão, estimulara a instalação de uma nova maneira de colonização
baseada na presença dos casais na região do Porto de Viamão. A presença desses
casais, portanto, está na origem do nome de Porto Alegre, transformada em capital da capitania de São Pedro em 1773.
Contudo, foi durante o século XIX que a cidade de Porto Alegre viveu
algumas de suas mais significativas mudanças, já que a partir de 1810 foi alçada
à condição de vila e, dois anos depois, à sede da recém declarada separação da
capitania de São Pedro, até então vinculada ao Rio de Janeiro. Essa autonomia
ampliou a atenção aos problemas e desafios locais, não só da vila de Porto Alegre, mas relativa a toda a capitania.
Um dos resultados desse aumento das decisões de cunho local foi a ampliação da estrutura econômica, principalmente agrícola, de regiões mais ao norte
da capitania. Com isso, Porto Alegre, privilegiada pela posição geográfica à beira
da Lagoa dos Patos, transformava-se em principal centro comercial da província.
A cidade, então, transformava-se no centro comercial e portuário da capitania,
aproveitando sua vocação para, no início do século XIX, ver sua urbanização
marcada pela construção do porto e da Alfândega.
O segundo momento importante para cidade de Porto Alegre durante o
século XIX foi a eclosão da Revolução Farroupilha2, em 1835. Por ter-se mantido fiel ao governo Imperial, a cidade não só foi reconhecida como tal pelo
Imperador D. Pedro II, como também foi a ela facilitada a chegada de recursos

1.

A Colônia do Sacramento, o mais antigo assentamento europeu no Uruguai, foi fundada pelos portugueses em janeiro de 1680. Em 1777, com o Tratado de Santo Ildefonso,
a colônia tornou-se uma possessão espanhola. A cidade de Montevidéu foi fundada pelos espanhóis no século XVIII como uma fortaleza militar. O Uruguai conquistou sua
independência do Império do Brasil entre 1810 e 1828, após guerras que envolveram
Espanha, Portugal, Argentina, além do próprio Brasil.

2.

Revolução Farroupilha ou Guerra dos Farrapos foi como ficou conhecida a revolução
ou guerra regional, de caráter republicano, contra o governo imperial do Brasil, na
então província de São Pedro do Rio Grande do Sul, e que resultou na declaração de
independência da província como estado republicano, dando origem à República Rio-Grandense. Estendeu-se de 20 de setembro de 1835 a 1 de março de 1845.
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que a ajudaram na construção de um dos símbolos urbanos que até hoje caracterizam Porto Alegre: o Mercado Municipal.
Por fim, ainda no século XIX a cidade viveu também um processo de mudança que a caracterizaria por toda a sua história posterior. A partir de 1824, a
chegada de imigrantes à província de São Pedro do Rio Grande do Sul e à sua
capital, Porto Alegre, foi um dos mais relevantes fenômenos urbanos da região
no período. Majoritariamente formada por italianos e alemães, a imigração na
região, mesmo sendo amplamente reconhecida na sua vertente rural, também
promoveu mudanças na atmosfera urbana da capital sul rio-grandense.
Porto Alegre com seus açorianos, italianos, alemães, judeus, poloneses, espanhóis, libaneses e africanos, entre outros, tornou-se uma capital cosmopolita
e sede de manifestações culturais e políticas variadas. Na cultura, o Teatro São
Pedro, localizado na atual Praça Marechal Deodoro da Fonseca (a mesma onde
estão a Igreja da Matriz e a sede dos poderes Executivo e do Legislativo do Rio
Grande do Sul) foi fundado em 1858 em pleno período de crescimento da
cidade de Porto Alegre. Já na questão política, a passagem da Monarquia à República, em 1889, marcou a ascensão de lideranças regionais ao plano nacional.
Entre essas lideranças, Júlio de Castilhos destacou-se de modo inquestionável. Governador do estado do Rio Grande do Sul por duas vezes entre 1891
e 1898, Castilhos exerceu forte influência nos líderes que o sucederam, como
Borges de Medeiros e Getúlio Vargas. Todavia, mais importante do que sua influência política, sua filiação filosófica ao Positivismo marcou a transformação
de Porto Alegre durante as décadas iniciais do século XX.
O Positivismo, resumido em seu tão conhecido lema ‘Ordem e Progresso’,
estimulou por meio de sua influência no pensamento de Borges de Medeiros e
seus correligionários políticos, algumas intervenções urbanas em Porto Alegre
do início do século XX. Entre as mudanças que a cidade enfrentou estiveram
a ampliação das obras públicas, notadamente voltadas ao saneamento, ao policiamento e à política social. Somado a isso, o desenvolvimento econômico
da cidade possibilitou uma efervescência na arquitetura local. Prédios Públicos
como o Paço Municipal e A Biblioteca, ampliada em fins da década de 1910,
representam esse momento de crescimento econômico.
Por outro lado, tal crescimento, associado ao desenvolvimento do comércio,
da infraestrutura urbana e da indústria resultou no aumento da clivagem social,
reconhecida na formação dos bairros operários em regiões periféricas da cidade.
Manifestações populares e operárias, voltadas à ampliação de direitos relacionados
As condições de vida e de trabalho caracterizaram a paisagem urbana de Porto
Alegre e estão na origem das preocupações que viriam a marcar o governo do mais
conhecido líder sul rio-grandense no plano nacional, Getúlio Vargas, após 1930.
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Após a década de 1940, o crescimento da cidade, tanto populacional quanto
dos melhoramentos de sua infraestrutura urbana é notável. Em 1940, a população da cidade era de aproximadamente 385 mil habitantes.
Em 2012, o munícipio apresentou o 7º Produto Interno Bruto (PIB) do
Brasil, com a economia da cidade gerando R$ 48,002 bilhões naquele ano, com
um PIB per/capita de R$ 39.091,64 (IBGE, 2015). Segundo dados do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (2015), a população estimada de
Porto Alegre em 2015 é de 1.476.867 habitantes, o décimo maior contingente
populacional entre as cidades brasileiras. O município conta com uma área da
unidade territorial de 496,682 km2. Sua densidade demográfica é de 2.837,53
hab./km² e seu IDH-M de 0,8053 (IBGE, 2015).
Para a Organização das Nações Unidas (ONU), Porto Alegre é a metrópole
da qualidade de vida do Brasil. A cidade possui mais de um milhão de árvores
em suas ruas e acumula mais de 80 prêmios e títulos que a qualificam como
uma das melhores cidades brasileiras para morar (SECOPAPOA, 2014).
Por sua importância econômica e política, por sua localização geográfica,
próxima ao Uruguai e à Argentina, e pela sua tradição no futebol brasileiro, o
município foi escolhido pelo Governo Brasileira e pela FIFA como uma das 12
cidades sedes da Copa do Mundo FIFA de 2014.

1. Do Fortim a Arena: o futebol em Porto Alegre por
meio dos estádios do Grêmio
No início do século XX, enquanto a cidade se modernizava sob a gestão de Júlio de Castilhos e seus correligionários, o futebol chegava à capital sul rio-grandense. O Sport Clube Rio Grande, da interiorana cidade de Rio Grande, aportou na
capital para um jogo exibição em sete de setembro de 1903. O mais antigo clube
de futebol do Brasil, o Sport Clube Rio Grande havia sido fundado em 1900. Com
o surgimento da agremiação, outras começaram a surgir no interior do estado, tais
como o 14 de Julho, de Santana do Livramento em 1902, o Sport Clube Bagé e o
Guarany Futebol Clube, ambos de Bagé em 1906 e 1907 respectivamente.
Porém, foi a partir do pontapé inicial dado pelo clube de Rio Grande que,
poucos dias depois do jogo que fizera em Porto Alegre, dois clubes da capital

3.
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foram fundados: o Grêmio de Foot-ball Porto-alegrense e o Fuss-Ball Club Porto Alegre. Esse último encerraria suas atividades em 1940. Contudo, o primeiro
ainda é um dos dois maiores times de futebol do estado e mesmo do país. Seu
grande rival, também sediado na capital, o Sport Club Internacional foi fundado
em 4 de abril de 1909 e, junto com o Grêmio, forma a dupla mais importante do
futebol gaúcho no plano nacional e internacional. Ambos já venceram o Campeonato Mundial de Clubes, o Grêmio em 1983 e o Internacional em 2006.
O primeiro jogo realizado em Porto Alegre entre dois times da capital data
de 6 de março de 1904, entre o Grêmio e o Fuss-Ball. Mas foi em julho de
1909, precisamente no dia 18 de julho, que ocorreu o primeiro encontro que
viria a ser o maior clássico regional. Grêmio e Internacional se enfrentaram,
resultando na vitória, por dez a zero para o Grêmio.
A primeira vitória do Internacional, o colorado, viria a ocorrer em 31 de outubro de 1915, pelo placar de 4x1. Esse jogo ocorreu no Estádio da Baixada, primeiro
estádio do Grêmio, situado no Bairro de Moinhos de Vento, na capital gaúcha. O
Estádio da Baixada, também conhecido como Fortim, fundado em 1904, foi a casa
do Tricolor gaúcho até 1954, quando o Estádio Olímpico foi inaugurado.
O Olímpico, como era conhecido o estádio situado no bairro Azenha, em
Porto Alegre, continuou como sede do Grêmio até 2012, quando a Arena Grêmio foi inaugurada. Durante esses quase 60 anos, o estádio recebeu memoráveis
jogos, tais como o da maior goleada já imposta pelo time da casa, 10x0 ante
o Pelotas, pelo Campeonato Gaúcho de 1977, e a maior derrota sofrida pelo
Grêmio, 2x6 para seu maior rival, o Internacional, em jogo amistoso realizado
em 26 de setembro de 1954.
O primeiro jogo realizado no Olímpico foi entre Grêmio e Nacional de
Montevideo, cujo resultado final foi de 2x0 para o time porto-alegrense. O jogo
de inauguração do estádio marcou o ingresso da equipe gaúcha, com o novo
estádio, em uma nova era de sua gloriosa história.
O vestiário cheirava a novo, à modernidade. Os jogadores não
escondiam o deslumbramento com o salto de qualidade. Franzino e irrequieto, o avante Milton Kuelle definiu como “condomínio de luxo”. Tudo porque o Grêmio deixava para trás
um campo com pavilhões de madeiras e ingressava na era do
concreto, das grandes construções, do maior estádio privado
do Brasil. Mas aquele 19 de setembro de 1954 também reservava tensão, briga, muita guerra. [...] Era a partida inaugural
do Olímpico, que jamais seria esquecida, que para sempre será
lembrada. Há 58 anos [em 2012], o Olímpico, desde 1951 em
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obras, enfim, recebia os gremistas que antes se espremiam na
modesta Baixada, no bairro Moinhos de Vento. [...] Os 38 mil
espaços construídos estavam tomados (globo.com, 2012).

O Olímpico praticamente jamais deixou de crescer, desde a sua inauguração,
em 1954. Em 1958, o Grêmio tratou de se agigantar: iniciou a ampliação do
anel superior, que seguiria durante toda a década seguinte.
Em 1963, o estádio gremista foi sede da cerimônia de abertura da III Universidade de Verão, os Jogos Olímpicos Universitários, competição mundial
envolvendo 27 países, realizada em Porto Alegre, entre 30 de agosto e 8 de setembro. Para abrigar a disputa, a capital gaúcha precisou ser modificada porque
as provas aconteceram em diversos locais, sendo até hoje considerado o maior
evento realizado na história da cidade.
Uma vila olímpica, hoje um bairro da cidade, com dezenas de prédios e mais
de 450 apartamentos, foi construída especialmente para o evento, que contou
com a participação de 700 atletas. Um ginásio de esporte também foi erguido
para a competição que, pela primeira vez, era realizada no hemisfério sul.
A cerimônia de abertura ocorreu no estádio Olímpico do Grêmio e contou com um coral de 6 mil vozes. Houve o desfile das nações participantes e o
campeão olímpico Adhemar Ferreira da Silva acendeu a pira simbólica sob uma
salva de 32 tiros de canhão.
Com a crescente importância da instalação para a capital gaúcha, o aumento
do número de torcedores interessados em seguir o Grêmio e o surgimento de
grandes estádios em todo o Brasil, a década de 1970 marcou o período de ampliação do estádio tricolor.
Em 1971, o Olímpico passou por reformulações decisivas. Enfim, concluiu-se a ampliação, iniciada em 1958. Também neste
ano, o antigo portão de madeira foi substituído pelo Pórtico, que
até hoje serve como cartão de visita na entrada do estádio. Três
anos depois, era posto abaixo o alambrado e construído o fosso
para separar a torcida do gramado (globoesporte.com, 2015).

O período de ampliação do estádio marcou, inclusive, a mudança do nome
da instalação. O Estádio Olímpico passou a ser conhecido, com sua transformação e crescimento, como Estádio Olímpico Monumental.
A transformação do Olímpico em Olímpico Monumental tem
um nome: Hélio Dourado. Presidente a partir de 1976, percorreu
o interior do Rio Grande do Sul, boa parte de Santa C
 atarina e
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Paraná, colhendo verba e cimento dos torcedores. Foram doados
às obras 26 mil sacos de cimento pelos torcedores. O Bolão do
Grêmio, antes Bolão Tricolor, criado em 1979, também foi decisivo para a viabilização dos 13 módulos da construção. [...] Era
uma nova década [1980] começando.Tempo de ganhar o Brasil,
a América e o mundo (globoesporte.com, 2015).

Com capacidade de aproximadamente 55 mil torcedores, resultado da ampliação que recebeu durante a segunda metade da década de 1970, o estádio foi
reinaugurado em um jogo amistoso entre o Grêmio e o Vasco da Gama, do Rio
de Janeiro, no dia 21 de junho de 1980.Vitória gremista por 1x0. Alguns meses
depois foi estabelecido o recorde de público do Olímpico. Em 26 de abril de
1981, pela semifinal do Campeonato Brasileiro daquele ano, contra Ponte Preta
de Campinas, o estádio recebeu mais de 98 mil torcedores.
O Estádio Olímpico Monumental foi o palco das principais conquistas do
Grêmio em toda a sua história. Após a reforma de ampliação do Olímpico, a
partir dos anos 1980, o clube viveu o seu apogeu nacional e internacional. O
período foi marcado pelos títulos da Copa Intercontinental (antigo Mundial
de Clubes) de 1983, duas Libertadores da América (1983 e 1995), uma Recopa
Sul-Americana (1996), dois Campeonatos Brasileiros da Série A (1981 e 1996)
e quatro Copas do Brasil (1989, 1994, 1997 e 2001).
Com as conquistas importantes, o desenvolvimento da gestão do clube e a
observação do que vinha acontecendo no mercado europeu, começou a florescer,
dentro do Grêmio, em meados da década de 2000, a ideia de construir um novo
estádio, dentro do chamado “padrão FIFA” para sediar as partidas do Tricolor.
O objetivo era fazer um estádio autossustentável, ao contrário do Olímpico
Monumental. Em maio de 2006, foi formulado o plano diretor patrimonial do
Grêmio, que, justamente, encaminhava o projeto de construção da nova arena.
Em novembro de 2006, foi feito um estudo de viabilidade para a construção de
um novo estádio, com a empresa holandesa Amsterdam Advisory Arena.
O Estádio Olímpico Monumental não atendia mais, no entender da direção
gremista, às expectativas do clube, devido a alto custo de manutenção, a idade
avançada da sua construção, seu baixo padrão de conforto, segurança e serviços, estacionamentos insuficientes e localização em região muito habitada. Esse
conjunto de fatores levou o clube a optar pela construção de uma arena, com a
ajuda financeira de parceiros, com o padrão exigido pela FIFA.
Em 2010, com a Construtora OAS como parceira, o Grêmio iniciou as
obras de sua nova arena. Durante a construção do estádio, dois operários foram
mortos. O primeiro, José Elias Machado, empregado pela OAS, foi atropelado
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ao atravessar a BR-290, enquanto se dirigia ao alojamento, no dia 2 de outubro
de 2011 (Zero Hora, 2011). A segunda morte ocorreu em 23 de janeiro de
2013. Araci da Silva Bernardes, funcionário da Epplan, empresa que prestava
serviços à OAS, foi vítima de uma descarga elétrica enquanto trabalhava na
manutenção do sistema de iluminação do estádio (Uol, 2013).
Em 2012, o novo estádio do Grêmio, a Arena Grêmio, foi inaugurada. A equipe gaúcha colocava, assim, o Brasil no 1º Mundo das Arenas (estadao.com, 2012).
Em dezembro de 2012, o Brasil entrou na era das novas arenas
com a inauguração do primeiro empreendimento com este
novo perfil. A Arena do Grêmio é uma das mais modernas da
América Latina e foi pioneira ao apostar no conceito multiuso [...] e se diferenciou, desde a fase de projeto pela máxima
preocupação em atender aos padrões da FIFA. [...] O bairro
Humaitá, localizado na Zona Norte de Porto Alegre no Rio
Grande do Sul, às margens da rodovia BR-290 (Free-Way),
entre a BR-116 e nova BR-448 (Rodovia do Parque), com
fácil acesso ao Aeroporto Internacional Salgado Filho, à rede
ferroviária, ao Trensurb, e ainda com direta ligação com o novo
anel metropolitano de Porto Alegre, foi o local escolhido para
receber este empreendimento que leva o conceito de praças
multiuso no Brasil a um novo patamar (gremio.net, 2014).

A Arena Grêmio recebeu, em 8 de dezembro de 2012, seu primeiro jogo.
Um amistoso entre o Grêmio e o Hamburgo, da Alemanha, reeditou a final do
antigo campeonato Mundial Interclubes, a Copa Intercontinental, vencido pelo
time gaúcho em 1983. Em 2012, o placar foi o mesmo: 2x0 para o Grêmio. O
atacante André Lima fez o primeiro gol da então mais moderna arena brasileira.
Em 2013, no dia 30 de janeiro, a Arena do Grêmio recebeu seu primeiro jogo
oficial (Grêmio 1x0 LDU, do Equador, pela Copa Libertadores da América).
Além de ser uma das primeiras arenas do país dentro do chamado “Padrão Fifa”,
a Arena Grêmio inaugurou o modelo de negócio para a construção e gestão desse
tipo de empreendimento. Pelo projeto original aprovado em 2009, o custo total da
obra, em torno de R$ 600 milhões, foi financiado com 55% de capital da Construtora OAS e 45% pelo próprio clube, com pagamento previsto para sete anos.
Uma empresa gestora, a Grêmio Empreendimentos, cuja principal acionista
será o Grêmio, cuidará das receitas geradas pela Arena (exceto as advindas das
placas de publicidade) durante o pagamento do financiamento.
A modernidade da Arena Grêmio pode ser atestada pela quantidade de prêmios recebidos pela instalação a partir da sua efetiva inauguração.
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Já no seu primeiro ano, Arena do Grêmio conquistou importantes distinções internacionais e nacionais. Entre elas, foi eleita o
Stadium of the Year em uma votação, promovida pelo site Stadium DB.com, com mais de 14 mil torcedores de 86 países que
escolheram o melhor estádio inaugurado naquele ano [2013].
Outra grande referência da imprensa ao estádio foi a publicação
exibida na Revista inglesa Stadia, especializada em Arenas no
mundo, e que destacou na edição de janeiro de 2013 a Arena do
Grêmio como uma das maiores e mais modernas daquele ano.
[...] Também figurou no ranking dos dez estádios mais bonitos
do mundo realizado pela Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal de Juiz de Fora, uma das mais renomadas do País,
e foi classificada entre as 100 maiores empresas do Rio Grande do Sul em 2013. A cerimônia de inauguração, comparável à
abertura de grandes eventos esportivos como Copa do Mundo e Olimpíadas, venceu o Prêmio da Associação Brasileira de
Comunicação Empresarial na categoria evento – consolidando
nacionalmente o trabalho (gremio.net, 2014).

No ano de 2014, a média de público dos 31 jogos oficiais realizados na Arena foi de 24.686, com o ticket médio de R$ 37,85. No final do ano de 2015,
o Grêmio e a OAS praticamente acertaram a compra e a gestão definitiva da
Arena, com capacidade para 56.500 torcedores, para o clube gaúcho (globo.
com, 2015). Em 2017, 36 jogos foram realizados pelo Grêmio na Arena, com
média de 21.451 pagantes e ticket médio de R$ 38,79.
Dois jogos mereceram destaque, em 2017, na Arena do Grêmio. Em 31 de agosto de 2017, pelas Eliminatórias Sul-americanas para a Copa do Mundo de 2018,
a Seleção Brasileira derrotou o Equador por 2x0. Aproximadamente 38 mil torcedores assistiram à partida. Em 22 de novembro, no jogo de ida da final da Copa Libertadores da América, o Grêmio, dirigido pelo técnico Renato Gaúcho derrotou
o Lanús, da Argentina, por 1x0, diante de 55.188 torcedores. Uma semana depois, a
equipe gaúcha confirmaria a conquista do título continental no jogo de volta.

2. O Estádio dos Eucaliptos, a Copa do Mundo de 1950
e os demais estádios de Porto Alegre
Já o maior rival do Grêmio, o Internacional – conhecido como Colorado – só
veio a ter o seu estádio muitos anos depois de ter sido fundado. Nascido em 1909, o
Internacional só inaugurou seu primeiro estádio próprio em 15 de março de 1931.
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O Estádio Ildo Meneghetti4, nome dado ao local em 1944, era mais conhecido como Estádio dos Eucaliptos, sua nomenclatura inicial. A instalação
recebeu este nome devido aos eucaliptos que cercavam o estádio, trazidos de
Viamão, maior município da região metropolitana de Porto Alegre, pelo ex-presidente do Internacional, Oscar Borba5. As mudas foram coletadas na Chácara dos Eucaliptos, antigo campo do clube. A capacidade inicial do Estádio dos
Eucaliptos era de 10.000 pessoas. O jogo inicial no estádio foi um Gre-Nal,
com vitória do time mandante, o Colorado, por 3x0.
O Estádio Ildo Meneghetti viveu seu grande momento quando, após uma
reforma que ampliou sua capacidade para 30.000 torcedores, recebeu dois jogos
da Copa do Mundo de 1950. O Estádio dos Eucaliptos abrigou Iugoslávia e
México, no dia 28 de junho, e México e Suíça, em 2 de julho. O primeiro jogo
terminou com o resultado de 4x1 para a seleção iugoslava, enquanto o segundo
teve o placar de 2x1 para os suíços.
Porto Alegre viveu a Copa do Mundo de 1950 de forma bastante diferente
ao que ocorreu durante o Mundial de 2014.
Tudo era diferente, na verdade. A concentração de torcedores
se resumia ao burburinho na Rua José de Alencar, em frente
do atual prédio do Hospital Mãe de Deus, onde o bonde parava para deixar os fãs do futebol. Praticamente inexistiam peças
publicitárias ou placas alusivas aos jogos pelas ruas. [...] Entre
as obras, o maior destaque se deu a reparos na Avenida Praia de
Belas, além de mudanças de mãos em algumas ruas nos dias dos
confrontos. Ou seja, tudo feito em cima da hora. Mudanças
drásticas ficaram restritas mesmo ao estádio colorado, realidade
bem diferente do cenário de dezenas de intervenções na paisagem urbana para a Copa de 2014 (G1 RS, 2013).

Assim como a capital gaúcha, o Estádio dos Eucaliptos sofreu grande reforma em 1950 para abrigar a mais importante competição do futebol mundial.
Para receber os jogos [da Copa do Mundo] nos Eucaliptos, as
obras se aceleraram em junho [de 1950] mesmo, em trabalho

4.

Ildo Meneghetti presidiu o Sport Club Internacional de 1929 a 1933 e em 1938.

5.

Oscar Borba presidiu o Sport Club Internacional em 1927.
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de “dia e noite”, como atestou o jornal Correio do Povo na época. Embora apressada, foi uma profunda remodelação. Além de
melhorias nos vestiários e na iluminação, as mudanças ficaram
por conta do campo e das arquibancadas. Para atender ao padrão
FIFA, o gramado foi aumentado nos dois sentidos, passando a
medir 108 metros de comprimento e 72 metros de largura. [...]
Em relação às acomodações, ergueu-se um bloco de cimento
armado na parte das gerais, com 80 metros de comprimento
e 64 degraus de altura, que, segundo os cálculos dos técnicos,
acomodaria 15 mil espectadores, aumentando a capacidade total do estádio para cerca de 30 mil almas. A prefeitura destinou
500 mil cruzeiros6 para as obras (G1 RS, 2013).

O estádio foi reinaugurado num domingo, 25 de junho de 1950, a três dias
de México x Iugoslávia. Novamente em um Gre-Nal, vencido pelo Grêmio
por 1x0. No mesmo momento em que acontecia a partida de reabertura dos
Eucaliptos, os iugoslavos desembarcavam na base aérea de Gravataí.
Assim, no dia 28 de junho de 1950, pelo mesmo grupo do Brasil, México
e Iugoslávia foram a campo para a primeira partida da história das Copas do
Mundo em Porto Alegre. A torcida gaúcha foi toda favorável aos mexicanos,
“irmãos de continente”.
Mesmo com o apoio dos torcedores brasileiros, o México foi derrotado
pelos iugoslavos por 4x1, diante de aproximadamente 11 mil espectadores que
pagaram ingressos de 10 a 100 cruzeiros7, valores altos para a época. Com isso, a
renda total da partida foi de 320.410 cruzeiros8 (G1 RS, 2013). Stjepan Bobek,
atacante da então Iugoslávia, fez, aos 20 minutos de jogo, o primeiro gol de uma
Copa do Mundo em Porto Alegre, em uma partida que agitou Porto Alegre.

6.

Aproximadamente R$ 597.669,08, em valores atualizados para setembro/2017. Base:
IGP-DI (FGV). Fonte: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/corrigirPorIndice.do?method=corrigirPorIndice

7.

De R$ 11,95 a R$ 119,53, em valores atualizados para setembro/2017. Base: IGP-DI
(FGV). Fonte: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/corrigirPorIndice.
do?method=corrigirPorIndice

8.

Aproximadamente R$ 382.998,30, em valores atualizados para setembro/2017. Base:
IGP-DI (FGV). Fonte: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/corrigirPorIndice.do?method=corrigirPorIndice
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O frisson inicial não se repetiu em 2 de julho. Suíços e mexicanos já estavam eliminados, a torcida diminuiu e a renda despencou mais de três vezes: 94.700 cruzeiros9, pior arrecadação
de todos os 22 jogos da Copa daquele ano no Brasil. Mesmo
assim, o confronto, vencido novamente pela força europeia,
agora por 2x 1 (G1 RS, 2013).

Apesar do fracasso de público, a segunda partida da Copa do Mundo de
1950 em Porto Alegre, entrou para a história.
As duas equipes foram a Porto Alegre com camisas vermelhas.
Num sorteio, a Suíça foi encarregada de usar o manto de algum
clube da capital. Cordiais, os mexicanos abriram mão da vitória
“na moedinha” e escolheram o uniforme azul e branco do Cruzeiro, então terceira força do futebol gaúcho e que abrigara, no
dia 1º, a delegação da seleção, desejosa de um rádio para ouvir
Brasil x Iugoslávia, rivais na chave.Tal episódio só voltaria à tona
em 1978, na Copa da Argentina10 (G1 RS, 2013).

A importância dos dois jogos da Copa do Mundo de 1950, no Estádio dos
Eucaliptos, foi relativizada pela imprensa esportiva gaúcha naquela época. Os
principais diários de Porto Alegre, ao final dos dois compromissos, adotaram um
tom crítico sobre a qualidade técnica dos jogos e condenou o fato de apenas
duas partidas de repercussão terem acontecido na capital do Rio Grande do Sul.
[A imprensa gaúcha] revelou ainda frustração com o cancelamento do que seria o grande duelo na capital: França x Uruguai,
abortado pela desistência dos gauleses em disputar a Copa11. Os

9.

Aproximadamente R$ 113.198,52, em valores atualizados para setembro/2017. Base:
IGP-DI (FGV). Fonte: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/corrigirPorIndice.do?method=corrigirPorIndice

10. Na Copa do Mundo da Argentina, em 1978, no dia 10 de junho daquele ano, França e
Hungria se apresentaram para a partida, em Mar del Plata, com uniformes semelhantes.
O início da partida foi atrasado em 45 minutos, até os franceses usarem as camisas de
um time local, o Club Atlético Kimberley. A França venceu o jogo por 3 x 1.
11. No início do mês de junho de 1950, pouco antes do começo do Mundial, a França desistiu de
participar da competição, alegando problemas de logística, uma vez que a equipe jogaria em
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uruguaios seriam os campeões, em final dramática e lendária em
16 de julho, sobre o Brasil, no Maracanã (G1 RS, 2013).

Apesar das críticas da imprensa, os dois jogos da Copa do Mundo de 1950,
em Porto Alegre, entraram para a história do Estádio dos Eucaliptos e do futebol gaúcho, brasileiro e mundial.
O Estádio Ildo Meneghetti foi sede do Internacional até o ano de 1969, quando, no dia 26 de março, o Colorado fez seu último jogo na instalação antes da
inauguração de seu novo estádio, o Beira Rio. O time da capital gaúcha venceu o
Rio Grande por 4x 1. Décadas depois, em 11 de dezembro de 1999, em um jogo
comemorativo, amistoso, o Internacional derrotou o mesmo Rio Grande por 6x2,
no estádio dos Eucaliptos, após nova reforma empreendida nos anos anteriores.
Em 06 de abril de 2008, assim noticiava o Zero Hora, principal jornal de circulação diária de Porto Alegre: “Começa a despedida do Estádio dos Eucaliptos.
Estádio será vendido para bancar a cobertura metálica do Beira Rio12”. Em
2012, após sua venda, o Estádio dos Eucaliptos foi demolido para dar lugar a um
empreendimento imobiliário, um luxuoso condomínio. O destino dos recursos
arrecadados com a venda do estádio dos Eucaliptos foram, de fato, voltados à
reforma do Beira Rio para a Copa do Mundo de 2014.
Sucessor do Estádio dos Eucaliptos, o Beira-Rio foi construído com a colaboração da torcida do Internacional, grande parte do interior do estado, inclusive com a doação de materiais. Nesse sentido, programas especiais mobilizavam
os colorados em todo o Rio Grande do Sul. O novo estádio, o Beira-Rio, passou a ser a sede do Colorado desde 1969.
Inaugurado em um amistoso entre o Internacional e o Benfica, equipe portuguesa que contava com Eusébio em seu quadro de jogadores, o Beira Rio foi
palco da vitória do time da casa sobre o time do ídolo português por 2x1. Era o
dia 06 de abril de 1969. Nos dias seguintes, outros jogos foram realizados, como
complemento dos amistosos previstos para a inauguração do estádio. Em 07 de
abril, Brasil e Peru (2x1 para o Brasil); em 13 de abril, Internacional e Peñarol
do Uruguai (4x0 para o Internacional); e em 20 de abril, Internacional e Grêmio, o primeiro Gre-Nal do novo estádio (0x0).

Porto Alegre contra o Uruguai e, depois, no Recife, contra a Bolívia.“Uma viagem de 3.779
km, maior do que de Paris para qualquer outra importante cidade da Europa” (Pires, 2014).
12. Disponível em: http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticia/2008/04/comeca-a-despedida-do-estadio-dos-eucaliptos-1818570.htm
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Desde então, o Estádio José Pinheiro Borda13, conhecido como (Gigante
do) Beira Rio recebe os jogos do time colorado de Porto Alegre e, nesse tempo
todo, foi palco de momentos históricos, como o amistoso entre a Seleção Brasileira e a Seleção Gaúcha, em 1972, quando teve seu público recorde: 106.554
torcedores. Outra partida importante do estádio foi a final da Copa do Brasil de
1992, quando o time da casa venceu o Fluminense, do Rio de Janeiro, por 1x0
e sagrou-se, pela primeira vez, campeão do torneio.
A principal partida disputada pelo Internacional no Beira-Rio foi a vitória
sobre o São Paulo Futebol Clube, em 16 de agosto de 1996, quando o Colorado conquistou, pela primeira vez, campeão da Copa Libertadores da América,
principal torneio de clubes do continente. O título da competição viria a ser
novamente conquistado pelo Internacional no Beira-Rio em 18 de agosto de
2010, quando o time da casa venceu o mexicano Chivas Guadalajara por 3x2.
No domingo, 24 de dezembro de 2010, parte da arquibancada inferior do
estádio começou a ser desmontada, reduzindo assim a capacidade de público do
estádio na temporada 2011 (ZH Esporte, 2010). A obra marcou o início da reforma do estádio para a disputa da Copa do Mundo de 2014, em Porto Alegre.

13. José Pinheiro Borda nasceu em 1897, em Portugal. Rumou para o Brasil em 1929, com
32 anos de idade.“Este imigrante português fixou-se em Porto Alegre e ali encontrou um
dos amores da sua vida: o Internacional. As outras paixões eram a sua mulher e a obra do
estádio pela qual deu todo o seu esforço nos últimos anos de vida. Começou como simples adepto, tornou-se sócio, foi eleito conselheiro e chegou rapidamente à presidência do
Conselho Deliberativo do clube. [...] Empenhava-se em ajudar as famílias mais carenciadas
e nunca virava a cara a um pedido do seu clube. [...] Foi esse espírito de missão que o
levou a aceitar o desafio de presidir à Comissão de Obras para a construção de um novo
estádio que fizesse jus à grandeza do Internacional. A idade já avançada em 1959 era o seu
maior receio, mas mesmo assim deu o pontapé de saída nas obras pouco tempo depois. [...]
José Pinheiro Borda correu o estado de Rio Grande do Sul em campanhas de angariação
de dinheiro e materiais para o estádio, tendo o projeto avançado em grande parte com as
doações da ‘torcida’ encarnada. Segundo rezam as crónicas desses tempos, quando a equipa
do Internacional jogava mal no seu antigo Estádio dos Eucaliptos, os adeptos iam para as
margens do rio Guaíba prestar apoio aos trabalhadores da nova construção. E chegou até a
fazer programas de rádio para reunir toda a ajuda que fosse possível. [...] Todavia, só a vida
não o ajudou na reta final a realizar o seu sonho de ver o estádio concluído. O português
do ‘Colorado’ viria a falecer a 25 de abril de 1965, cerca de quatro anos antes da inauguração da obra, vítima de uma doença súbita. Duas semanas após a sua morte, o presidente do
Internacional, Manoel Braga Gastal, deu o nome de José Pinheiro Borda ao futuro estádio,
como uma forma de retribuir o amor do emigrante português ao clube. Só que como
em quase todos os recintos brasileiros, o nome que ficou para os adeptos foi a alcunha: o
Gigante da Beira-Rio” (SapoDesporto, 2014).
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No dia 19 de março de 2012, foi assinado o contrato de parceria com o
Grupo Andrade Gutierrez (globoesporte.com, 2012). A obra do Beira-Rio
foi totalmente executada com recursos privados, com exceção de uma parte de calçamento e drenagem em área pública, pertencente à Prefeitura de
Porto Alegre.
A capacidade total do Gigante da Beira-Rio, para a Copa do Mundo de
2014, foi de 51.200 pessoas. O novo estádio do Internacional, a Arena Beira-Rio, colocou o colorado na história do futebol mundial: o clube é a única
agremiação do futebol nacional a ser sede de duas Copas do Mundo.
Ao contrário do que pensa a grande maioria de torcedores do Brasil, não
é só da dupla Grêmio e Internacional que vive o futebol porto-alegrense. O
Esporte Clube São José, tradicional time da capital gaúcha está sediado, desde
1940, no Estádio do Passo D´Areia, na zona norte da cidade. Em 24 de maio
daquele ano, o estádio foi inaugurado em um jogo entre o São José, ou Zequinha, como é conhecido, e o Grêmio. Passou por uma reforma durante o ano de
2006, quando teve sua capacidade de público ampliada em 2.500 pessoas, tendo,
agora, a capacidade para receber 14.000 torcedores.
Em 1934, outro estádio foi construído na capital sul rio-grandense. O Timbaúva, sede do Grêmio Esportivo Força e Luz (equipe da Companhia Carris de
Porto Alegre), e manteve-se em atividade até 1974, quando a equipe deixou de
participar de competições oficiais.
Entre 1923 e 1958, o Estádio da Chácara das Camélias foi sede de duas
equipes porto-alegrenses: FussBall Club Porto Alegre, até 1942, e o Nacional
Atlético Clube, até 1958, ano de extinção do clube.
Em 1954, após uma campanha invicta, o time do Renner – vinculado à
indústria têxtil de mesmo nome – venceu o campeonato gaúcho após derrotar
as duas grandes forças locais, Grêmio e Internacional. O Renner mandava seus
jogos no pequeno estádio Tiradentes, conhecido como Waterloo, inaugurado
no ano de 1935. Em 1959, a equipe foi desativada, mas deixou na memória do
futebol gaúcho a lembrança do título de 1954 e de seu modesto estádio.
Por fim, Porto Alegre conta, ainda, conforme a Tabela 1, com o Estádio da
Montanha, do Esporte Clube Cruzeiro, um dos mais tradicionais da cidade.
Inaugurado em uma vitória do time da casa contra o São Paulo Futebol Clube por 1x0, o Cruzeiro jogou no seu estádio – também chamado de Colina
Melancólica – até 1970. Nesse ano, no dia 08 de novembro, o Cruzeiro de
Porto Alegre venceu por 3x2 o Liverpool do Uruguai. Foi o último jogo no
estádio, que foi demolido para dar lugar ao Cemitério do Bairro Medianeira.
O Cruzeiro construiu outro estádio, o Estrelão, onde mandou seus jogos até ser
desativado, em 1979.
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Tabela 1 – Estádios do Rio Grande do Sul
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Fonte: Confederação Brasileira de Futebol (CBF), 2014.
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3. Porto Alegre na Copa do Mundo: o Estádio Beira-Rio
O dia 31 de maio de 2009, um domingo, marcou mais um fato importante
da histórica simbiose entre a cidade de Porto Alegre o futebol. Morada de dois
dos mais importantes times do país, Sport Club Internacional e Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, nesta data a capital gaúcha foi escolhida pela FIFA como
uma das 12 cidades-sede da Copa do Mundo FIFA 2014, realizada no Brasil.
O jornal Zero Hora, veículo impresso de maior circulação do município,
noticiou o ocorrido e salientou as mudanças estruturais prometidas, bem como
as expectativas do poder público:
Em Porto Alegre, a Copa deve provocar grandes mudanças.
Entre os projetos estão a duplicação da Avenida Beira-Rio, o
metrô que iria do Mercado Público até o bairro Menino Deus,
a duplicação da Avenida Moab Caldas (Tronco), e o prolongamento da Voluntários da Pátria. Confirmada a participação,
chega a hora de “colocar a mão na massa”, segundo o vice-prefeito e secretário da Copa José Fortunati. — Não estamos
falando mais no plano teórico e sim no prático. Temos que
agilizar a busca de recursos e relação com o governo federal —
projetou Fortunati. (Zero Hora, 2009).

Mas a grande reforma necessária a fim de tornar Porto Alegre apta a receber jogos do Mundial estava projetada para o estádio José Pinheiro Borda, o
Beira-Rio, eleito como local das partidas na cidade, em detrimento da nova e
moderna Arena Grêmio.
O Beira-Rio, de propriedade do Internacional, foi um dos únicos três
estádios utilizados na Copa com administração privada.14 A escolha do estádio, como representante de Porto Alegre no Mundial, se deveu principalmente ao legado deixado para a cidade, com as obras realizadas no entorno
do Beira-Rio atendendo mais pessoas em comparação à região da arena
gremista (dos Santos, 2012). Ao mesmo tempo, a FIFA considerou o Beira-Rio, Tabela 2, mais propenso a atender a seus exigentes padrões e normas
(Portal da Copa).

14. Os outros foram a Arena Corinthians, em São Paulo, pertencente ao time paulistano, e
a Arena da Baixada, em Curitiba, propriedade do Clube Atlético Paranaense.
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Para tanto, o estádio colorado recebeu nova cobertura, com estrutura metálica e membrana, em formato de folhas, que deixou todos os assentos protegidos.
Os assentos, aliás, foram modernizados, se tornaram retráteis e ganharam rebatimento automático. Houve também reformas estruturais nas áreas de circulação
de torcedores, como acessibilidade e banheiros, troca dos sistemas hidráulico e
elétrico, substituição do gramado e da iluminação e construção de um edifício-garagem (Portal da Copa, 2014; Portal 2014, 2014).
O campo de jogo do Beira-Rio tem 105x68m e capacidade para 50 mil
torcedores, ante 56 mil antes da reforma. Durante a Copa do Mundo, porém, o
máximo permitido foi de 43.394 mil torcedores. O aumento do público, depois
do Mundial da FIFA, se deveu ao reaproveitamento de cadeiras vetadas pela entidade para a competição por motivo de existirem pontos cegos e à diminuição
da área de imprensa (Behs, 2014).
A reforma teve duração total de 31 meses e apresentou modificações com
relação à acessibilidade do novo Beira-Rio, que passou a contar com 17 acessos
ao todo, sendo dois deles preferenciais a cadeirantes, além de 130 catracas de
entrada de torcedores. Com as modificações na acessibilidade, o estádio pode ser
completamente evacuado em apenas oito minutos.
Da mesma forma, houve, na reforma para adequar o Beira-Rio ao “padrão
FIFA”, preocupação com questões ambientais e sustentáveis para a arena. A cobertura reduz as ilhas de calor e é “autolimpante”, ou seja, utiliza menos água
em sua manutenção. A membrana entre as folhas é translúcida, o que permite
aproveitamento maior da iluminação natural (Portal da Copa, 2014).
Tabela 2: Ficha técnica – Beira-Rio – Porto Alegre/RS
Custo da reforma

R$ 330 milhões

Obras no entorno
do estádio

R$ 188,5 milhões (somando duplicação da Avenida Beira-Rio, ampliação da Avenida Padre Cacique,
construção do viaduto da rodoviária e do Aeromóvel –
obras concluídas a tempo da Copa)

Custo do projeto
básico
Nome oficial

520

R$ 590 mil
Estádio José Pinheiro Borda

Os Estádios e Arenas do Futebol Brasileiro e o legado da Copa do Mundo 2014:
o padrão FIFA, o consumidor do esporte e o entretenimento

Capacidade (Copa
do Mundo)
Construção
Área do terreno
Área construída
Início do projeto
Início das obras
Conclusão
das obras
Arquitetura

43.394 pessoas
Andrade Gutierrez
305.470 m2
171.082 m2
2006
29 de julho de 2010
Programada: 31 de dezembro de 2013
Entregue: 20 de fevereiro de 2014
Hype Studio; Santini e Rocha Arquitetos (gerenciamento técnico e detalhamento); Simom Engenharia
(cálculo estrutural de fundações e estruturas)

Gerenciamento de
Projetos

Hélio Gregory Giaretta Jr

Consultoria

Daniel Filippon (elétrica e hidráulica); Maristela Kuhn
(gramado)

Fonte de recursos
– recursos próprios
Fonte de recursos
– financiamento
BNDES

R$ 91,2 milhões
R$ 275,1 milhões

Fonte: Portal 2014 e Portal da Transparência

Após o fim das obras e liberação do Beira-Rio para receber jogos e público
novamente, o estádio foi oficialmente declarado como pronto em 20 de fevereiro de 2014. Contudo, antes disso, no dia 15 do mesmo mês, a Arena Beira-Rio
recebeu uma partida entre o Internacional e o Caxias, válida pelo Campeonato
Gaúcho de futebol. O placar final teve vitória dos donos da casa por 4x0, com
o lateral-esquerdo Fabrício escrevendo seu nome na história como o autor do
primeiro gol do novo Gigante15.

15. Apelido pelo qual a torcida do Internacional se refere ao estádio Beira-Rio.
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No período anterior ao Mundial, o Internacional jogou mais sete vezes na
arena reformada. As partidas foram consideradas eventos-teste para a Copa e seis
delas tiveram caráter oficial, duas pelo Campeonato Gaúcho, três pelo Campeonato Brasileiro e outra pela Copa do Brasil. Estes jogos foram realizados com
somente parte das arquibancadas liberadas e todos tiveram vitória colorada.
O grande evento de reinauguração do Beira-rio aconteceu nos dias 5 e 6 de
abril de 2014. Na noite do dia 5, 45 mil espectadores presenciaram uma grande festa, com direito a lembranças de momentos de glórias do Internacional,
apresentações teatrais e shows da banda Blitz e do DJ Fatboy Slim (Guichard,
Menezes & Hammes, 2014). Ao mesmo tempo, ídolos do presente e do passado do clube estiveram presentes, entre eles Paulo Roberto Falcão, considerado
o maior jogador da história colorada, Adriano Gabiru, autor do gol do título
mundial de clubes vencido pelo Inter em 2006 e Fernandão, capitão daquela
conquista. Fernandão faleceria em um acidente aéreo dois meses depois.
Na tarde do dia 6, mais precisamente às 16h, o Gigante da Beira-Rio enfim
pôde ser completamente tomado pelos torcedores para receber de volta a maior
estrela que habitou o estádio em seus 45 anos de vida até então: o futebol. Um
amistoso entre os donos da casa e o time uruguaio Peñarol foi o primeiro e
único jogo com lotação máxima após a reforma no período anterior à Copa
do Mundo. Novamente os colorados saíram satisfeitos, pois venceram por 2x1.
A satisfação também tomou conta dos cofres do Internacional, uma vez que
nas seis partidas oficiais pré-Copa realizadas no estádio, o clube arrecadou R$
2.692.845,78, com média de R$ 448.807,6316 por jogo.
Durante o Mundial da FIFA de 2014, a Arena Beira-Rio foi palco de cinco
partidas, quatro da primeira fase e uma das oitavas de final, recebendo nove seleções diferentes – França, Honduras, Austrália, Holanda, Coreia do Sul, Argélia,
Nigéria,Argentina e Alemanha.A Argélia fez duas apresentações na capital gaúcha.
O primeiro jogo da Copa do Mundo de 2014, na Arena Beira-Rio, em Porto Alegre, aconteceu em 15 de junho e foi marcado por um fato inusitado. Pela
primeira vez em toda a história da competição, os hinos das equipes, no caso
França e Honduras, não foram executados antes da partida.
Ainda sem razão, os hinos de França e Honduras não foram
executados antes do jogo de estreia das duas seleções na Copa

16. Não foram computados os valores relativos ao amistoso contra o Peñarol, nem à festa
de reinauguração.
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do Mundo, neste domingo, no Estádio do Beira-Rio. É a primeira vez que isso acontece em uma das partidas da competição. A torcida francesa, ao perceber que ‘A Marselhesa’ não
seria executada, cantou a plenos pulmões o famoso hino do
país à capela e foi aplaudida ao final (ESPN, 2014).

A França derrotou Honduras por 3x0, diante de 43.012 torcedores, em partida válida pela primeira fase da competição, grupo E. Três dias depois, pelo
grupo B, a Holanda venceu a Austrália por 3x2. 42.877 pessoas assistiram à
vitória holandesa.
No dia 22 de junho, pelo grupo H, o Beira-Rio, com 42.732 torcedores, foi
palco da vitória da Argélia por 4x2 sobre a Coréia do Sul. Na última partida da
primeira fase em Porto Alegre, o Gigante do Beira-Rio teve seu recorde de público na Copa do Mundo, com 43.285 espectadores, que presenciaram o triunfo
da Argentina sobre a Nigéria, por 3x2, no encerramento do grupo F.
Na última partida da Copa do Mundo em Porto Alegre, na fase de oitavas-de-final, a Arena Beira-Rio recebeu a Alemanha, futura campeã da competição, que sofreu para derrotar a Argélia, na prorrogação por 2x1, diante de 43.063
torcedores.
O público total do estádio em Porto Alegre na Copa do Mundo foi de
214.969, com média de 42.993 por jogo. O número de gols marcados em
Porto Alegre na Copa do Mundo foi de 22 (média de 4,4)17. O Gigante foi o
segundo estádio com mais gols marcados em números absolutos (a Fonte Nova,
em Salvador, teve 24), porém o primeiro na média de redes balançadas em toda
a competição. Os jogos do Mundial da FIFA no Beira-Rio estão relacionadas
na Tabela 3, ao lado das demais partidas realizadas no estádio durante o ano de
2014.
Uma pesquisa realizada pelo Portal UOL (2014) entre frequentadores das 12
arenas que receberam partidas da Copa do Mundo FIFA Brasil 2014 colocou o
Beira-Rio na sexta posição, com 9 de nota média (em uma escala de zero a dez),
entre as arenas com melhor avaliação da competição.
O estudo observou os seguintes itens: alimentação no estádio, facilidade de
chegar à arena, trabalho dos voluntários, funcionamento do telefone celular,
segurança e limpeza. O Gigante recebeu suas maiores notas nos quesitos segurança e voluntários (9,2) e as menores em alimentação e utilização do celular

17. A média de público de todo o Mundial foi de 53.591 por partida e a de gols 2,67.
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(8,9), sempre em uma escala de zero a dez. A maior nota média entre todos os
estádios foi a da Fonte Nova (Salvador), com 9,7, e a menor a do Maracanã (Rio
de Janeiro), com 7,4. A casa do Internacional obteve a segunda melhor colocação no que tange às arenas privadas. A Arena da Baixada foi avaliada com nota
9,1 e a Arena Corinthians, 7,6.
Segundo outra pesquisa, aplicada pelo portal globo.com (2014), a cidade de
Porto Alegre foi bem avaliada durante a Copa com respeito aos serviços de telefonia, motivada pela instalação de 241 novas antenas para o Mundial. Por outro
lado, o acesso ao Beira-Rio deixou a desejar, pois muitos congestionamentos
foram registrados nas vias próximas.
Grande contingente de pessoas igualmente frequentaram a Fan Fest18 montada na capital gaúcha. Segundo Rollsing, no Jornal Zero Hora (2014), 248 mil
espectadores estiveram na praça montada no Anfiteatro Pôr do Sol, local tradicional para eventos a céu aberto em Porto Alegre, inserido no Parque Maurício
Sirotsky Sobrinho que, assim como o estádio do Internacional, fica localizado
às margens do Rio Guaíba. A Fan Fest, durante a Copa do Mundo, transcorreu
normalmente, sem a incidência de grandes problemas.
Até agora, na orla do Guaíba, 50 atrações, a maioria de shows
musicais, já se apresentaram. Desde o início da Copa, foram
registradas 15 ocorrências policiais no Anfiteatro Pôr do Sol,
número considerado baixo pelos organizadores se comparado
com a quantidade de frequentadores. O delito mais frequente
foi o furto, mas houve também posse de drogas, lesões corporais, estelionato e apreensão de fogos de artifício. (Rollsing,
2014).

A cidade de Porto Alegre, durante a Copa do Mundo, também não apresentou problemas policiais graves, dignos de nota. Os 3.500 policiais atuantes no
município nos dias do Mundial registraram cerca de 200 boletins de ocorrência
na delegacia do turista, sendo, na maior parte deles, pequenos furtos, estelionato,
venda inapropriada de ingressos e lesões corporais leves (Carneiro, 2014).
Com relação à economia, os números da capital rio-grandense foram amplamente favoráveis. A cidade recebeu aproximadamente 350 mil turistas para

18. Espaço oficial, que faz parte da estratégia de marketing da FIFA, montado nas cidades-sede do Mundial com transmissão dos jogos em telão e diversas outras atrações culturais.
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a Copa do Mundo, 160 mil estrangeiros, sendo, em sua maioria, argentinos. Os
visitantes desembolsaram R$ 350 milhões em hotelaria, gastronomia e comércio, (G1 RS, 2014). A rede hospedeira do município e de seus arredores registrou 95% de taxa máxima de ocupação no dia 18 de junho, data em que em o
Beira-Rio testemunhou Austrália 2x3 Holanda pelo grupo B da competição
(Carneiro, 2014).
Para este jogo as seleções treinaram na Arena do Grêmio, que igualmente recebeu os elencos de França, Nigéria e Coreia do Sul. O reduto tricolor
foi escolhido pela FIFA como um dos Centros Oficiais de Treinamento nas
cidades-sede do Mundial. O estádio Olímpico Monumental, também pertencente ao Grêmio, além do SESC Campestre, foram outros palcos de preparação
das seleções que duelaram em Porto Alegre pela Copa do Mundo FIFA Brasil
2014. No período de treinos anterior ao torneio, contudo, o Rio Grande do Sul
acolheu somente o Equador na cidade de Viamão. O Gigante da Beira-Rio não
serviu como campo de treinamentos, apenas foi sede oficial dos jogos.

4. O Pós-Copa do Mundo na Arena Beira-Rio
O entusiasmo do torcedor colorado com a nova roupagem do estádio não
acompanhou os números relativos à presença de público no período posterior
ao Mundial de 2014. A média de torcedores pagantes presentes ao Beira-Rio,
depois da Copa, foi de 23.517 pessoas, considerando os 16 jogos lá disputados
no intervalo entre 20 de julho e 29 de novembro de 2014 (Tabela 3).
Uma vez que a capacidade total já era de 50 mil torcedores, a média esteve
abaixo da metade deste número. O maior público aconteceu justamente na
última partida do ano no Beira-Rio: Internacional 3x1 Palmeiras, válida pela
37ª e penúltima rodada do Brasileirão. 36.508 testemunhas viram a confirmação
da classificação do Inter para a Copa Libertadores de 2015. Provavelmente este
fator foi o principal motivador da presença dos torcedores para essa partida.
Porém o ticket médio deste duelo foi de R$ 27,16, baixo para a quantidade de
pessoas presentes, o que sugere alguma promoção de ingressos.
Já o menor público no estádio após a Copa do Mundo de 2014 foi em um
jogo da Copa Sul-Americana, Internacional 0x2 Bahia, em 27 de agosto, apenas 9.368 pagantes. A tradicional falta de interesse do futebol brasileiro nesta
competição foi a principal causa do baixo quórum do confronto entre gaúchos
e baianos pela competição continental.
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Mesmo com a média de público no Beira-Rio pós-Copa ficando abaixo
das expectativas, a arrecadação do clube aumentou com a nova arena. Se antes
do Mundial o maior ticket médio foi de R$ 42,26, depois foi de R$ 50,67.
Coincidência ou não, isto aconteceu no primeiro jogo do Inter no estádio no
período posterior ao encerramento da Copa do Mundo, uma goleada por 4x0
sobre o Flamengo. Ao mesmo tempo, a arrecadação líquida média do estádio
no intervalo pós-Copa foi de R$ 575.633,0619, portanto maior em comparação
ao período anterior ao Mundial. A Tabela 3 traz todos os jogos realizados no
Beira-Rio em 2014.
Conforme anteriormente mencionado, em 2014 o Sport Club Internacional teve média de arrecadação R$ 575.633,06 líquida no intervalo entre 20 de
julho e 29 de novembro, data da primeira e da última partida realizada na Arena
Beira-Rio no período pós-Copa do Mundo.
No ano de 2015, a soma de fundos oriundos da bilheteria foi de R$
5.092.600,00 e a média de torcedores do Internacional presentes no Gigante
foi baixa, 15.97020 (Rodrigues, 2015). Desta maneira, considerando a capacidade máxima de 50 mil pessoas no Beira-Rio, a torcida colorada não compareceu para apoiar seu time no ano de 2015. Contudo a arena é lucrativa
mesmo assim.
Dos 12 estádios das cidades-sede da Copa do Mundo, o Beira-Rio foi um
dos únicos quatro que fecharam, em 2014, suas contas no azul. O lucro pós-Mundial do Gigante chega aos R$ 9,2 milhões. Arena Corinthians (SP), Mineirão (MG) e Arena das Dunas (RN) são os demais com balanço positivo (Itri,
2015). Os dois últimos são de propriedade estatal.

19. Não foram computados os dados de renda da partida Internacional X Bahia pela Copa
Sul-Americana, pois os dados não foram disponibilizados.
20. Dados de abril, mês em que o clube disputava o Campeonato Gaúcho e as fases iniciais
da Copa Libertadores da América. A média provavelmente aumentou no decorrer do
ano, pois o Inter foi semifinalista da Libertadores e teve bom início no Campeonato
Brasileiro da Série A.
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Tabela 3 – Jogos no Beira Rio em 2014

Porto Alegre (RS): Dos Eucaliptos ao Beira-Rio

527

O Internacional chegou às semifinais da Copa Libertadores da América, em
2015, e o maior público do ano no estádio foi exatamente nesta fase, no jogo de
ida contra o Tigres, time mexicano: 44.884 viram os gaúchos vencerem por 2x1.
Porém, os gaúchos seriam eliminados na partida de volta, ao perderem por 3x1.
Entre fevereiro de 2014 e abril de 2015, o clube jogou 32 vezes em seu estádio
reformado, vencendo 24, empatando duas e perdendo seis partidas. O Internacional marcou 63 gols no novo estádio e sofreu 28, alcançando aproveitamento de
77% (Ernst, 2015). O time, inclusive, já foi campeão no novo Gigante. Conquistou o título do Gauchão de 2015, ao bater o rival Grêmio na decisão por 2x1.
No que diz respeito à estrutura do estádio, poucas alterações foram realizadas
e outras poucas são necessárias a partir de 2015. Por se tratar de uma arena que
já estava pronta, não foi construída do zero como a maioria das sedes da Copa,
o Beira-Rio precisou apenas se modernizar e se adaptar às exigências da FIFA,
bem como reajustar algumas áreas após o Mundial, como, por exemplo, voltar
a capacidade aos 50 mil lugares previstos anteriormente, mediante retirada de
cadeiras para que os torcedores organizados pudessem acompanhar os jogos em
pé e a liberação dos assentos vetados pela entidade máxima do futebol.
Além disso, a membrana da cobertura apresentou queixas dos frequentadores, que alegaram falhas de proteção contra chuva. Fernando Balvedi, sócio-diretor do Hype Studio, que desenhou o projeto de modernização do Beira-Rio,
comentou sobre as mudanças no estádio em entrevista a Hammes (2015), no
portal globoesporte.com (2015):
Estamos trabalhando as demandas do Internacional para melhorar a operação do estádio e analisando o que não está funcionando adequadamente para projetarmos as melhorias, bem
como a troca de alguns pisos (Hammes, 2015).

O Inter, em conjunto com a Brio Holding Beira-Rio S.A.21, empresa que
administra o Gigante, tem o objetivo de explorar o espaço da arena não apenas
com o futebol, mas fazer valer a denominação multiuso.

21. A Brio Holding Beira-Rio S.A. é a holding que administra a Arena Beira-Rio. A empresa nasceu da parceria entre o Sport Club Internacional e a Construtora Andrade
Gutierrez. A Brio é a empresa responsável pela modernização do Beira-Rio e por toda
a infraestrutura do estádio, como estacionamento, gastronomia e serviços, incluindo os
grandes shows e eventos na arena.
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Uma das atividades previstas para aumentar a arrecadação da arena é a realização de grandes shows, como o que ocorreu em abril de 2015, com o cantor
Roberto Carlos. Aproximadamente 40 mil pessoas lotaram as arquibancadas
para ver o intérprete em um palco montado no gramado. Além do espaço do
estádio como um todo, o novo Beira-Rio conta com a possibilidade de transformar a arena em um anfiteatro, que ocupa o espaço atrás de um dos gols.
Ao mesmo tempo, existe o projeto de realizar eventos e criar uma área de
convivência no Sunset Beira-Rio, espaço localizado na cobertura do edifício-garagem, aproveitando o belo cenário proporcionado pela vista da orla do Rio
Guaíba. O projeto da Arena Beira-Rio prevê, ainda, a construção do Street Mall,
ou seja, lojas, restaurantes e serviços no interior do estádio. O Sunset já existe, mas
é pouco explorado. O Street Mall por enquanto está no papel (Hammes, 2015).
O Internacional também enfrentou dificuldades, durante o ano de 2015,
para comercializar as áreas nobres do estádio, as skyboxes, áreas privativas localizadas na cobertura da arena, com capacidade para 24 pessoas e que conta com
sala de estar e banheiros exclusivos, além de serviço de alimentação e vagas de
estacionamento reservadas. Até o mês de abril, apenas oito das 55 skyboxes haviam sido vendidas (Hammes, 2015).
A Brio S.A., que administra o Beira-Rio, aposta no sucesso deste espaço
baseada na exclusividade e na vista privilegiada, que promete visão panorâmica
de todo o campo. A oferta de serviços diferenciados parece ser a grande aposta
do Internacional para fidelizar seu adepto, pois a equipe foi, durante boa parte
do ano de 2015, o clube brasileiro com maior número de sócios torcedores,
beirando os 150 mil22.
Mesmo com todas as dificuldades apontadas acima, o Beira-Rio apresentou,
em 2015, uma operação com resultado positivo.
Dos 15 estádios [os 12 da Copa do Mundo, mais a Arena
Grêmio, o Allianz Parque e o Independência] analisados [pela
reportagem da Revista Época], só a Arena Corinthians e o
Beira-Rio tiveram lucro operacional em 2015. Entender a matemática é importante para seguir adiante. O que chamamos
aqui de lucro ou prejuízo operacional é o saldo entre as receitas e as despesas antes de considerar juros. As empresas chamam
isso de Ebitda. O governo, de superávit primário. Os juros, no

22. Dados de 13/08/2015 (Movimento por um Futebol Melhor, 2015).
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caso dos estádios, são gerados pelos empréstimos e pelas emissões de debêntures tomados para financiar a construção. Não
que os juros sejam desimportantes, mas neste cálculo eles são
deixados de lado para que se diagnostique a saúde financeira
do negócio fim da companhia. Se a arena já consegue receita
suficiente para pagar sua despesa e sobrar alguma coisa, mesmo
que essa sobra ainda não pague a dívida da construção, ela demonstra ser economicamente viável. É um bom sinal. (Capelo,
2016).

A reportagem da Revista Época destaca que, muito embora o Sport Club
Internacional ainda tenha que arcar com as despesas financeiras (juros) do financiamento tomado para a reforma do estádio, a operação do Beira-Rio apresentou resultado positivo em 2015.
A empresa formada por Andrade Gutierrez e BTG Pactual
para administrar o Beira-Rio, do Internacional, teve novo prejuízo em 2015. Foram R$ 30,4 milhões perdidos no primeiro
ano em que o estádio esteve aberto durante toda a temporada.
O déficit acumulado desde a abertura desta empresa, em 2012,
chega a R$ 48,8 milhões. Esta empresa, BRIO, tem o direito
de explorar áreas nobres do estádio colorado – e não todo
o estádio, modelo adotado pelo rival Grêmio no Sul e pelo
Palmeiras em São Paulo. São 5 mil cadeiras VIP, 5 mil vagas de
estacionamento, 66 camarotes e suítes, 55 skyboxes, 44 lojas em
shopping, alimentação. A receita que a operadora conseguiu
com todas essas propriedades chegou a R$ 19,9 milhões em
2015. As despesas não chegam a ser um problema. Após descontar custos sobre serviços prestados e gastos administrativos,
sobraram R$ 4,1 milhões em 2015. A operação é superavitária.
Os impostos também são pequenos – só R$ 365 mil. O drama
está nas despesas financeiras, responsáveis por acrescentar R$
34,2 milhões em gastos na temporada. São juros sobre o dinheiro levantado para a reforma (Capelo, 2016b).

Estádio com operação superavitária, mas com despesas financeiras elevadíssimas, fruto de um financiamento demasiadamente elevado para a capacidade
econômico-financeira do clube gaúcho. Eis a realidade da Arena Beira-Rio, o
estádio do Rio Grande do Sul para a Copa do Mundo de 2014.
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5. A Pesquisa: os estádios de Porto Alegre antes, durante e depois da Copa
A pesquisa, em Porto Alegre, foi conduzida em três fases distintas: antes,
durante e após a Copa do Mundo de 2014. O padrão seguiu o mesmo formato
adotado para todas as demais cidades-sede.
Na Fase 1, antes da Copa do Mundo, no primeiro semestre de 2014, foram
ouvidas 203 pessoas que assistiram a jogos disputados em estádios que não foram utilizados para o Mundial da FIFA. Assim, e no caso de Porto Alegre tal
fato é importante, foram entrevistados torcedores que foram a jogos na Arena
do Grêmio, o primeiro estádio “Padrão FIFA” do Brasil. A existência de uma
instalação com essa característica na Fase 1 da nossa pesquisa é privilégio único
da capital gaúcha. Os torcedores foram abordados na saída dos jogos.
Já na segunda fase, foram entrevistadas as pessoas que compareceram aos
cinco jogos da Copa do Mundo de 2014, em Porto Alegre, na Arena Beira-Rio.
Responderam ao questionário 103 torcedores. O processo de pesquisa, durante
a Fase 2, foi dificultado pelas medidas de segurança e pela impossibilidade do
pesquisador se aproximar do estádio sem portar ingresso para a partida que seria
realizada, naquele dia, no estádio do Internacional.
Por fim, a Fase 3 da pesquisa teve como objeto os torcedores que foram
à casa colorada, no segundo semestre de 2014, após a realização da Copa do
Mundo, para assistir a jogos do Campeonato Brasileiro da Série A, da Copa do
Brasil e da Copa Sul-Americana. Para essa fase, 140 pessoas foram entrevistadas,
totalizando, na soma das três fases, 446 respondentes que frequentaram estádios
de futebol, na capital gaúcha, durante o ano de 2014.

5.1. O torcedor e seus hábitos de consumo do produto
futebol
A primeira parte da pesquisa apresentou como objetivo entender como o
público presente em estádios de Porto Alegre, nas três fases, enxerga o consumo do produto futebol. A pergunta feita aos entrevistados foi “você se considera torcedor de algum time de futebol?”. Os resultados são apresentados na
Tabela 4.
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Tabela 4 – Você se considera torcedor de algum time de futebol?

Fonte: os autores.

A questão “quanto tempo você leva para chegar de sua casa (hotel) ao seu
lugar sentado, dentro do estádio?” está demonstrada na Tabela 5:

Tabela 5 – Quanto tempo levou de sua casa (hotel) ao estádio?

Fonte: os autores.

A terceira pergunta do questionário foi “quantas horas você dedica, em média, ao futebol por semana (incluindo assistir a jogos no estádio ou na televisão,
programas televisivos ou notícias sobre o esporte, ler notícias no jornal ou na
internet, participar em fóruns de redes sociais, falar com os amigos, etc.)?”. As
respostas estão na Tabela 6:
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Tabela 6 – Tempo gasto por semana com o consumo do produto
futebol

Fonte: os autores.

O tópico seguinte dizia respeito à “opinião sobre hábitos dos torcedores
em estádio e entretenimento” e as avaliações dos entrevistados foram medidas
por meio de seis afirmações, às quais os respondentes deveriam assinalar 1 para
“discordo totalmente” e 5 para “concordo totalmente”, em uma escala gradativa de 1 (um) a 5 (cinco). A Tabela 7 apresenta o índice médio obtido com as
percepções dos torcedores ouvidos para a pesquisa.
Tabela 7 – Opinião sobre hábitos em estádio e entretenimento

Fonte: os autores.

No que tange ao torcedor que frequentou estádios em Porto Alegre, e seus hábitos de consumo do produto futebol, destaca-se o fato de, no período anterior ao
Mundial, quase que a totalidade dos presentes era de simpatizantes de algum time
(99,51%). O número elevado é explicado pelo fato de que a coleta dos dados foi
realizada na Arena do Grêmio. Entende-se, então, que os entrevistados foram ao
estádio pelo jogo em si e, principalmente, para apoiar seu clube, no caso o Grêmio.
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Por outro lado, durante a Copa do Mundo observamos um percentual mais
elevado de pessoas que não se declararam torcedoras de nenhum time (quase
8%). O fato sugere que esses respondentes estavam no estádio apenas pelo caráter turístico do evento, bem como buscavam somente o entretenimento, o fator
espetacular de fazer parte de um acontecimento daquela magnitude, de fazer
parte da história.
Após o Mundial, também foi possível observar um crescimento dos chamados
torcedores comuns, aqueles não vinculados às chamadas Torcidas Organizadas. O
aumento, com relação à Fase 1, desse tipo de torcedor foi de aproximadamente
3%.Tal fato vai ao encontro do apelo de visitação que tomou conta do Beira-Rio
depois de sua reforma, se tornando parte do roteiro de turistas na capital gaúcha.
Na Fase 3 da pesquisa, outro fator que demostra a volta do torcedor comum,
aquele que vai ao estádio para acompanhar o time e mora na mesma cidade da
arena, é a constatação de que quase 70% dos entrevistados nesta etapa levaram
até uma hora para chegar ao local do jogo. Chama a atenção o número de pessoas que levaram mais de duas horas para chegar ao Gigante durante o Mundial
(18,45%). Este dado demostra, em Porto Alegre, a migração de torcedores brasileiros observada no torneio, isto é, moradores de outros estados que se deslocavam internamente, dentro do Brasil, para acompanhar as partidas.
Outro ponto que sugere a presença no Beira-Rio de pessoas não necessariamente envolvidas com o produto futebol durante a Copa do Mundo é a porcentagem de respondentes nesta fase que declarou consumi-lo por um período
menor que três horas semanais: 63%. Da mesma maneira, parte deles nem chega
a ser um entusiasta da modalidade em sua essência, comprovando o aspecto de
entretenimento que buscavam em sua ida à arena.
Os dados de Porto Alegre deixam claro que parte expressiva dos torcedores
que foram a jogos da Copa do Mundo na cidade estava muito mais preocupada
com o entretenimento, com o espetáculo, do que com a competição esportiva
propriamente dita. Estar no estádio durante a Copa do Mundo e, no mesmo
momento, divulgar isso nas redes sociais, funcionava como “fator de distinção”
para essas pessoas dentro do seu grupo de amigos ou a sua comunidade afetiva.
Um contraponto a este fato é que, nas coletas realizadas antes e depois da
Copa do Mundo, aproximadamente 56% e 57% afirmaram consumir o futebol
por entre três e seis horas semanais ou por mais de seis horas. Portanto, esse
torcedor de futebol é aquele que não acompanha o time preferido apenas no
horário dos jogos, mas sim nos programas esportivos, no consumo de produtos
relativos ao esporte, na discussão entre pares etc.
Fica evidente a importância maior dada ao futebol pelo torcedor de fato – o
que frequentou estádios em Porto Alegre antes e depois da Copa do Mundo
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– quando se observa os índices médios resultantes das afirmações assinaladas
na questão “opinião sobre hábitos em estádio e entretenimento”. Na frase “assistir aos jogos no estádio faz parte do seu estilo de vida?”, o menor índice foi
encontrado durante o Mundial – 3,31, contra 3,70 (antes) e 3,69 (depois). Ao
mesmo tempo, na Fase 2 também se observou índices menores com respeito
à importância de pertencer a um grupo de torcedores e de apoiar o time no
estádio.Tal resultado suscita margem para estudo sobre transferência de simpatia
de clubes para seleções, uma vez que na Copa do Mundo era o produto seleção
– brasileira ou outra – que motivava o comparecimento de torcida no Gigante.
A afirmação de maior aproximação à ideia que o público presente no estádio
para o Mundial não fazia parte do torcedor comum do futebol é “um jogo de
futebol no estádio é entretenimento para você?”. O índice de respondentes que
concordaram com a pergunta antes da Copa do Mundo foi 4,00. Depois do
Mundial esse índice atingiu 3,50. Já no intervalo de dias dos jogos da competição mais importante do futebol mundial este índice chegou a 4,16.
Por outro lado, os maiores índices encontrados em todas as etapas da pesquisa estiveram na questão “assistir a um jogo no estádio é uma experiência
superior a assistir pela TV?”. Compreende-se que os entrevistados consideraram
toda a situação estádio, ou seja, o ambiente nos arredores antes da partida, o
contato com outros torcedores, entre outros fatores. As diferenças entre quem
compareceu durante a Copa do Mundo e fora dela, entretanto, residem nas
razões que consideram a ida ao estádio ser uma experiência superior, como
apresentaremos adiante.

5.2. O torcedor e os fatores que influenciam na decisão
de NÃO ir ao estádio
Neste âmbito da pesquisa, se procurou saber os motivos que afastam o torcedor do estádio e as diferenças da percepção do público antes, durante e após a
Copa do Mundo FIFA Brasil 2014. As respostas das duas questões que compunham esta parte seguem nas tabelas abaixo.
Vinte e um fatores foram expostos aos entrevistados, os quais deveriam assinalar novamente em uma escala de 1 (nada) a 5 (muito mesmo) “o quanto
os seguintes motivos influenciam a sua decisão de NÃO ir assistir um jogo de
futebol no estádio?”. A Tabela 8 traz os índices médios encontrados a partir das
respostas dos nossos entrevistados.
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Tabela 8 – Avaliação dos fatores que afetam a NÃO
ida aos estádios

Fonte: os autores

Os resultados encontrados na Tabela 8, para melhor visualização e análise,
foram divididos em outras duas tabelas, 9 e 10, que elencam, respectivamente,
os cinco motivos que mais afetam a não ida ao estádio e os cinco motivos que
menos afetam a não ida ao estádio.
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Tabela 9 – Cinco fatores que mais afetam a NÃO ida ao estádio

Fonte: os autores

Tabela 10 – Cinco fatores que menos afetam a NÃO ida ao estádio
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Fonte: os autores

A pergunta seguinte objetivava identificar o que os clubes, ou os gestores dos
estádios e arenas, segundo os torcedores respondentes nas três fases da pesquisa,
poderiam fazer para que estes frequentassem mais as instalações esportivas para
assistir a partidas de futebol. Uma série de itens foi apresentada aos entrevistados,
para que apontassem até três alternativas que melhor responderiam à questão
“o que os clubes poderiam fazer para você assistir mais jogos no estádio?”. Os
dados obtidos estão na Tabela 11.
Tabela 11 – Ações para melhorar a IDA do torcedor ao estádio
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Fonte: os autores

Nas Fases Pré e Pós-Copa, ficou claro que o preço dos ingressos incomodava
ao torcedor. Os maiores índices negativos encontrados em ambas as Fases foram
com relação a “ingressos caros”, e, ainda, os gastos com bebida e alimentação
dentro do estádio também foram motivo enumerado como fator de afastamento dos respondentes. A violência e a insegurança, no interior das arenas ou
em seus arredores, igualmente foram apontadas, desta vez nas três Fases, como
fatores que fazem com que o torcedor deixe de frequentar estádios em Porto
Alegre. Observa-se que a preocupação com brigas, assaltos e atos de vandalismo,
inerentes ao futebol, é latente por toda a parcela da sociedade que se interessa de
alguma maneira pelo produto futebol. Portanto, a violência e a insegurança atrapalham significativamente a presença de público nos estádios e a consequente
arrecadação da bilheteria.
Dentre os motivos que menos afastam torcedores dos estádios em Porto
Alegre, chama a atenção, na etapa posterior ao Mundial, o alto índice de pessoas
que apontaram a corrupção como motivação para não irem aos jogos. Talvez
seja reflexo das manifestações populares em todo o território nacional contrárias aos gastos excessivos com a Copa do Mundo, que tiveram seu ápice em
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junho de 2013. Este fator não influenciou, contudo, os respondentes da Fase 2,
durante a realização do torneio organizado pela FIFA, ocorrido um ano após
as manifestações.
Novamente o preço dos ingressos apareceu entre os entrevistados das fases
anterior e posterior ao Mundial, desta vez como ações que os clubes poderiam
fazer para aumentar a presença de público nos estádios. Nas duas etapas também
se observou a indicação do torcedor por uma oferta maior de entretenimento e
promoções para a valorização do evento, deixando claro que o produto futebol
não depende mais exclusivamente da partida em si, e sim de elementos que
criem uma simbiose entre o estádio e o público.
O Internacional parece ter percebido isso com o empenho em desenvolver
o Sunset Beira-Rio e trazer shows ao Gigante, por exemplo. Já os respondentes
da Fase 2, durante a Copa do Mundo, se mostraram mais propensos a voltar à
arena caso encontrem mais conforto nas instalações e se sintam seguros e protegidos.
Tais disparidades entre os resultados nas três etapas da pesquisa evidenciam,
mais uma vez, a diferença de público que foi ao Beira-Rio para a Copa do
Mundo FIFA Brasil 2014 por conta do apelo turístico e pela diversão e entretenimento, e o torcedor comum, que frequenta estádios para apoiar e torcer
pelo seu time e acompanhar o jogo, mas que também começa a se interessar por
outras atividades que contemplem e agreguem valor a ida às arenas e ocupem
um intervalo maior que os 90 minutos de bola rolando.

5.3. O público e sua percepção dos estádios de Porto
Alegre

Este tópico compreendeu cinco questões e ouviu as impressões que os entrevistados tiveram dos estádios de Porto Alegre nas três Fases da pesquisa. Arena
do Grêmio e demais estádios de Porto Alegre, antes da Copa, e Beira-Rio, durante e após o Mundial. A primeira pergunta dizia respeito ao “valor pago pelo
entrevistado pelo ingresso da partida”. Os números encontrados na pesquisa,
em confronto com os dados oficiais das competições disputadas nos diversos
estádios de Porto Alegre, estão na Tabela 12.
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Tabela 12 – Preço dos Ingressos Médios em Porto Alegre e no Rio
Grande do Sul

Fonte: os autores – elaborado a partir dos portais (*) www.cbf.com.br e
(**) www.srgoool.com.br.

A próxima questão convidava o participante a informar “quanto gastou, naquele dia, para assistir à partida que acabara de presenciar”. Não apenas o valor
do ingresso seria computado, mas também gastos com transporte, alimentação,
entre outros. A Tabela 13 traz os achados da pergunta.
Tabela 13 – Gasto total para assistir à partida

Fonte: os autores.

A questão seguinte, “avaliação dos itens de experiência nos estádios”, pedia
a opinião dos entrevistados sobre uma série de itens retirados do documento
técnico da FIFA voltado às instalações do futebol - Estádios de Futebol: Recomendações e Exigências Técnicas (5ª edição) (2011).
Os 32 fatores utilizados nas três Fases da pesquisa estavam relacionados ao
conforto proporcionado pelo estádio, bem como à experiência vivida pelo torcedor. O respondente deveria assinalar, para cada item, em uma escala que variava de 1 a 5, sendo 1 para “péssimo” e 5 para “ótimo”, a sua avaliação. Os resultados apresentados de cada item na Tabela 14 são a média das indicações feitas
pelos entrevistados três etapas e estão dispostos em ordem decrescente para cada
Fase. Ou seja, dos itens mais bem avaliados aos mais criticados.
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Fonte: os autores.

Tabela 14 – Avaliação dos itens de experiência nos estádios
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A quarta questão deste tópico da pesquisa tinha como objetivo mensurar a
avaliação dos frequentadores dos estádios porto-alegrenses a respeito dos itens
da pergunta anterior divididos em 12 grandes categorias, também de acordo
com o documento oficial da FIFA, Estádios de Futebol: Recomendações e Exigências
Técnicas (5ª edição) (2011). A Tabela 15 apresenta os índices médios obtidos para
a “avaliação de itens do caderno para estádios da FIFA”.
Tabela 15 – Avaliação de Itens do Caderno para Estádios da FIFA

Fonte: os autores.

A Tabela 16 mostra os resultados gerais para cada fase da pesquisa atingidos
mediante comparação das Tabelas 14 e 15.
Tabela 16 – Avaliação Média Geral dos Estádios

Fonte: os autores.
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O último propósito desta parte da pesquisa foi uma questão crucial e definitiva. Após viverem a experiência proporcionada pelo ambiente do estádio e
pelas situações experimentadas em todos os níveis em sua relação com aquele
local de jogos, os respondentes da capital gaúcha foram indagados diretamente
se “pretendem retornar àquele estádio/arena onde acabaram de presenciar uma
partida oficial”. As opiniões dos entrevistados estão na Tabela 17.
Tabela 17 – Intenção de retornar ao estádio

Fonte: os autores.

Depreende-se que, de fato, o preço cobrado pelos ingressos durante a Copa
do Mundo FIFA Brasil 2014 foi muito superior aos praticados na temporada
regular do futebol brasileiro. Da mesma maneira, o torcedor que frequentou
o Beira-Rio nos dias do Mundial teve gasto médio quase 20 vezes maior que
o público antes e 10 vezes maior que o público depois da Copa. Assim, quem
esteve presente nos jogos do torneio não parecia se importar com a questão
financeira, embora tenha avaliado negativamente os preços do ingresso, do estacionamento, dos itens comercializados e da alimentação.
Ainda com respeito aos itens avaliados pelos entrevistados, observa-se que
nas três Fases da pesquisa os respondentes deram conceito positivo à “atmosfera/clima no estádio”, o que sugere a euforia vivida pela novidade tanto da
Copa do Mundo no Brasil, quanto do Beira-Rio reformado (pós-Mundial) e
da Arena do Grêmio (pré-Mundial), inaugurada em 2012.
Os estádios foram bem avaliados nas três etapas da pesquisa, de maneira geral.
Ressalvas, porém, foram feitas com relação aos banheiros e ao estacionamento,
quanto à limpeza e conservação, e quanto à localização e à qualidade, respectivamente. Exceção feita ao intervalo depois da Copa do Mundo, no qual o
estacionamento do Beira-Rio foi bem avaliado.
Avaliação positiva também foi dada à experiência vivida, isto é, a tudo que o
torcedor experimentou em sua visita ao estádio, em todas as Fases da pesquisa.
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O item mostrado na Tabela 15 recebeu os melhores conceitos nas três etapas.
Entende-se que isto tenha ocorrido pela diferença de tratamento ao produto
encontrado nas novas arenas, bem como à imponência arquitetônica destas, já
que o item “beleza” foi igualmente bem avaliado nas Fases 1, 2 e 3.
Os melhores conceitos recebidos aconteceram na etapa Pós-Copa do Mundo, tanto no que tange às condições gerais, quanto à avaliação média do estádio.
Considera-se que uma parcela desta boa percepção se deva ao fato de o torcedor
colorado estar enfim tomando conta de sua casa reformada. Ao mesmo tempo,
definitivamente a esmagadora maioria dos frequentadores de estádios em Porto
Alegre no ano de 2014 pretende viver a mesma experiência novamente. Assim,
tem-se como positivo o relacionamento proporcionado pelas arenas com seu
torcedor, seja ele comum, seja ele de ocasião.

5.4. Perfil do torcedor nas três etapas
A última parte da pesquisa pretendia traçar um perfil demográfico dos torcedores que estiveram nos estádios de Porto Alegre antes, durante e depois da
Copa do Mundo FIFA Brasil 2014. O questionário abordou perguntas sobre
faixa etária, sexo dos entrevistados, local de nascimento, escolaridade e nível de
renda. As respostas estão enumeradas nas Tabelas 18, 19, 20, 21 e 22.
Tabela 18 – Idade dos respondentes

Fonte: os autores.
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Tabela 19 – Sexo dos frequentadores

Fonte: os autores.

Tabela 20 – Local de nascimento

Fonte: os autores.

Tabela 21 – Escolaridade

Fonte: os autores.
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Tabela 22 – Qual é sua renda familiar?

Fonte: os autores.

Ao analisar as informações obtidas, é possível, então, traçar o perfil do torcedor de Porto Alegre nas três Fases da pesquisa. Antes e depois do Mundial,
os entrevistados são, em sua maioria, homem, gaúcho, cursou ou cursa o ensino médio, e ganham entre 4 e 10 salários mínimos (entre R$ 3.748,00 e R$
9.370,00, em valores de setembro de 2017). A única diferença destas etapas é
que, no período anterior à Copa do Mundo, este torcedor possuía entre 20 e
24 anos, enquanto que após o Mundial a idade média variava de 25 a 29 anos.
Já durante a Copa do Mundo, o torcedor também era, em sua maioria,
homem, porém mais velho – entre 30 e 39 anos, brasileiro – o percentual de
nascidos em outros estados é quase idêntico ao de gaúchos -, cursou ou cursa
ensino superior, e, também, recebia de 4 a 10 salários mínimos.
Entretanto o percentual de torcedores ganhando acima de 20 salários mínimos nos jogos da Copa do Mundo é superior às outras fases – 16,50%, ante
9,85% e 1,43%. Também é maior o número de pessoas com pós-graduação, especialização ou mestrado/doutorado, que estiveram no Beira-Rio para o Mundial, em comparação com as demais etapas da pesquisa.
Ao contrário do que se poderia supor, a quantidade de mulheres nos jogos
da Copa do Mundo na capital gaúcha foi menor do que nos períodos anterior
e posterior ao torneio – 15,53%, contra 26,6% e 27,14%. Eventos desta magnitude, com apelo de turismo e entretenimento, costumam atrair mais famílias e
consequentemente, mais mulheres.
Uma suposição – não investigada – para este fato é de que a seleção que mais
atuou no Beira-Rio, durante a Copa do Mundo, foi a Argélia, país muçulmano,
cuja cultura inibe a presença feminina em estádios, chegando a proibi-la em
algumas nações.
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Considerações Finais
A análise histórica da evolução das instalações esportivas voltadas para o futebol, em Porto Alegre, mostra que a capital gaúcha sempre esteve em conexão
com aquilo que acontecia na realidade dos estádios em todo o Brasil.
Mesmo relativamente distante dos principais centros do esporte do país,
como Rio de Janeiro e São Paulo, Porto Alegre sempre se manteve conectada
com a evolução dos estádios que ocorria nas duas cidades mais importantes no
plano esportivo nacional.
A partir da década de 1970, com a criação do Campeonato Nacional de
futebol, a capital gaúcha passou a ocupar, também, papel de vanguarda na definição dos modelos estéticos e de exploração comercial dos estádios e arenas do
Brasil. O Gigante da Beira-Rio e a Arena do Grêmio são provas concretas da
atuação proeminente dos clubes gaúchos, Sport Club Internacional e Grêmio
de Foot-Ball Porto Alegrense, na gestão de espaços e empreendimentos dessa
natureza.
Além disso, desde o Fortim, de 1904, até a Arena Beira-Rio e a Arena do
Grêmio, a evolução histórica dos estádios de Porto Alegre acompanhou as cinco
etapas do desenvolvimento das instalações esportivas destinadas ao futebol no
Brasil.
Mais do que isso, o futebol gaúcho, com Estádio dos Eucaliptos, esteve presente na Copa do Mundo de 1950; com o Olímpico Monumental e o Gigante
da Beira-Rio contribuiu para a integração do país através do futebol nas décadas
de 1970 e 80; com a Arena do Grêmio introduziu o Brasil na sua 5ª Geração de
Estádios, abrindo a Fase Pós-Moderna das instalações esportivas no país; e, com
a Arena Beira-Rio incluiu Porto Alegre no universo das cidades-sede da Copa
do Mundo de 2014.
O papel de destaque do futebol gaúcho no universo das instalações esportivas destinadas ao futebol no Brasil é fruto inconteste da qualidade da gestão
mercadológica e administrativa dos dois principais clubes de Porto Alegre, o
Internacional e o Grêmio, referências no pálido universo da gestão do futebol
no país.
Apesar do papel de proeminência e destaque, a Copa do Mundo de 2014
trouxe problemas para a capital gaúcha e para a Arena Beira-Rio. O estádio
José Pinheiro Borda encontra, até hoje, dificuldades com o legado da Copa do
Mundo FIFA Brasil 2014.
A cidade de Porto Alegre ainda não finalizou todas as obras prometidas para
melhorar sua infraestrutura para o Mundial. A ampliação da pista do aeroporto
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Salgado Filho estava na matriz de responsabilidades da Copa do Mundo, mas
ainda nem começou. Apenas em 2015 houve aprovação de licitação e o governo federal decidiu privatizá-lo. Sobre as obras de mobilidade urbana que tinham
como meta estar prontas até o Mundial, a estimativa da prefeitura é entregar
80% delas até 2016 (G1 RS, 2015).
A simbiose entre Porto Alegre e o futebol foi presenteada com um mês do
melhor espetáculo promovido por este esporte, e a cidade, o Beira-Rio e a população porto-alegrense, se valeram dos benefícios que a Copa do Mundo trouxe. Porém, e esse fato é inegável, não podemos ignorar os problemas e a segregação social causada diretamente pela realização do torneio na capital gaúcha.
Porto Alegre foi a cidade brasileira com o maior número de desapropriações
por conta do Mundial, representando aproximadamente 30% do total no país
(Jogos Limpos, 2014). As cerca de 8 mil famílias gaúchas que foram forçadas a
deixar seus lares em benefício das obras para a Copa do Mundo o fizeram tanto
por imposição do governo municipal quanto do estadual, e receberam indenização que, muitas vezes, era insuficiente para adquirir uma nova residência
similar à desapropriada (ESPN, 2013). Quase 32 mil pessoas tiveram que mudar
de cidade e, consequentemente, de emprego, de hábitos, de círculo social.
São inegáveis e incontáveis as benfeitorias que um evento como a Copa do
Mundo traz a uma cidade, porém mazelas sociais caminham paralelemente e
urgem por soluções rápidas e eficientes para as pessoas afetadas pela competição.
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A cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, conhecida como
Veneza Brasileira por ter boa parte do seu território cortada por rios e pontes,
foi fundada no ano de 1537, pelo então donatário da Capitania de Pernambuco
ou Nova Lusitânia como foi batizada, Duarte Coelho. A cidade foi palco de
diversas batalhas territoriais na época do Brasil colonial, como: a invasão holandesa, comandada pelo Conde Mauricio de Nassau, Guerra dos Mascates e a
Insurreição Pernambucana.
Considerada a capital mais antiga do Brasil, Recife, que tem esse nome por
conta dos arrecifes - rochedos de coral e arenito que formam uma grande
barreira natural que cerca o litoral, atrai milhares de turistas todos os anos por
sua enorme programação cultural, onde encontra-se do moderno ao tradicional (Governo de Pernambuco, 2015; Prefeitura do Recife, 2015a; Portal Brasil,
2014).
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As diversas manifestações culturais do Recife estão divididas entre belas
paisagens, monumentos históricos, grandes eventos e construções modernas.
Destacando-se as praias de Boa Viagem e do Pina, destino de diversos turistas
pela proximidade com o centro da cidade, além de ser um ótimo local para a
prática de atividade física e esportes.
Bairros históricos como Recife Antigo e São José contam o início da história da cidade. Os mercados populares da Boa Vista, Madalena e Casa Amarela são
pontos de encontro dos recifenses. Outro destaque são as grandes festas, como
o carnaval em fevereiro e as festas juninas em junho, que arrastam milhares
de pessoas todos os anos. No carnaval, o som do frevo, ciranda e maracatu, se
espalham pela cidade, principalmente com o maior bloco carnavalesco de rua
do mundo, o Galo da Madrugada. Já a festa de São João, reúne uma multidão
e diversas atrações nos polos juninos de Recife (Prefeitura do Recife, 2015b).
Contudo, para além do fator cultural, o Recife tem se posicionado como uma
liderança regional e nacional no que diz respeito ao avanço em aspectos sociais
e econômicos, abrigando algumas das maiores indústrias do estado, tornando-se
referência nos polos gastronômico, médico e tecnológico, onde abriga o Porto
Digital, considerado o novo destino da economia criativa do país (Prefeitura do
Recife, 2015a; Porto Digital, 2015). Conforme os últimos dados publicados pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2014a) a população estimada
do Recife é de 1.608.488 habitantes, com a área da unidade territorial de 218,435
km², densidade demográfica de 7.039,64 hab./km² e um IDHM de 0,772.
Ainda segundo os dados do IBGE acerca do Produto Interno Bruto (PIB)
dos municípios no ano de 2012 (2014b), a cidade do Recife, contribui com a
maior parte do PIB do estado de Pernambuco, encontra-se no 10º lugar em
relação a contribuição das capitais no PIB do país e em 15º com todos os municípios. Possui um PIB per capita de R$ 23.679,08.
O desenvolvimento da cidade do Recife, com a disseminação de sua forte
cultura pelo mundo; o status de sua economia, e a necessidade de mudança
em sua infraestrutura urbana, visando garantir condições mais adequadas para
uma melhor qualidade de vida de seus cidadãos, contribuiu para a escolha do
munícipio como uma das sedes para a Copa do Mundo FIFA 2014. Além disso,
a possibilidade de sediar o Mundial, fez com que acontecesse uma descentralização da região metropolitana do Recife, dando oportunidade de crescimento
para outras regiões, justificando, assim, a eleição da cidade como uma das 12
sedes do maior evento do esporte mundial, no Brasil.
No entanto, para sediar um megaevento como a Copa do Mundo de 2014,
a cidade precisou se adequar as exigências impostas pela FIFA. Essas adequações
consistiam na perspectiva de potencializar os investimentos e maximizar os le-
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gados. Esse compromisso pôde ser verificado na existência de uma Matriz de
Responsabilidade que foi assinada pelos Governos, Federal, Estadual e Municipal,
onde constavam medidas para viabilizar as obras de mobilidade urbana, melhorar
as áreas de telecomunicações, segurança e turismo (SECOPA- PE, 2015a).

1. Recife e seus primeiros estádios de futebol
O futebol chegou ao Recife no início do século XX, no ano de 1903, introduzido pelo jovem brasileiro Guilherme de Aquino da Fonseca, que desembarcou na cidade depois de um período de cinco anos de estudos na Inglaterra. O
jovem trouxe consigo, além da vivência, materiais necessários para a prática da
modalidade. A sua ideia era desenvolver, em território recifense, diversos esportes terrestres que eram praticados pela sociedade inglesa (Lima, 2010).
Nesta época o contexto esportivo não passava um bom momento na cidade,
até o turfe, esporte de corridas de cavalo, já não fazia o mesmo sucesso do final
do século XIX. Existiam apenas dois clubes esportivos, o Club Internacional de
Regatas, que nos anos posteriores tornou-se um clube social, e o Clube Náutico Capibaribe, especializado em esportes náuticos. Portanto, existia uma lacuna
e a necessidade de preenchê-la. Ainda assim, muitos jovens não tinham a permissão dos pais para praticar a modalidade e outros desistiram após as primeiras
críticas. O futebol por exemplo chegou a ser apresentado à direção do Náutico
e foi prontamente recusado (Lima, 2010).
Diante desta situação, Guilherme de Aquino buscou o apoio na comunidade
inglesa residente na cidade do Recife, que já praticava o futebol de forma restrita, geralmente no intervalo do trabalho e no quintal de suas casas. Junto a esse
grupo, no ano de 1904, foi realizada a primeira partida experimental que se tem
notícia no estado de Pernambuco, ocorrida na Campina do Derby, principal
palco das disputas futebolísticas na época, onde hoje está localizada a praça do
Derby. A partida foi disputada entre onze “jogadores” convidados pelo jovem
Aquino e os funcionários de uma empresa inglesa instalada no Recife. Não se
sabe o resultado dessa partida. Ainda assim, o confronto é considerado o marco
inicial do esporte na cidade (Lima, 2011).
A Campina do Derby foi até o ano de 1915 o principal campo utilizado para
os jogos de futebol no munícipio. O local sediou, inclusive, no ano de 1905, a
primeira partida oficial do Sport Clube do Recife, que havia sido fundado com
o intuito de regularizar a prática da modalidade (Gaspar, 2010). Além disso, a
Campina do Derby foi escolhida como a casa do Santa Cruz Futebol Clube
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para a disputa dos primeiros campeonatos pernambucanos, com o intuito de
aumentar a popularidade com os simpatizantes mais humildes, justamente pela
proximidade do campo de jogo com os torcedores e pelo local não possuir muros ou arquibancadas (Santa Cruz Futebol Clube, 2015).
A partir de 1916, o campo do British Club, onde hoje é situado o Museu do
estado de Pernambuco, passou a ser o principal campo dos jogos de futebol em
Recife, sendo uma de suas vantagens a possibilidade da cobrança de ingressos
por possuir muros e divisórias (Gaspar, 2010). Este campo sediou importantes
jogos na capital pernambucana, como por exemplo, a estreia do Náutico na
modalidade no ano de 1909, justamente contra o Sport, seu maior rival dos
esportes náuticos na época (Lima, 2011).
Neste período vigorou um processo de ampliação rápida e desmedida do futebol na cidade do Recife, o que desencadeou a necessidade da regulamentação
do esporte por meio de uma entidade profissional. Com isso, no ano de 1915, foi
fundada a Liga Sportiva Pernambucana (LSP), renomeada em 1955 para Federação
Pernambucana de Futebol (FPF) (Federação Pernambucana de Futebol, 2015).
Já no seu ano inicial de fundação, a instituição realizou o primeiro Campeonato
Pernambucano da história, conquistado pelo extinto Flamengo Esporte Clube. A
competição não contou com a participação de clubes mais tradicionais como Náutico e Sport, que só aderiram à competição a partir da segunda edição (Lima, 2011).
O aumento na oferta e procura pelo futebol levou as organizações esportivas a
buscarem espaços mais apropriados para a prática da modalidade. Com esse intuito, a
LSP arrendou um terreno no bairro dos Aflitos no ano de 1917 e começou a construção de um campo que seria utilizado nos jogos do Campeonato Pernambucano.
No entanto, um ano após a inauguração a LSP desistiu do terreno, que passou a ser
arrendado pelo Náutico. Nos anos posteriores este clube adquiriu toda a área, local
onde construiu sua sede e o Estádio Eládio de Barros Carvalho (Zirpoli, 2015a).
Os Aflitos, como o estádio é popularmente conhecido, tem uma capacidade
total de 22.856 espectadores, no entanto, no ano de 1968 em um clássico entre
Náutico e Sport extrapolou esse número e obteve seu maior público, 31.061
pessoas (Zirpoli, 2015b). No ano de 2013, o time profissional do Náutico deixou de atuar no estádio, passando a realizar seus jogos na Arena Pernambuco.
Embora, o estádio continue recebendo treinamentos e competições de outras
modalidades esportivas, além de eventos sociais.
No final da primeira década do século XX, existiam outras praças esportivas importantes no Recife, além das citadas anteriormente. O primeiro campo com atributos de estádio na cidade foi do Sport, em 1918, considerado assim por causa de sua boa
estrutura. O Campo da Avenida Malaquias, como era chamado, tinha a capacidade de
receber 8.000 espectadores em sua arquibancada de ferro e madeira importada do Rio
de Janeiro. O estádio sediou partidas importantes no estado como: jogos da Seleção
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Brasileira e a conquista do primeiro tricampeonato do Sport no ano de 1925. O clube
mandou seus jogos na Malaquias até 1937, ano de inauguração da Ilha do Retiro, ou
Estádio Aldemar da Costa Carvalho, nome oficial do estádio (Zirpoli, 2015a).

2. A Ilha do Retiro e a Copa do Mundo de 1950
A Ilha do Retiro, como é chamado o Estádio Aldemar da Costa Carvalho, foi
construído por torcedores e dirigentes do Sport Recife na época, em uma ilha
localizada dentro de um manguezal, por isto tem essa designação. No jogo de sua
inauguração, em 4 de julho de 1937, o Sport venceu o Santa Cruz pelo placar de
6x5. O estádio continuou sediando a maioria dos jogos do Sport no estado. Depois de uma série de reformas e ampliações, sua capacidade aumentou para 32.983
espectadores. Contudo, na partida final do Campeonato Pernambucano no ano
de 1998 contra o Porto, de Caruaru, obteve seu recorde de público atingindo um
público de 56.875 espectadores (Sport Clube do Recife, 2012; Zirpoli, 2015b).
O estádio tem em sua história a fama de ter sido o único da região Norte,
Nordeste e Centro-Oeste a receber uma partida da Copa do Mundo de 1950.
O jogo foi disputado entre as seleções do Chile e Estados Unidos, vencido pela
seleção chilena por 5x2. No entanto, a ideia inicial para a Copa de 1950 era que o
Governo construiria um grande estádio para atender as recomendações da FIFA,
que ficaria sob a responsabilidade do Náutico após o evento. O projeto não saiu do
papel, Recife ficou ameaçado de não sediar mais o evento e a solução encontrada
pelo Governo foi a adequação da Ilha do Retiro para a competição (Uol, 2015).
O evento foi especial, também, porque só aconteceu graças ao
esforço do setor esportivo local, com participação de torcedores
e dirigentes do Sport, em um mutirão para remodelar o estádio
e deixá-lo dentro dos requisitos da FIFA naquela época, bem
menores que os atuais. O poder público pouco participou, ao
contrário do que se vê na preparação para a segunda Copa do
Mundo do Brasil, em 2014, com recursos e expectativas em um
nível completamente diferente (Pires, 2014).

O Brasil havia sido anunciado como sede da IV Copa do Mundo em 1950,
durante o congresso da FIFA, em Luxemburgo, no dia 25 de julho de 1946. O
congresso previa a realização do torneio em 1949. Porém, poucos dias depois,
foi feito o reajuste para 1950, respeitando os dois anos de distância com relação
aos Jogos Olímpicos, que haviam sido realizados em Londres, em 1948.
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Em um tempo que os aviões eram movidos a hélice, e os deslocamentos, muito demorados, a organização se concentraria no
Sudeste e no Sul. Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte,
Porto Alegre e Curitiba foram, todas, contempladas. Mesmo distante territorialmente, o Recife se credenciava por ser a terceira
cidade mais populosa do Brasil, com 524 mil habitantes, e vivenciar grande disputa nos campeonatos locais de futebol. Salvador,
que vinha logo atrás do Recife no ranking de população. Com
417 mil habitantes, e que fora capital do Brasil durante o Império, também desejava receber a Copa (Pires, 2014).

Conforme já mencionado, o Governo Federal e a Confederação Brasileira
de Desportos (CBD)1, as duas principais organizadoras locais do evento, reconheceram a importância de ter o Recife na Copa.
[...] De acordo com o Jornal Pequeno em 10 de setembro de 1946,
foi prometida a construção de um grande estádio na capital pernambucana para a Copa, o qual seria administrado pelo Clube
Náutico Capibaribe. O governo também anunciou a construção
de estádios em Porto Alegre e no Rio de Janeiro, cabendo ao Internacional e ao Flamengo, respectivamente. Salvador ficou de
fora. O Recife foi a única cidade contemplada fora do Sul e do
Sudeste. [...] Mas nem tudo saiu como idealizado. Apenas o Rio
de Janeiro, então capital federal, teve a construção de um novo
palco. O Maracanã foi erguido para ser o maior estádio do mundo,
um colosso com capacidade para 150 mil pessoas, com o objetivo
de transmitir uma imagem de grandiosidade do Brasil no cenário
internacional. Sem novos estádios, Recife e Porto Alegre corriam
o risco de não receber a Copa, pois não tinham um palco com
condições apropriadas (Pires, 2014).

Com a incapacidade e a falta de disposição dos órgãos públicos para erguer um
novo estádio na capital pernambucana para a disputa da Copa do Mundo de 1950,
a solução encontrada foi utilizar o estádio da Ilha do Retiro para a competição.

1.
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A Confederação Brasileira de Desportos (CBD) foi fundada em 20 de agosto de 1914.
Em 24 de setembro de 1979, a entidade foi desmembrada e o futebol brasileiro passou
a ser administrado e organizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
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Em 1947, a instalação havia recebido, com êxito, o clássico carioca Flamengo x
Fluminense, em um quadrangular amistoso que incluiu, também, Sport e Santa
Cruz. O Fla x Flu, maior clássico brasileiro da época, terminou empatado em 1x1.
O sucesso do confronto credenciou o estádio, na opinião da CBD, para abrigar
jogos do Mundial. Porém, e apesar da aprovação da Confederação Brasileira de
Desporto, era necessário uma remodelação da Ilha do Retiro para a disputa.
O nível das exigências da FIFA não era alto. Elas cabiam talvez
em uma folha de papel. [...] O Sport teve de colocar alambrado, ampliar as arquibancadas, fazer uma tribuna de honra ampla e confortável e melhorar os vestiários. O mais penoso foi a
construção de dois túneis de acesso dos vestiários ao campo de
jogo, dificultada pelo fato de o local estar cercado por mangue
e, por vezes, ter sido inundado durante a obra (Pires, 2014).

Apesar do nível de exigências por parte da FIFA ser bem menor do que em
2014, alguns problemas tipicamente brasileiros, como atraso nas obras e financiamento por parte do poder público, se fizeram notar na reforma do estádio do
Sport Recife para a Copa do Mundo de 1950.
Na Ilha do Retiro, uma vistoria da CBD, faltando menos
de um mês para o início do Mundial, detectou que o ritmo
precisava ser acelerado. Até então, o poder público não havia
aderido, financeiramente, à causa do Mundial no Recife. Em
reunião com o superintendente da CBD, Irineu Chaves, que
classificou como indispensável a entrada de mais recursos para
a finalização das obras na Ilha do Retiro, o governador Barbosa
Lima Sobrinho e o prefeito de Recife, Morais Rêgo, resolveram colaborar e destinaram, juntos, recursos da ordem de 400
mil cruzeiros2. Menos do que a metade do que foi gasto no
total, que passou de 1 milhão de cruzeiros3 (Pires, 2014).

2.

Aproximadamente R$ 478.135,26, em valores atualizados para setembro/2017. Base:
IGP-DI (FGV). Fonte: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/corrigirPorIndice.do?method=corrigirPorIndice

3.

Aproximadamente R$1.195.338,16, em valores atualizados para setembro/2017. Base:
IGP-DI (FGV). Fonte: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/corrigirPorIndice.do?method=corrigirPorIndice
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O restante do financiamento para a reforma do estádio da Ilha do Retiro
foi obtido junto aos próprios torcedores e dirigentes do Sport Recife, ao lado
da Federação Pernambucana de Desportos (FPD)4. Além do reforço financeiro,
a comunidade do Sport, seus torcedores e dirigentes, também se uniram aos
pedreiros para trabalhar junto com os pedreiros na reforma do estádio para a
Copa do Mundo.
Ao contrário de 2014, o Mundial de 1950 não trouxe para o Recife grandes
preocupações quanto ao seu legado e também grandes obras de infraestrutura
ou de mobilidade urbana. No mundo pós-guerra, os grandes eventos esportivos
mundiais eram enxergados de outra forma e tinham, em sua essência, outra
finalidade.
Na leitura de jornais de 1950, percebe-se que não havia indícios de construção de qualquer obra pública visando à
Copa do Mundo. Exemplo de como o desenvolvimento urbano da cidade não tinha relação com o evento esportivo foi
a construção da Ponte do Derby, que liga os bairros Derby e
Madalena, muito próximos ao Estádio da Ilha do Retiro. A
ponte foi inaugurada no dia 31 de maio [de 1950], dois dias
antes do jogo entre Chile e Estados Unidos, em um evento
com a presença do prefeito Morais Rêgo e do governador
Barbosa Lima Sobrinho e ampla cobertura da imprensa. Contudo, a reportagem de meia página do Jornal Pequeno não trazia
qualquer menção à Copa do Mundo. A cidade simplesmente
se desenvolvia (Pires, 2014).

Enquanto a Ilha do Retiro era preparada para o Mundial, a Confederação
Brasileira de Futebol trabalhava para “encontrar” três seleções para substituir
Escócia, Turquia e Índia. As três equipes, que conseguiram classificação nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, desistiram de participar da competição.

4.
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Nascida como Liga Sportiva Pernambucana (LSP), em 1915, este nome não permaneceria muito tempo. Em 1918, mudava-se para Liga Pernambucana de Desportos
Terrestre (LPDT); posteriormente, em 1931, para Federação Pernambucana de Desportos (FPD); e, finalmente, em 1955, para o nome que mantém até hoje: Federação
Pernambucana de Futebol.
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 ortugal e França foram convidados e chegaram a ser incluídos na tabela oficial
P
da disputa. Assim, Recife e a Ilha do Retiro deveriam receber três jogos: Portugal e Bolívia, em 25 de junho; França e Bolívia, quatro dias depois; e, Chile e
Estados Unidos, no dia 2 de julho.
Porém, a alegria dos recifenses em receber três jogos durou pouco. Em 31
de maio de 1950, Portugal anunciou sua desistência em participar do Mundial.
Uma semana depois, foi a vez dos franceses, alegando problemas de logística,
anunciarem sua não participação na competição. “Os franceses jogariam em
Porto Alegre contra o Uruguai e depois no Recife contra a Bolívia, percorrendo uma distância de 3.779 km, maior do que de Paris para qualquer outra
importante cidade da Europa” (Pires, 2014).
Assim, Chile e Estados Unidos, disputado no domingo, 2 de julho de 1950,
foi o único jogo do Mundial de 1950, disputado em Recife.
O caderno “Desportos” do Jornal do Commercio exaltava o caráter histórico do jogo e destacava toda a mobilização para que
aquele momento se tornasse possível. “O Recife assistirá, hoje
à tarde, na Ilha do Retiro, ao maior espetáculo futebolístico de
todos os tempos”, anunciou o Jornal do Commercio. [...] Na Ilha
do Retiro ampliada e reformada, chilenos, norte-americanos e
brasileiros, jogadores, personalidades e torcedores, 8.501 espectadores, segundo os dados da FIFA. [...] O próprio Jules Rimet,
criador da Copa do Mundo, estava nas tribunas de honra do
estádio. [...] A renda ficou na casa dos 290 mil cruzeiros5 (Pires,
2014).

O sucesso da partida em Recife, que terminou com a vitória do Chile por
5x2, só não foi completo em razão de um pequeno problema. Faltou energia
na Ilha do Retiro durante toda a partida e as rádios ficaram impossibilitadas de
transmitir o jogo.

5.

Aproximadamente R$ 346.648,07, em valores atualizados para setembro/2017. Base:
IGP-DI (FGV). Fonte: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/corrigirPorIndice.do?method=corrigirPorIndice
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3. O Santa Cruz e o “Gigante do Arruda”
Além do Estádio dos Aflitos e da Ilha do Retiro, Recife conta, ainda, com
o “Gigante do Arruda”, como é conhecido o estádio do Santa Cruz Futebol
Clube. Nomeado de José do Rego Maciel6, em homenagem ao prefeito do
Recife, e ex-presidente do Santa Cruz, que na época da aquisição do terreno e
construção do estádio ajudou o clube na arrecadação de investimentos, hoje é
popularmente conhecido como Arruda pelos Recifenses.
Este foi o último dos estádios dos grandes clubes de Recife a ser construído.
O primeiro jogo amistoso foi realizado no estádio no ano de 1966, entre Santa
Cruz e Belenenses de Portugal, com vitória do Tricolor por 2x1. Entretanto, a
inauguração oficial do Arruda com arquibancadas e iluminação aconteceu no
ano de 1972, em uma partida disputada entre Santa Cruz e Flamengo, do Rio
de Janeiro, encerrada 0x0 (Costa, 2014).
Assim como ocorreu com o Sport, na reforma da Ilha do Retiro para a Copa
do Mundo de 1950, o Santa Cruz também contou com grande ajuda dos seus
torcedores para erguer o seu estádio.
A Campanha do Tijolo, criada para motivar o torcedor tricolor a ajudar na
construção da instalação, foi uma das maiores mobilizações já vistas no Brasil,
promovida por uma torcida de um clube de futebol. No início da década de
1970, muitos torcedores do Santa Cruz uniram-se para ajudar a construir o
estádio do Arruda. Foi através de várias doações de sua torcida que o Santa
Cruz Futebol Clube conseguiu construir um dos maiores estádios do Brasil. A
mobilização foi épica. Os torcedores do clube traziam todo tipo de material de
construção. Muitos ajudaram a construir o estádio com as próprias mãos, realizando serviços de construção civil.
Um dos grandes personagens da história do Estádio do Arruda é José
do Rego Maciel, que também foi presidente do Santa Cruz, e conseguiu
gordos empréstimos “a fundo perdido”, os quais foram preponderantes para
que se construísse o estádio. Interessante lembrarmos que na década de
1970, período em que o “Colosso do Arruda” foi inaugurado, o Brasil vivia

6.
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José do Rego Maciel nasceu em Pesqueira, agreste pernambucano, em 23 de janeiro
de 1908. Foi prefeito do Recife entre 1952-1955. Tricolor apaixonado, ajudou o Santa
Cruz a construir o seu estádio, em especial no período em que ocupou o cargo de
secretário da Fazenda do estado de Pernambuco, de 1939 a 1945.
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o Regime Militar e proliferavam, por todo o país, estádios enormes, verdadeiros “gigantes de concreto armado”, estilo Maracanã.
Nesse período, além do Arruda, em Recife, foram construídos o Mineirão,
em Belo Horizonte; o Castelão, em Fortaleza; a Fonte Nova, em Salvador; apenas para citar alguns. O estado de Pernambuco e o Recife não poderiam ficar
de fora. O grande tricolor José do Rego Maciel conseguiu que, ao invés de
construírem um novo estádio, fossem ampliadas as precárias estruturas do Arruda. Formou-se assim uma parceria entre Governo do Estado e Santa Cruz. E o
empréstimo governamental foi dado a fundo perdido.
O “Colosso do Arruda”, como o estádio é popularmente conhecido, continua sendo utilizado como sede do Santa Cruz. É o estádio onde a equipe manda
seus jogos, com capacidade para receber um público de 60.044 espectadores. O
estádio possui o maior público em partidas de futebol realizadas em Pernambuco, este recorde foi alcançado em um jogo da seleção brasileira, válido pelas
Eliminatórias da Copa do Mundo de 1994, no ano de 1993, contra a Bolívia. O
Brasil goleou por 6x0 e a partida foi assistida por 96.990 espectadores. Quando
se trata de jogos entre clubes, o Arruda também tem o maior público da história
do estado de Pernambuco. O curioso é que foi em uma partida disputada entre
Sport e Náutico no ano de 1998, com a marca de 80.203 espectadores (Zirpoli,
2015b).
A força da torcida do Santa Cruz também pode ser sentida nos diversos
rankings de média de público divulgados no Brasil nos últimos anos. No relatório “Os 100 clubes com maior média de público do mundo em 2013/14” (Pluri Consultoria, 2014), o clube pernambucano foi um dos dois únicos brasileiros
presentes no ranking. O Santa Cruz foi o 89º colocado, com a média de 26,6
mil/jogo. Apesar de, no relatório 2013/14, ter ficado atrás do Cruzeiro, de Belo
Horizonte, com 29,3 mil/jogo, o Tricolor pernambucano foi o único clube do
Brasil a frequentar o ranking por três anos consecutivos, com média de 29,3
mil/jogo, o que demonstra a força de sua apaixonada torcida.
Em 2014, conforme o Cadastro Nacional de Estádio de Futebol (CNFE) da
Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o estado de Pernambuco apresenta
39 estádios que são utilizados para as competições oficiais da entidade. Onze
deles estão situados na Região Metropolitana do Recife: Ademir Cunha, Ilha
do Retiro, Antônio Dourado, Arena Pernambuco, Aflitos, Olindão, Gileno de
Carli, Jefferson de Freitas, Arruda, Nossa Senhora do Ó, Professor Luiz Alexandrino (Tabela 1).
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Tabela 1 – Estádios de Pernambuco
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Fonte: Confederação Brasileira de Futebol (CBF), 2014.

4. Recife na Copa do Mundo: a Arena Pernambuco
A Arena Pernambuco foi construída em São Lourenço da Mata, Região
Metropolitana do Recife, viabilizada a partir de uma Parceria Público-Privada
(PPP) entre o Governo de Pernambuco, Governo Federal e a construtora Odebrecht, o projeto foi desenhado pelo escritório Fernandes Arquitetos Associados
(Tabela 2).
Tabela 2 – Ficha Técnica – Arena Pernambuco –
São Lourenço da Mata/PE
Parceria

ISG (International Stadia Group) e AEG
Facilities

Ano do Projeto

2009

Arquitetura

Fernandes Arquitetos Associados - arquitetos
Daniel Hopf Fernandes, Luis Henrique de Lima, e
Paulo Eduardo Jr.

Projetos
Complementares

Enerconsult AS

Projeto Básico

R$ 9,35 milhões

Custo do Projeto Executivo

Não divulgado pelo governo de Pernambuco

Custo

R$ 529,5 milhões

Contrato

PPP (Governo de Pernambuco)

Construtora

Odebrecht

Capacidade

46.000 lugares

Fonte: http://www.portal2014.org.br/cidades-sedes/RECIFE/

A Odebrecht foi a empresa que ganhou a licitação para a construção e
operação da Arena de Pernambuco para a Copa do Mundo de 2014. Na verdade, o projeto foi gerenciado por um consórcio formado por duas empresas da
organização, a Odebrecht Participações e Investimentos (OPI) e a Construtora
Norberto Odebrecht (CNO).

568

Os Estádios e Arenas do Futebol Brasileiro e o legado da Copa do Mundo 2014:
o padrão FIFA, o consumidor do esporte e o entretenimento

A organização também foi a responsável pela construção de 1/3 das novas Arenas. Além da Arena de Pernambuco, a Odebrecht foi a responsável pela
construção e/ou reforma da Arena Corinthians em São Paulo, da Arena Fonte
Nova em Salvador e do Maracanã no Rio de Janeiro.
A AEG (Anschutz Entertainment Group), empresa norte-americana, líder
no mercado de entretenimento, esportivo e musical, foi contratada pelo Consórcio Arena de Pernambuco para operar a arena pernambucana durante os 30
anos de concessão através da AEG Facilities. A empresa opera mais de 100 arenas
no mundo.
Através da AEG Development, a empresa também foi a consultora no projeto da Cidade da Copa7. A mesma empresa foi responsável pela criação e administração do complexo L.A. Live, no centro de Los Angeles, onde estão localizados o Staples Center e o Nokia Theater L.A. Live, do Home Depot Center
em Carson na Califórnia e do The O2 em Londres.
Outra parceira do projeto é a empresa Aecom, que atua no desenvolvimento urbanístico e arquitetônico da Cidade da Copa, além de realizar os estudos
de mercado. A mesma empresa foi responsável pelo projeto de Londres para as
Olimpíadas de 2012.
A Arena de Pernambuco traz consigo uma nova concepção de estádio para
a Região Metropolitana do Recife, oferecendo mais conforto, segurança e diversos outros serviços para os torcedores. A área construída é de 128.000 m²,
dividida em seis pavimentos, a arquibancada possui 24 mil m², com capacidade
para receber 46.000 pessoas, toda coberta e com assentos na cor vermelha, em
homenagem aos três principais clubes do estado, Náutico, Santa Cruz e Sport,
que possuem esta cor nos seus escudos. Para acessar a arquibancada e os 102
camarotes existentes foram instalados oito elevadores, 13 escadas rolantes e oito
rampas (SECOPA-PE, 2015b).
No quesito serviços auxiliares, foram construídos 42 quiosques de alimentação, dois restaurantes, 84 sanitários, estacionamento com 4.700 vagas, lounges
e áreas abertas para interação dos torcedores. A segurança da Arena é equipada
com 271 câmeras, sua evacuação pode ser feita em no máximo oito minutos,

7.

A Cidade da Copa deveria ser um empreendimento urbanístico a ser desenvolvido na
Zona Oeste da Região metropolitana do Recife, na cidade de São Lourenço da Mata.
O conceito estava centrado na ideia de cidade inteligente, onde o projeto proporcionaria um equilíbrio entre o desenvolvimento urbano e a preservação dos recursos
naturais.
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possui dois telões de alta resolução que são utilizados para transmitir informações relevantes ao público. Em relação a sustentabilidade a Arena Pernambuco
possui uma usina para captação e transformação de energia solar equivalente
ao consumo médio de seis mil brasileiros, além da coleta de água da chuva e
ventilação natural (Portal da Copa, 2015). Todos esses aspectos são essenciais e
estão inseridos nas recomendações e requisitos técnicos da FIFA para estádios
de futebol (FIFA, 2011).
Segundo dados do Portal da Transparência, encontrados no site Copa 2014
- Transparência em 1º lugar, iniciativa do Poder Executivo Federal por meio da
Controladoria-Geral da União, que visa divulgar os gastos dos recursos públicos na preparação e execução da Copa do Mundo, a Arena Pernambuco teve
em seu projeto um gasto orçado em R$ 532 milhões de reais, sendo R$ 400
milhões advindos de financiamento federal via Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Contudo, novas projeções apontam que
o estádio custou por volta dos 700 milhões de reais (Segalla, 2015).
Um dos motivos para que o valor inicial tenha sido extrapolado foi que a
Arena Pernambuco teve sua construção acelerada em oito meses devido a escolha da cidade do Recife como uma das sedes da Copa das Confederações,
evento teste da FIFA realizado um ano antes da Copa do Mundo. A arena foi
entregue oficialmente no dia 20 de Maio de 2013, em um jogo comemorativo
disputado entre operários que participaram da construção do estádio. A partida
foi considerada o primeiro teste e contou com a presença da presidente da República Dilma Rousseff e do na época ministro do esporte Aldo Rebelo (Portal
da Copa, 2013).
A inauguração em uma partida oficial de futebol com jogadores profissionais
aconteceu em um amistoso entre Náutico, que fechou contrato com o consorcio da Arena, para realizar seus jogos no estádio durante 30 anos, e Sporting
Clube (Portugal), realizado dois dias após o jogo comemorativo, no dia 22 de
maio de 2013. Com o intuito de testar a mobilidade, instalações, serviços e a
segurança, a partida recebeu um público reduzido de 26.803 pessoas e terminou
empatada com o placar de 1x1. O evento foi avaliado positivamente por parte
de organizadores e torcedores, ainda assim ficaram evidentes problemas que
deveriam ser sanados, principalmente o acesso a arena, citado como a principal
dificuldade pelos torcedores (Castro & Baltar, 2013).
Esses eventos antecederam a Copa das Confederações, realizada no mês de
junho de 2013. Recife recebeu três jogos, todos na primeira fase da competição.
O primeiro jogo foi no domingo dia 16 de junho, entre as seleções campeãs
mundiais Espanha e Uruguai. O jogo terminou com a vitória da seleção espanhola por 2x1, com um público de 41.705 pessoas. Três dias depois foi a vez
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das seleções da Itália e Japão se enfrentarem. As 40.489 pessoas que foram para
a Arena puderam assistir a um dos melhores jogos da competição, vencido pela
seleção italiana com o placar de 4x3. O último jogo realizado na capital pernambucana foi no dia 23 de junho, Uruguai x Taiti. O placar final foi de 8x0
para os uruguaios, em um confronto presenciado por 22.047 pagantes.
A média de público da Arena Pernambuco durante a competição foi de
34.747 pessoas, o que representa um número menor do que a média de público
geral da competição que foi de 49.753 pessoas. A diferença se repete quando o
assunto é ocupação do estádio. No geral, os estádios apresentaram uma ocupação de 82,31 % da capacidade total, enquanto em Recife, a média de ocupação
foi de 78,53 %. Em valores absolutos, 104.241 assistiram à Copa das Confederações na Arena Pernambuco (Paiva, 2013).
Segundo pesquisa do Ministério do Turismo, realizada por meio da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), divulgada pelo Portal da Copa
(2014a), a Copa das Confederações gerou 26.723 empregos, movimentou mais
de R$ 2 bilhões na cidade do Recife, considerando os impactos econômicos
iniciais, diretos, indiretos e induzidos. Pouco mais de 29 mil turistas estiveram na
cidade, em sua maioria, brasileiros. Apenas 4.084 eram estrangeiros. Os visitantes
gastaram aproximadamente R$ 20 milhões na cidade.
Antes da Copa do Mundo, no ano de 2014, ainda foram disputadas diversas
partidas na Arena Pernambuco. Aconteceram, antes do Mundial, 15 jogos válidos por competições nacionais. O último jogo, antes do estádio passar à administração da FIFA, foi na terça-feira, dia 20 de maio de 2014, válido pelo Campeonato Brasileiro da Série B, disputado entre Náutico e Portuguesa (Tabela 3).
Durante a Copa do Mundo FIFA 2014, a Arena Pernambuco recebeu cinco
partidas, quatro válidas pela primeira fase e uma na fase de oitavas de final. O
primeiro jogo na Arena aconteceu no terceiro dia da competição, 14 de junho
de 2014, válido pelo Grupo C, disputado entre as seleções da Costa do Marfim
e Japão, com vitória de 2x1 para a seleção marfinense. A partida foi presenciada
por 40.267 pessoas. O segundo jogo aconteceu quatro dias depois, em 20 de
junho, pelo Grupo D, entre Costa Rica e Itália. O público de 40.285 pessoas
testemunhou a uma das maiores surpresas da Copa, a vitória da seleção costarriquenha por 1x0.
Três dias depois, no dia 23, foi a vez dos adversários do Brasil no Grupo A,
Croácia e México disputarem uma partida em território recifense, com público
de 41.212 pessoas. O jogo terminou 3x1 para o México. O último jogo da fase
de grupos disputado na Arena Pernambuco, Alemanha 1 x 0 Estados Unidos,
pelo grupo G rendeu o maior público do estádio na Copa do Mundo, 41.876
pessoas e aconteceu no dia 26 de junho, na última rodada da primeira fase.
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A partida das oitavas de final que foi realizada na Arena foi entre Costa Rica,
primeira colocada do Grupo D, e a segunda do Grupo C, Grécia. Nos 90 minutos iniciais e na prorrogação o jogo terminou empatado em 1x1, precisando ser
decidido nos pênaltis. O placar de 5 x 3 para a seleção costarriquenha, fez com
que o país chegasse as quartas de final de uma Copa do Mundo pela primeira
vez em sua história. Este jogo foi assistido por 41.242 pessoas.
Deste modo, nove seleções jogaram na Arena Pernambuco durante a Copa do
Mundo de 2014. Onze gols foram marcados, com média de 2,2 por jogo. As cinco
partidas disputadas no estádio renderam um público total de 204.882 pessoas, com
média de 40.976 espectadores por jogo, ficando na 8º colocação quando comparada a média dos outros estádios da Copa. Já a ocupação da Arena Pernambuco,
apesar de alcançar em média 96,2% da capacidade total permitida pela FIFA, ficou
na última colocação em relação aos outros 11 estádios utilizados no Mundial.
Em pesquisa realizada pelo portal uol.com (2014) com os torcedores que foram
aos estádios durante a Copa do Mundo, a Arena Pernambuco foi avaliada, de forma
geral, com a nota média de 8,9 (em uma escala de 0 a 10), ficando na 7º colocação
como melhor estádio/arena avaliado pelos entrevistados. Os itens avaliados estavam
relacionados com os serviços periféricos, ou seja, que não estão relacionados com
jogo em si. Os itens mais bem avaliados foram a facilidade de chegar ao seu lugar
e a sensação de segurança, com as notas de 9,4 e 9,6, respectivamente. Já os piores
itens foram o sinal do celular, 8,7 e a comida comercializada no estádio com 7,4.
Contudo, não foi apenas a Arena que foi avaliada durante a Copa do Mundo
em Recife. O estado de Pernambuco, segundo os dados publicados nos relatórios da SECOPA-PE, obteve índices satisfatórios nas mais diversas perspectivas.
No quesito turismo,
[...] de acordo com uma pesquisa realizada pela Secretaria de
Turismo de Pernambuco (Setur-PE) por meio da Empresa de
Turismo de Pernambuco (Empetur), que entrevistou 36.285
pessoas, mais da metade do público presente na Arena Pernambuco durante os jogos da Copa do Mundo da FIFA Brasil
2014 (51,71%) foi composto por turistas e excursionistas. Desses, 60,69% residem no Brasil e 39,31%, no exterior. Estados
Unidos (28,03%), México (23,18%) e Japão (8,82%) foram os
países que mais enviaram turistas estrangeiros para o Estado.
Entre os brasileiros, Paraíba (24,50%) e São Paulo (15,55%) se
destacaram entre os estados emissores (SECOPA - PE, 2014a).

Esse mesmo levantamento apontou o turista satisfeito com a capital Pernambucana,
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[...] os visitantes avaliaram a cidade-sede Recife positivamente.
Os destaques foram para a hospitalidade/povo, bares, serviços de
receptivo e informações turísticas, que foram avaliados como
“muito bom” ou “bom” por 93,5%, 84,25%, 83,90% e 74,63%
dos entrevistados, respectivamente [...] (SECOPA - PE, 2014a).

A segurança na região metropolitana do Recife durante o mundial obteve êxito
em suas ações. A primeira delas foi a integração entre os órgãos públicos de segurança, como Polícias Militar, Civil, Federal, Rodoviária Federal, além de Bombeiros,
Exército, Marinha e Aeronáutica. Outro ponto importante foi a implantação do
Centro Integrado de Comando e Controle Regional (CICCR), que monitorou,
através de câmeras, a movimentação na cidade, nas proximidades dos hotéis, em rotas
protocoladas pela FIFA, centros de treinamento e no entorno da Arena. Este centro
foi entregue ao Governo do Estado após a copa (Portal da Copa, 2014b).
Foram investidos R$ 606,00 milhões de reais no plano de segurança da
cidade, com a aquisição de duas Plataformas de Observação Elevada, que captam imagens das câmeras internas e externas da Arena. Além da Plataforma, a
segurança foi feita por dois Centros Integrados de Controle Móvel (CICCM),
uma Delegacia Móvel, um caminhão antitumulto, robô antibombas e imageador aéreo para helicópteros, que também ficaram para o Estado após o Mundial.
Atuaram durante a Copa do Mundo cerca de 2.216 profissionais de segurança
por jogo. Sobre as ocorrências durante os cinco jogos do Mundial em Recife,
foram obtidos as seguintes informações:
[...] no total, foram registrados 59 boletins de ocorrência, sete
Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs), um auto de
prisão em flagrante e um Boletim de Ocorrência Criminal. O
Corpo de Bombeiros Militar registrou 75 atendimentos nos
cinco jogos do Mundial no Estado [...] (SECOPA - PE, 2014b).

A operação de saúde para a Copa do Mundo desempenhou um bom papel,
especialmente, a integração dos órgãos públicos que trabalharam juntos e garantiram a eficiência do atendimento médico ao público,
[...] a implantação do Centro Integrado de Operações Conjuntas
da Saúde (CIOCS) envolveu entidades das três esferas (a estadual
e as municipais do Recife e de São Lourenço da Mata). Na parte
interna do estádio, a Intra-Arena Pernambuco atendeu a maior
parte do público (542 atendimentos). Na área externa, a Unidade
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de Apoio Avançado (UAA) também fez sua parte de maneira
eficiente, com 44 atendimentos. Apenas 2% dos pacientes precisaram ser transferidos para alguma unidade hospitalar das redes
pública ou privada do Estado [...] (SECOPA-PE, 2014c).

Uma das maiores preocupações na realização da Copa do Mundo no Recife
era a questão da mobilidade urbana e acessibilidade ao estádio, pois a Arena
Pernambuco foi construída a aproximadamente 20 km do centro da cidade.
Contudo, foi elaborado um plano de mobilidade com alternativas que incentivavam a utilização prioritariamente do transporte público. Com esse plano de
ações, o transporte público foi utilizado de forma mais adequada, sendo avaliado
de forma positiva pelos torcedores,
[...] na Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014, 129.702 passageiros utilizaram o sistema público, distribuídos em mais
opções de modais: BRT, metrô mais ônibus circulares do TI
Cosme e Damião e três estacionamentos periféricos (Parqtel,
RioMar e Cordeiro). [...] A porcentagem ficou da seguinte
maneira: metrô - 30,66% (39.766 pessoas); Parqtel - 14,94%
(19.377 pessoas); RioMar - 5,47% (7.094 pessoas); Cordeiro 1,63% (2.114 pessoas) [...] (SECOPA-PE, 2014d).

Após a realização da Copa do Mundo, ainda no ano de 2014, a Arena Pernambuco voltou a receber as partidas oficiais do Náutico, pois já existia um
contrato estabelecido com a equipe. Além do Náutico, o estádio abrigou, também, algumas partidas do Sport e Santa Cruz, que foram procurados pelo consórcio que administra o estádio e o Governo do Estado, no intuito de que a
Arena recebesse os principais jogos das duas equipes naquele ano. O contrato
fechado com o Sport foi de sete jogos e com o Santa Cruz de seis partidas.
O primeiro jogo depois do Mundial aconteceu no dia 15 de julho de 2014,
válido pela Série B do Campeonato Brasileiro, disputado entre as equipes do
Náutico e Sampaio Correia, do Maranhão, com vitória simples dos pernambucanos por 1x0. O público total foi de 6.840 pessoas, o que corresponde a 14%
da ocupação total do estádio. Esse público representa, de forma quantitativa,
uma realidade bem diferente da observada durante a Copa.
O Sport voltou à Arena no dia 20 de agosto de 2014, em partida disputada
pela Série A do Campeonato Brasileiro, contra o Palmeiras. O placar final foi
2x1 para o clube pernambucano, com público de 22.764 pessoas. O Santa Cruz,
último dos três principais clubes de Pernambuco a jogar na Arena depois da
Copa, voltou ao estádio no dia 03 de outubro de 2014, para enfrentar o Boa
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Esporte, de Minas Gerais. A partida foi assistida pelo público total de 11.559
pessoas, e terminou com uma vitória de 3x0 para o Santa Cruz (Tabela 3).
Segundo relatório da Arena Pernambuco Negócios e Investimentos S.A (Consórcio da Arena) divulgado por meio de comunicado à imprensa, o ano de 2014
fechou com um prejuízo operacional de R$ 24,4 milhões. Na PPP, o Governo do
Estado tem que cobrir a diferença no faturamento anual caso a receita seja abaixo
de 50% da meta de R$ 110 milhões. A principal justificativa para o mau desempenho foi os dois meses que o estádio foi administrado pela FIFA. Impossibilitado de
receber qualquer tipo de evento por causa da preparação para a Copa do Mundo, o
Consórcio não conseguiu explorar o espaço da forma como gostaria. Além disso, o
público reduzido dos jogos do Sport e Santa Cruz, os problemas de acesso à Arena,
os horários das partidas durante a semana e as transmissões ao vivo pela televisão
aberta, contribuíram para o estádio realizar prejuízo em 2014 (Zirpoli, 2015c).
Uma das grandes atrações da Arena Pernambuco no segundo semestre de
2014, após a Copa do Mundo, foi a disputa da final da Superliga Nordeste de
Futebol Americano. No dia 30 de novembro, Recife Mariners e João Pessoa Espectros, da Paraíba, decidiram o principal campeonato de bola oval do Nordeste.
Diante do público de 7.056 pessoas, recorde até essa data para a modalidade, a
equipe paraibana derrotou os pernambucanos por 38 a 12, ganhando a competição pela segunda vez consecutiva. O futebol americano caiu no gosto dos
nordestinos. Com o sucesso do evento na Arena Pernambuco, a modalidade é,
hoje, alternativa para a ocupação do espaço.
No ano de 2015 a Arena Pernambuco continuou recebendo as principais competições nacionais e foi o segundo espaço da Copa a ter um naming rights vinculados à uma Arena. Em maio de 2013, o Grupo Petrópolis adquiriu os direitos de
naming rights da Arena de Pernambuco, que passou a ser chamada de Itaipava Arena
de Pernambuco. O valor da operação foi de R$ 100 milhões, pelo período de 10
anos, e prorrogável por mais dois períodos de mesma duração. O contrato concedia ao Grupo Petrópolis o direito de exclusividade para as bebidas Itaipava e TNT
Energy Drink nos bares e restaurantes da arena. Além de 100% do espaço publicitário na área externa e de 60% do espaço publicitário da área interna da arena.
No primeiro semestre de 2015 foi um dos estádios do Campeonato Pernambucano, sede da final da competição, conquistada pelo Santa Cruz. No mês
de maio, com o início dos Campeonatos Brasileiro da Séries A e B, aonde já
existia um contrato para que o Santa Cruz mandasse quatro jogos na Arena, a
arena passou a ser utilizada para jogos dessas competições. A diretoria do Sport
foi novamente procurada pelo consórcio da Arena e fechou um contrato para
mandar sete jogos do Campeonato Brasileiro da Série A no espaço.
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Tabela 3 – Jogos na Arena Pernambuco em 2014
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As partidas do Sport na Arena Pernambuco, em 2015, foram as únicas que
deram retorno positivo, tanto no quesito público total, quanto na renda. Das
sete partidas disputadas pelo rubro negro na Arena, uma bateu o recorde de público do estádio em sua curta história. Foi o jogo entre Sport e São Paulo, pelo
Campeonato Brasileiro da Série A, que contou com um público total de 41.994
pessoas e renda de R$ 1.254.240,00 (Zirpoli, 2015b).
Por outro lado, os jogos do Náutico não receberam bons públicos, provavelmente por conta das dificuldades de acesso ao estádio, ou do fato do clube jogar uma competição de segunda divisão, a Série B do Campeonato Brasileiro.
O final do ano de 2015 marcou, também, o retorno do futebol americano à
Arena Pernambuco. Em 22 de novembro, com programação especial, voltada ao
entretenimento, o estádio recebeu novamente a final da Superliga do Nordeste
da modalidade. A ideia dos promotores do evento foi unir entretenimento e
esporte.
Neste domingo (22), será definido o grande campeão da Superliga Nordeste de Futebol Americano, na final entre Recife
Mariners e João Pessoa Espectros, a partir das 16 h (horário
do Recife), na Arena Pernambuco. Mas, o evento decisivo não
se resumirá ao duelo no gramado. Desta vez, os portões do
reduto serão abertos às 14h para uma programação especial
que pretende unir esporte e entretenimento na praça esportiva
de São Lourenço da Mata. E mais: como não é um evento de
futebol, a cerveja estará liberada. [...] O principal atrativo dessa
programação é a Fan Zone que será armada para que o público
entre em contato direto com a modalidade, com lançamentos
da bola oval e simulações de jogo. Além disso, o intervalo será
comandado pelas bandas locais [...]. As novidades ainda dão
conta de um Food Truck que funcionará na Praça Sul da Arena
Pernambuco, situada na área externa. Já na Praça de Alimentação da área interna, no Lounge Premium, os espectadores
encontrarão opções de comida gourmet. [...] Os ingressos para
o jogo custam R$ 25,00 (antecipados) e R$ 50,00 (no dia) (IG
Pernambuco, 2015).

Em 25 de março de 2016, a Arena Pernambuco foi palco do empate em 2x2
entre Brasil e Uruguai, partida válida pelas Eliminatórias Sul-americanas para
a Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Douglas Costa e Renato Augusto marcaram os gols da Seleção Brasileira. Edinson Cavani e Luis Suarez empataram
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para os uruguaios. A partida foi presenciada por 45.010 torcedores, recorde do
estádio, em partidas de futebol, até o final de 2017.
Apesar do relativo crescimento do futebol americano e da realização de
outros eventos, como shows, feiras e festas corporativas, a situação da Arena,
associada ao custo milionário para sua manutenção, preocupa todas as partes
envolvidas.
No dia 24 de julho de 2016, a Arena de Pernambuco começou a sediar o
projeto Domingo na Arena, em que o público pode utilizar o espaço de forma gratuita, com diversas atrações esportivas, culturais e infantis, em todos os
domingos em que não ocorram jogos de futebol oficiais nem eventos corporativos. Em 2016, ocorreram 17 edições, que levaram 125 mil pessoas ao espaço.
Dentro do Domingo na Arena, ocorreram projetos paralelos como o Som
na Arena - concurso de bandas amadoras de Pernambuco, e o Arena Radical,
evento que transformou o espaço em uma grande praça de esportes como rapel,
tirolesa e skate downhill. Dentro do projeto, também foi instituído o bike tour
- nova modalidade de tour para o público que queira conhecer as dependências
da Arena de Pernambuco. Acompanhados por instrutores e guias, a população
pode conhecer dependências como gramado e vestiários. No segundo semestre
de 2016, mais de 10 mil pessoas visitaram a Arena.
O dia 23 de julho de 2017 marcou o recorde de público da Arena de Pernambuco em partidas envolvendo clubes. Em partida válida pela Série A do
Campeonato Brasileiro, o Sport Recife foi derrotado pelo Palmeiras, de São
Paulo, diante de 42.025 espectadores.
Em 21 de outubro de 2017, a Arena de Pernambuco recebeu o maior evento
de sua história e também com maior público já registrado de 52.135 pessoas, a
abertura do Centenário da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Pernambuco, presidida pelo Pastor Aílton José Alves.
Mesmo com o bom fluxo de eventos, a Arena de Pernambuco ainda não
conseguiu se mostrar rentável. Pior do que a falta de rentabilidade, a instalação
pernambucana não consegue atrair clubes e empresas capazes de gerenciar o
espaço com propriedade e profissionalismo.
Passados só dois anos do Mundial [reportagem publicada em
2016], ninguém quer a Arena Pernambuco. Os primeiros a desistir do estádio foram os clubes. O Sport continuou a jogar na
Ilha do Retiro e o Santa Cruz seguiu no Arruda. São os dois
times de mais popularidade no estado. O Náutico, mais elitizado, foi o único entre as equipes mais tradicionais do estado a
topar ir para a nova arena. Isso custou uma grana preta para o
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povo pernambucano. O contrato de concessão costurado por
[Eduardo] Campos [então governador do estado] com a Odebrecht, que valeria por 33 anos, tinha uma cláusula que previa
a injeção de dinheiro público adicional para cobrir prejuízos
da construtora caso os três clubes não jogassem no local. A
Procuradoria-Geral do Estado (PGE-PE) informa à ÉPOCA
que R$ 81,1 milhões foram despejados a mais no caixa da
empreiteira, a título de contraprestação adicional, por causa
dessa cláusula, entre junho de 2013 e outubro de 2014. Esse
dinheiro não teria sido desperdiçado se os clubes tivessem sido
seduzidos, se o estádio não desse prejuízo e, óbvio, se o ex-governador não tivesse aceitado inserir tal cláusula no contrato
(Capelo, 2016).

A própria Odebrecht, mesmo com a confortável concessão que cobria seus
prejuízos, desistiu da Arena Pernambuco. A construtora administraria o estádio
por 33 anos, mas não durou nem três.
O contrato foi rescindido em abril de 2016 pelo governo de
Paulo Câmara (PSB), sucessor de [Eduardo] Campos no cargo
[de governador de Pernambuco]. A empreiteira tinha um contrato assinado em mãos para se defender e requerer o que lhe
fora prometido, mas, segundo a PGE-PE [Procuradoria Geral
do Estado de Pernambuco], renunciou às contraprestações adicionais a que tinha direito referentes ao período de novembro
de 2014 a maio de 2016. Deixou o estádio para o governo. A
Arena Pernambuco virou uma dor de cabeça para a Odebrecht
por mais de um motivo. Em agosto de 2015, a Polícia Federal
(PF) deflagrou a Operação Fair Play e começou a apurar a
suspeita de superfaturamento na obra tocada pela construtora
antes da Copa (Capelo, 2016).

Além das investigações sobre seu financiamento, a operação do estádio pernambucano não é lucrativa para quem o gerencia.
Fora as investigações, o estádio é deficitário. Em 2015 houve prejuízo operacional – antes de juros e sem considerar as
contraprestações do governo – de R$ 27,4 milhões. No ano
anterior o rombo foi de R$ 46,5 milhões. Entre as 15 novas
arenas construídas ou reformadas no período anterior à Copa,
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a Arena Pernambuco tem o maior prejuízo. O prejuízo se deve,
em boa parte, aos cálculos furados em relação ao potencial de
receita do estádio. A Odebrecht calculou que seriam gerados
R$ 127,8 milhões por ano em arrecadação com a operação
da Arena Pernambuco. A receita realizada em 2015, R$ 24,6
milhões, ficou bem distante do sonhado (Capelo, 2016).

Além de não atrair empresas capazes de gerenciar o espaço, a Arena de Pernambuco também sofre com a falta de público e com o desinteresse de patrocinadores em investir no espaço.
O público também não mostrou gosto pelo estádio. Nas 38
partidas realizadas em 2015, a média de público foi de 9.818
pessoas por jogo. Isso equivale a uma taxa de ocupação de 22%.
Os outros 78% dos lugares ficaram vazios. [...] Até o interesse
da patrocinadora que dá nome ao estádio sumiu. O Grupo
Petrópolis, dono da cerveja Itaipava, pagaria R$ 100 milhões
anuais por dez anos para rebatizar a instalação como Itaipava
Arena Pernambuco. O nome continua lá, mas o valor a ser
pago foi drasticamente reduzido. No fim de 2014 o montante
devido pela cervejaria até o fim do contrato era de R$ 89,4
milhões. [...] No término de 2015, após renegociação tocada
ainda pela construtora [Odebrecht], o valor foi reduzido para
R$ 12,8 milhões a serem pagos pelo restante do contrato. Sete
vezes menos (Capelo, 2016).

Sem despertar o interesse de administradoras, patrocinadores, público e investidores, coube ao governo de Pernambuco assumir os prejuízos da instalação
pernambucana construída para a Copa do Mundo de 2014.
Ninguém quer a Arena Pernambuco, e esse é o maior dos problemas. Conforme a Odebrecht foi posta para fora do estádio,
a operação dele passou para as mãos do governo de Pernambuco por meio da Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur) – que, ironicamente, leva o nome de Eduardo Campos
como uma homenagem. Isso significa que, a partir de 2016, o
prejuízo operacional milionário passa a ser pago com dinheiro do contribuinte. Dinheiro público. Ninguém quer a Arena
Pernambuco, mas o pernambucano terá de continuar a pagar
por ela (Capelo, 2016).
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A Arena Pernambuco chega ao final de 2017, apenas três anos depois da
Copa do Mundo, com seu futuro incerto e com as contas do seu prejuízo pagas
pelos contribuintes.

5. A Pesquisa: Os estádios de Recife antes, durante e
depois da Copa
Assim como nas demais cidades-sedes da Copa do Mundo de Futebol FIFA
2014, a pesquisa foi constituída de três fases.
A fase 1 ocorreu antes da disputa do Mundial, no 1º semestre de 2014, nos
estádios que não foram utilizados para a Copa do Mundo. No caso de Recife, a coleta de dados foi realizada em jogos do Campeonato Pernambucano e
da Copa do Brasil 2014, disputados nos Estádios Adelmar da Costa Carvalho,
conhecido como “Ilha do Retiro”, e Estádio José do Rego Maciel, conhecido
como Estádio do “Arruda”. Nesta fase foram entrevistados 565 indivíduos.
A fase 2 foi realizada após os jogos da Copa do Mundo de Futebol 2014 realizados na Arena Pernambuco. A coleta nesta etapa foi dificultada pelas medidas de
segurança adotadas pela organização do evento, bem como por questões climáticas.
Apesar das dificuldades, os pesquisadores abordaram os entrevistados respeitando
os critérios metodológicos estabelecidos, e conseguiram entrevistar 329 indivíduos.
Por fim, a fase 3 foi realizada em jogos das Séries A e B do Campeonato
Brasileiro disputados na Arena Pernambuco após a realização da Copa do Mundo de Futebol, ou seja, durante o 2º semestre de 2014. Nesta etapa foram entrevistados 445 indivíduos. Com isso, ao final da pesquisa, 1.339 indivíduos foram
entrevistados durante as três fases do processo de coleta de dados.

5.1. O torcedor e seus hábitos de consumo do produto
futebol
Nesta parte da pesquisa, buscou-se verificar os hábitos de consumo
dos torcedores referente ao futebol. No item que questiona “você se considera
torcedor de algum clube de futebol?”, percebe-se que a grande maioria, em
Recife-PE, nas três fases, aponta que são torcedores de clubes. As respostas obtidas constam na Tabela 4.
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Tabela 4 – Você se considera torcedor de algum time de futebol?

Fonte: os autores.

No que diz respeito ao tempo de deslocamento, entre casa (hotel) até a Arena Pernambuco, é possível verificar nas duas últimas fases (2 e 3), que a maioria
gasta de 30 min a 1h30 min, conforme tabela 5.
Tabela 5 – Quanto tempo levou de sua casa (hotel) ao estádio?

Fonte: os autores.

No que se refere ao tempo dedicado ao consumo do produto futebol por
semana, verificamos nas três fases, uma predominância de 0 a 3 horas dos entrevistados. Neste item, questionou-se “quantas horas você dedica, em média, ao
futebol por semana (incluindo assistir a jogos n o estádio o u n a televisão, p rogramas televisivos o u n o tícias s o b re o esporte, ler n o tícias n o
jornal o u n a internet, p articipar em fóruns d e redes s o ciais, falar com os
amigos, etc.)?”. As respostas estão apresentadas na Tabela 6.
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Tabela 6 – Tempo gasto por semana com o consumo
do produto futebol.

Fonte: os autores.

A próxima questão solicitava aos entrevistados sua “opinião sobre hábitos
em estádio e entretenimento”. Para a resposta, foram oferecidas seis afirmações.
Para cada enunciado, cada respondente deveria marcar, em uma escala de 1
(discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente), sua opinião sobre a colocação
realizada. Os resultados obtidos são apresentados na Tabela 7. O índice, apontado na Tabela, representa a média das avaliações obtidas.
Tabela 7 – Opinião sobre hábitos em estádio e entretenimento

Fonte: os autores.

Nesta parte inicial da pesquisa, destinada a levantar os “hábitos de consumo
do produto futebol por parte do torcedor”, podemos destacar, em Recife, informações relevantes.
Inicialmente, é possível chamar a atenção para o fato de que a grande maioria
de torcedores, durante as três fases, afirmou ser torcedor de algum clube de fute-
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bol. Na fase 1, 91,68% afirmou torcer por algum clube. Este índice cai durante
a fase 2, Copa do Mundo, para 83,89%, e volta a subir na fase 3 para 91,01%. Os
números obtidos em Recife demonstram a grande importância e identificação
que os três principais clubes da cidade – Sport, Santa Cruz e Náutico – têm para
o torcedor local.

5.2. O torcedor e os fatores que influenciam na decisão
de NÃO ir ao estádio
Esta etapa da pesquisa buscou identificar e avaliar os fatores que afetam a decisão dos torcedores de NÃO ir aos estádios de futebol de Recife. Foram avaliados
vinte e um itens pelos entrevistados, em uma escala de 1 (nada) a 5 (muito mesmo). Inicialmente foi questionado aos torcedores “o quanto os seguintes motivos
influenciam a sua decisão de NÃO ir assistir um jogo de futebol no estádio?”.
Nas três fases da pesquisa, fica evidenciado que a violência, insegurança e
falta de transportes públicos são os itens que mais influenciaram os torcedores a
não irem aos estádios. As respostas obtidas constam na Tabela 8, elaborada pela
média de todas as respostas fornecidas.
Tabela 8 – Avaliação dos fatores que afetam a NÃO ida aos estádios.
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Fonte: os autores

Como forma de destacar os principais resultados obtidos, foi elaborada a Tabela 9, onde indicamos os cinco fatores que mais afetam a NÃO ida aos estádios.
Destacamos que os itens apurados nas Fases 1 e 3 (antes e depois da Copa do
Mundo) são os mesmos, alterando apenas na Fase 2, o item relacionado ao valor
do ingresso. Vale lembrar que os dados levantados na Fase 2 dizem respeito ao
período de realização dos jogos da Copa do Mundo 2014.
Tabela 9 – Cinco fatores que mais afetam a NÃO ida ao estádio.
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Fonte: os autores

A Tabela 10 destaca os cinco fatores, apontados pelos entrevistados, que menos afetam a NÃO ida aos estádios. Neste aspecto, percebe-se que, em todas as
fases, os itens mais apontados pelos entrevistados foram “é uma perda de tempo
ir a um jogo de futebol” e “estádio vazio”.

Tabela 10 – Cinco fatores que menos afetam a NÃO ida ao estádio.
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Fonte: os autores

O item subsequente do questionário buscou identificar, na opinião dos torcedores entrevistados, “o que os clubes poderiam fazer para você assistir mais
jogos no estádio?”. Foram dadas quinze opções aos respondentes, com a possibilidade de escolha de três alternativas. Os resultados obtidos estão apresentados
na Tabela 11.
Tabela 11 – Ações para melhorar a IDA do torcedor ao estádio.
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Fonte: os autores

No que diz respeito às ações que os clubes poderiam adotar, na opinião
dos entrevistados, para as pessoas frequentarem mais os estádios, verifica-se, nas três Fases, a “importância de melhorar a segurança dentro e fora
do estádio”. Outro item apontado com relevância pelos respondentes foi
“aprimorar a acessibilidade ao estádio no que concerne ao estacionamento
e transporte”. Destaca-se também a “melhoria nas condições do estádio”,
onde o conforto é um aspecto que qualifica a ida das pessoas a uma partida
de futebol.
Por fim, fica evidente que os torcedores pernambucanos gostam de ir aos
estádios de futebol, uma vez que a alternativa “é uma perda de tempo ir a
um jogo de futebol” foi a menos considerada pelos entrevistados. Além do
resultado da pesquisa, a média de público em diversos eventos que ocorrem
nos estádios do Estado é alta em comparação com outras cidades brasileiras
pesquisadas.

5.3. O público e sua percepção dos estádios de Recife
Nesta parte da pesquisa, buscou-se identificar as percepções dos entrevistados sobre os estádios onde assistiram a uma partida de futebol em Recife.
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Como já mencionado anteriormente, na Fase 1 foram ouvidos torcedores
que foram a jogos no Estádio da Ilha do Retiro e no Estádio do Arruda,
instalações que não foram utilizadas para a Copa do Mundo 2014. Na Fase
2, foram entrevistadas as pessoas que assistiram a jogos do Mundial na Arena
Pernambuco. Por último, na Fase 3, o público respondente assistiu a jogos dos
diversos clubes do estado nas Séries A e B do Campeonato Brasileiro na Arena
Pernambuco.
No que diz respeito ao primeiro item estudado, questionou-se o “valor pago
pelo entrevistado pelo ingresso da partida”. Os resultados obtidos estão em
comparação com os dados oficiais de público dos diversos campeonatos com
jogos em Recife, na Tabela 12.

Tabela 12 – Preço dos Ingressos Médios em Recife e no estado do
Pernambuco

Fonte: os autores – elaborado a partir dos portais (*) www.cbf.com.br e
(**) www.srgoool.com.br.

Quanto aos valores dos ingressos nas três Fases da pesquisa, fica evidente que na Fase 2, durante a Copa do Mundo, estes estavam mais caros.
Percebe-se, também, que houve uma variação de valor médio da Fase 1
para a Fase 3. Com a Arena Pernambuco os ingressos, mesmo em competições locais, tiveram um crescimento em seu valor, tanto com relação ao
público entrevistado, quanto aos dados oficiais obtidos junto às súmulas
dos campeonatos organizados pela Confederação Brasileira de Futebol, a
CBF.
No questionamento seguinte, o entrevistado foi solicitado a informar o
“quanto gastou, naquele dia, para assistir a partida que acabara de presenciar”.
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Estes gastos levaram em conta o transporte, ingresso, refeição e outros que deveriam ser citados pelo torcedor em sua resposta. Os resultados obtidos constam
da Tabela 13.

Tabela 13 – Gasto total para assistir à partida.

Fonte: os autores.

Assim como no item anterior, fica evidente que os gastos totais efetuados
pelos torcedores que foram a jogos da Copa do Mundo são bem superiores do
que nas Fases 1 e 3. Isto pode ser explicado pelo fato de haver, nas partidas do
Mundial, uma infraestrutura mais adequada ao consumo de produtos e serviços
de produtos licenciados da competição.
A questão seguinte trata da “avaliação dos itens de experiência nos estádios”,
onde os entrevistados tinham 33 itens a serem avaliados baseados no documento
técnico da FIFA para Instalações, Estádios de Futebol: Recomendações e Exigências
Técnicas (5ª Edição, 2011).
Os itens apresentados relacionavam-se à experiência do torcedor/consumidor nos estádios durante as três fases, onde cada entrevistado avaliou a partir de
uma escala de cinco níveis, de 1 (péssimo) a 5 (ótimo). Os resultados finais de
cada item estão apresentados na Tabela 14, e representam a média de avaliação
de todos os entrevistados em cada uma das três fases. Os resultados estão organizados em ordem decrescente de avaliação, do fator melhor avaliado para o
pior avaliado.
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Fonte: os autores.

Tabela 14 – Avaliação dos itens de experiência nos estádios.
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Nas três Fases fica evidente que os fatores melhor avaliados estão diretamente relacionados com a experiência e o conforto ao assistir um jogo de futebol,
sendo os itens com melhor avaliação: “iluminação geral do Estádio”, “visibilidade do gramado” e “boa atmosfera/clima no estádio”.
No que diz respeito aos piores aspectos avaliados na experiência de frequentar
um estádio de futebol no Recife, se verifica que o valor do estacionamento, bebidas e comidas foram os itens com menor média.Vale destacar também, na Fase 1,
o item de “instalações para pessoas com necessidades especiais”, o que demonstra
que os estádios mais antigos, uma vez que na Fase 1 foram entrevistados torcedores no Estádio da Ilha do Retiro e Estádio do Arruda, não estão preparados totalmente para a acessibilidade de pessoas com algum tipo de necessidade especial.
Na questão posterior, foi solicitado ao entrevistado que avaliasse cada um
dos itens de “avaliação do caderno para estádios da FIFA”. Os itens foram organizados em 12 grandes categorias, definidas a partir do documento oficial da
FIFA, Estádios de Futebol: Recomendações e Exigências Técnicas (5ª Edição, 2011). As
respostas obtidas estão na Tabela 15.
Tabela 15 – Avaliação de Itens do Caderno para Estádios da FIFA

Fonte: os autores.

Quanto aos resultados, é possível destacar que a “experiência vivida” e o
“conforto” foram bem avaliados nas Fases 2 e 3. Já na Fase 1, o “conforto” foi o
quarto pior item avaliado, ficando evidente a qualidade da Arena Pernambuco
em relação aos demais estádios.
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Ao comparamos os resultados expostos nas Tabelas 14 e 15, apresentamos
os resultados de Condições Gerais e Avaliação Média dos Estádios avaliados nas
três fases, conforme Tabela 16.
Tabela 16 – Avaliação Média Geral dos Estádios

Fonte: os autores.

As médias obtidas em cada Fase apresentam uma distância significativa das
condições gerais da Fase 1 em relação às Fases 2 e 3, corroborando para evidenciar que a experiência na Arena Pernambuco foi considerada pelos torcedores
muito melhor do que nos demais estádios da capital pernambucana.
Por fim, o último questionamento desta etapa, fundamental para a pesquisa,
onde foi questionado aos entrevistados, após a experiência vivida de assistir a
uma partida de futebol, se ele, torcedor, “pretende retornar àquele estádio/arena onde acabou de presenciar uma partida oficial” em Recife. Os dados estão
apresentados na Tabela 17.
Tabela 17 – Intenção de retornar ao estádio.

Fonte: os autores.

Os resultados desta etapa evidenciam, de forma clara, que a Arena Pernambuco foi um sucesso na avaliação do torcedor, principalmente quando comparamos a experiência de assistir a uma partida de futebol no novo espaço
do futebol pernambucano, com os Estádios “antigos” analisados na Fase 1 da
pesquisa. A boa atmosfera do estádio e a visibilidade do gramado (Tabela 14)
foram aspectos que corroboraram para o sucesso da Arena Pernambuco, como
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fica evidente na Tabela 15, em que a “experiência vivida” e o “conforto” apresentaram as maiores médias na avaliação do torcedor. A Tabela 16 comprova
que, nas Fases 2 e 3, os entrevistados melhor avaliaram, na média final, o estádio
frequentado, a Arena Pernambuco, do que os demais estádios da Fase 1. Isto é
resultado da qualidade das instalações da Arena Pernambuco, onde a média da
Fase 1 foi de 2,74, contra média superior à 3,90 nas Fases 2 s 3.
No que diz respeito à intenção de retornar ao estádio para assistir a uma
partida de futebol, exposta na Tabela 17, os torcedores demonstram que sua
intenção é, nas três Fases, de retornar à instalação. O índice, que já apresentava
média de 80% nas Fases 1 (Pré-Copa) e 2 (Copa do Mundo), aumentou significativamente na Fase 3 (Pós-Copa), com uma média de 95% de intenção, quase
unanimidade entre os entrevistados.

5.4. Perfil do torcedor nas três etapas
A última etapa da pesquisa teve como intuito estabelecer o perfil das pessoas
entrevistadas nas três Fases do processo de pesquisa em Recife. Para tanto, cinco
perguntas foram realizadas para alcançar este objetivo.
O primeiro questionamento era referente à idade dos entrevistados. Os resultados obtidos estão apresentados na Tabela 18.
Tabela 18 – Idade dos respondentes

Fonte: os autores.
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É possível verificar que, nas três Fases, a maioria dos torcedores entrevistados
era jovem, com idades entre 20 e 39 anos. Na Fase 2 (Copa do Mundo), a faixa
etária dos 30 a 39 representou 30,40% da amostra, enquanto que nas Fases 1
(Pré-Copa) e 3 (Pós-Copa) cerca de 50% estavam na faixa etária dos 20 aos 24
anos.
A questão seguinte buscou identificar o “sexo dos frequentadores” dos estádios nas três Fases da pesquisa. Os resultados obtidos estão apresentados na
Tabela 19.
Tabela 19 – Sexo dos frequentadores.

Fonte: os autores.

Apesar da maioria dos frequentadores serem do sexo masculino, podemos
destacar um percentual significativo do sexo feminino nas três Fases, respectivamente 31,50%, 24,62% e 25,17%.
A pergunta posterior procurou identificar o “local de nascimento” dos entrevistados. Os resultados estão apresentados na Tabela 20.
Tabela 20 – Local de Nascimento

Fonte: os autores.

596

Os Estádios e Arenas do Futebol Brasileiro e o legado da Copa do Mundo 2014:
o padrão FIFA, o consumidor do esporte e o entretenimento

Quanto ao local de nascimento, verificamos nas Fases 1 e 3 que a grande
maioria dos torcedores era do estado de Pernambuco. Contudo, na Fase 2
(Copa do Mundo), há uma presença significativa de pessoas do exterior,
de estrangeiros. Isto é justificado pelo caráter global do evento Copa do
Mundo, que trouxe à Arena Pernambuco, seguidores de seleções como Japão, Estados Unidos, Alemanha e outras, que jogaram em Recife durante
o Mundial.
A pergunta seguinte buscou identificar a escolaridade dos entrevistados,
onde foi questionado “o nível de ensino mais elevado que o entrevistado completou”. Os resultados podem ser observados na Tabela 21.
Tabela 21 – Escolaridade

Fonte: os autores.

Fica evidente que nas Fases 1 e 3, a maioria dos entrevistados completou o ensino médio, respectivamente 52,92% e 56,85%. Já na Fase 2, que
correspondeu ao período da Copa do Mundo, é possível observar a predominância da presença de pessoas com nível maior de escolaridade, 37,08 %
com ensino superior, 20,06% com especialização e 9,73% com mestrado/
doutorado (9,73%).
Por fim, a última pergunta era sobre o nível de renda familiar do entrevistado. Os resultados podem ser observados na Tabela 22.
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Tabela 22 – Qual é sua renda familiar?

Fonte: os autores.

No que diz respeito à renda familiar, observamos uma tendência homogênea
nas três Fases, predominando o nível de renda de 4 a 10 salários mínimos, com
médias respectivas em cada uma das fases de 33,45%, 29,48% e 31,69%.
Verifica-se que na Fase 2, em comparação com as Fases 1 e 3, uma presença
maior de turistas, uma vez que os jogos em questão eram da Copa do Mundo
FIFA e, em razão disso, os respondentes apresentaram maior nível de renda e
de escolaridade.

Considerações Finais
Diante de tudo o que foi exposto, concluímos que a oferta e procura por
estádios e/ou campos de futebol em Pernambuco, mais precisamente na cidade
do Recife, estão intimamente associadas ao processo evolutivo da modalidade.
Os primeiros campos eram extremamente simples, oferecendo apenas o básico
para a prática do esporte, o que não é um demérito, pois, em um momento
inicial, era suficiente para atender às necessidades da população.
Com o passar dos anos, o interesse em praticar e acompanhar o futebol
começou a crescer demasiadamente. Com isso, surgiu a necessidade de uma
qualificação e expansão dos campos, que começaram a apresentar características
próprias de estádios.
Dentro deste processo evolutivo, a escolha do Recife como uma das sedes
para o Mundial de futebol de 2014, na época muito comemorada, após a Copa
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tornou-se bastante contestada. Não pela capacidade da cidade em receber um
megaevento, pois durante a Copa do Mundo, Recife foi bem avaliada e apresentou bons resultados, mas sim, pela relevância de se investir muito dinheiro
público nesse tipo de evento. Principalmente quando hoje, mais de um ano após
o encerramento da competição, a maior parte das obras ainda está inacabada.
A construção de uma arena moderna, a Arena Pernambuco, evidenciou os
graves problemas de acesso à instalação, distante do centro de Recife. Além disso,
a Arena ainda não está sendo utilizada da melhor maneira possível pelas organizações esportivas do estado de Pernambuco e pela entidade que a administra.
Quanto aos resultados da pesquisa realizada na capital pernambucana, em
suas três Fases, concluímos que o futebol é um esporte de grande destaque
para os recifenses, pois torcem e acompanham diariamente seus clubes. Ir aos
estádios de futebol é algo comum e relevante para a população. Contudo, ser
sede de um dos eventos esportivos mais importantes do mundo, posteriormente, fez com que os torcedores passassem a cobrar um melhor serviço a
ser prestado pelos seus clubes, que ao mesmo tempo precisam estar atentos
aos aspectos mais relevantes que influenciam a satisfação e o comportamento
positivo deste torcedor.
Portanto, com a Copa do Mundo FIFA de Futebol 2014, o esperado desenvolvimento previsto para a Região Metropolitana do Recife como um todo,
não aconteceu em sua plenitude. Aspectos como infraestrutura urbana, desenvolvimento econômico, social e âmbito esportivo, não foram atingidos como se
esperava antes da realização do Mundial. Inúmeros problemas, principalmente
quando o assunto é a utilização e manutenção da Arena Pernambuco, que a cada
dia mostra mais sua inviabilidade financeira, apareceram depois do encerramento dos jogos da Copa na capital pernambucana. Aos responsáveis pelo estádio e
aos governantes da cidade e do estado, cabe uma reavaliação significativa de suas
posições, no sentido de apontar soluções o mais breve possível, para evitar um
legado negativo eterno para Recife e sua população.
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RIO DE JANEIRO (RJ): A “CIDADE
MARAVILHOSA E O ETERNO MARACANÃ
João Manuel Casquinha Malaia Santos
Carlos Affonso Sartore Salles
Ana Carolina Costa Cruz
Ary José Rocco Jr

A cidade de “São Sebastião do Rio de Janeiro” foi fundada por Estácio de
Sá em 1° de março de 1565, quando desembarcou num istmo entre o Morro
Cara de Cão e o Morro do Pão de Açúcar, erguendo uma paliçada defensiva.
A vitória de Estácio de Sá, subjugando elementos remanescentes franceses
(os quais, aliados aos tamoios, dedicavam-se ao comércio, ameaçando o domínio
português na costa do Brasil), garantiu a posse do Rio de Janeiro, rechaçando,
a partir daí, novas tentativas de invasões estrangeiras e expandindo, à custa de
guerras, seu domínio sobre as ilhas e o continente.
Durante quase todo o século XVII, a cidade teve um desenvolvimento urbano lento. Uma rede de pequenas ruelas conectava entre si as igrejas, ligando-as
ao Paço e ao Mercado do Peixe, à beira do cais. A partir delas, nasciam as principais ruas do atual centro. Com cerca de 30 mil habitantes na segunda metade
do século XVII, o Rio de Janeiro tornara-se a cidade mais populosa do Brasil,
passando a ter importância fundamental para o domínio colonial.
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Essa importância tornou-se ainda maior com a exploração de jazidas de
ouro em Minas Gerais no século XVIII: a proximidade levou à consolidação da
cidade como proeminente centro portuário e econômico. Em 1763, o ministro
português Marquês de Pombal transferiu a sede do Brasil colônia de Salvador
para o Rio de Janeiro.
O Rio de Janeiro foi a capital do Brasil de 1763 a 1960, quando o governo
foi transferido para Brasília. Atualmente é a segunda mais populosa cidade do
país, depois de São Paulo. Entre 1808 e 1815, foi a capital do “Reino Unido de
Portugal e dos Algarves”, como era oficialmente designado Portugal na época.
Entre 1815 e abril de 1821, sediou o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, após elevação do Brasil a parte integrante do Reino Unido.
Após a Independência do Brasil em 1822, a cidade continuou como capital
do país, enquanto a província do Rio de Janeiro enriqueceu com a agricultura
canavieira da região de Campos e, principalmente, com o novo cultivo do café
no Vale do Paraíba. De modo a separar a província da capital do Império, a cidade foi convertida, no ano de 1834, em Município Neutro, passando a Província
do Rio de Janeiro a ter Niterói como capital.
Com a Proclamação da República Brasileira em 1889, a cidade passou a
enfrentar graves problemas sociais, advindos do rápido e desordenado crescimento. Com o fim do trabalho escravo em 1888, a cidade passou a receber
grandes contingentes de imigrantes europeus e de ex-escravos, atraídos pelas
oportunidades que ali se abriam ao trabalho assalariado. Entre 1872 e 1890, sua
população duplicou, passando de 274 mil para 522 mil habitantes.
Em 27 de outubro de 1912, foi inaugurado o primeiro trecho do caminho
aéreo do Pão de Açúcar, entre a Praia Vermelha e o Morro da Urca. O chamado “bondinho do Pão de Açúcar” se tornaria um dos grandes símbolos da
cidade. Em 12 de agosto de 1931, foi inaugurada a estátua do Cristo Redentor,
que também se tornaria um dos principais pontos turísticos do município. Em
1950, para a Copa do Mundo FIFA, foi inaugurado o estádio Jornalista Mário
Filho (Maracanã). Em 1960, após a transferência da capital federal para Brasília,
o antigo Distrito Federal, onde se situava a cidade do Rio de Janeiro, se tornou
o estado da Guanabara.
Em 1992, a cidade sediou a Conferência das Nações Unidas sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento (CNUCED), mais conhecida como Rio-92 ou
ECO-92 – a primeira reunião internacional de peso a se realizar após o fim
da Guerra Fria, com a presença de delegações de 175 países. A cidade foi sede
dos Jogos Pan-Americanos de 2007, ocasião na qual realizou investimentos em
estruturas esportivas (incluindo a construção do Estádio Olímpico João Havelange) e nas áreas de transportes, segurança pública e infraestrutura urbana. O
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Rio de Janeiro também abrigou, em 2016, os Jogos Olímpicos de Verão, o mais
importante evento do esporte mundial.
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
(2016), a população estimada da cidade do Rio de Janeiro é de 6.498.837 habitantes. Com uma extensão territorial de 1 197,463 km2, a capital do estado do
Rio de Janeiro apresenta uma densidade demográfica de 5.427,17 hab./km² e
IDH-M de 0,799 (SECOPA, 2014).
Em 2014, ainda segundo o IBGE (2016), o munícipio apresentou o 2º Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil, com a economia da cidade gerando R$
299,850 bilhões naquele ano, com um PIB per/capita de R$ 46.461,82 (SECOPA, 2014).
Considerado o cartão-postal brasileiro, o Rio de Janeiro é o ponto mais
conhecido do Brasil no exterior. Além de lindas praias e atrações naturais em
profusão, lá estão referências internacionalmente conhecidas, como o Cristo
Redentor, o Maracanã e o Pão de Açúcar. O Carnaval mais famoso do Brasil
e os luxuosos desfiles de escolas de samba também acontecem na Cidade Maravilhosa. Segundo estado mais populoso do país, o Rio tem cada vez mais se
tornado um destino para turistas de todo o mundo. Foi a sede da final da Copa
das Confederações de 2013. Por tudo isso, era natural que a cidade turística mais
importante do Brasil fosse somente mais uma das sedes da Copa do Mundo,
mas, também, de sua grande final (Portal da Copa, 2014).

1. A cidade do Rio de Janeiro e os seus
estádios de futebol
Não é por acaso que o historiador Victor Andrade de Melo, em um dos seus
primeiros trabalhos acadêmicos, chamou o Rio de Janeiro da virada do século
XIX para o XX de “Cidade Sportiva” (Melo, 2001). Em suas pesquisas sobre
a então capital do Brasil, Melo revelou uma pluralidade de espaços esportivos.
Havia estádios enormes para o espetáculo do turfe e arquibancadas montadas à
beira das praias e lagos para acompanhar as regatas. Havia público que se amontoava nas ruas para assistir a provas de ciclismo ou de corridas a pé. Até praças
de touros havia no Rio de Janeiro. Sem dúvida, a população carioca vivia a
modernidade por meio dos esportes.
Vieram então as primeiras décadas do século XX e com elas o futebol. Desde os primórdios deste esporte no Brasil, o Rio de Janeiro se destacou por levar
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a sério a atividade de construir grandes praças para este espetáculo esportivo.
Um espetáculo tão singular, que dava oportunidade de o público participar efusivamente das arquibancadas e que tomava conta das páginas dos jornais, além
dos corações de homens e mulheres da cidade. Os estádios de futebol do Rio
de Janeiro eram um espaço de atividade social intensa e cada grande clube da
cidade queria ter o seu.
Podemos arriscar uma divisão de períodos ao falar das construções dos principais estádios de futebol do Rio de Janeiro. Seriam quatro períodos. O primeiro deles engloba as duas primeiras décadas do século XX. Não foi um período
de construção de grandes estádios, não se usava concreto armado, a maior parte
das arquibancadas era de madeira e campos de grandes clubes, como o Flamengo e o Fluminense, improvisavam morros para seus espectadores. No entanto,
era um período de inúmeros pequenos e acanhados estádios espalhados pela
cidade. Mais de 30 campos de futebol fechados e com cobrança de ingresso
funcionavam no Rio de Janeiro (Santos, 2010). Foi um período de grande
profusão de pequenos estádios de futebol e em que se estruturou o mercado de
consumidores deste esporte no Rio de Janeiro.
Os grandes clubes cariocas construíam seus campos de football dentro de
seus clubes, anexos ao salão de festas e aos demais recintos esportivos. A partir
desta primeira fase, temos uma segunda fase, com a construção de dois grandes
estádios na cidade, cada um deles pertencente a um grande clube carioca. Foi
o período da construção e reforma do Estádio das Laranjeiras (1919 e 1922)
de propriedade do Fluminense Football Club e da construção do Estádio São
Januário (1927) de propriedade do Clube de Regatas Vasco da Gama.
Esta fase marca uma transição com características inovadoras, mas ainda com
traços da primeira fase. Se o concreto armado passava a ser a grande inovação
na construção destes dois grandes estádios de futebol, os mesmos pertenciam
aos clubes e ficavam dentro de suas dependências. O estádio do Fluminense,
por exemplo, ficava ao lado do nobre salão de festas onde riquíssimas famílias da
cidade promoviam bailes sociais.
A terceira e quarta fases marcam uma nova era na construção de estádios no
Rio e na cidade do Rio de Janeiro. Dos estádios privados, que pertenciam aos
clubes, para a construção de grandes arenas esportivas por parte do Estado, com
o intuito de promover a cidade, de dar suporte a grandes eventos esportivos e
a simbolizarem novas eras de modernidade do Rio de Janeiro. A terceira fase
é marcada pela construção do Estádio do Maracanã (1950) e a quarta fase pela
construção do Estádio Olímpico João Havelange, o Engenhão (2007).
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1.1 O Stadium (1919 e 1922)
O primeiro dos grandes estádios do Rio de Janeiro foi o do Fluminense. Conhecido em seus primeiros anos como “Estádio da Rua Álvaro Chaves”
(nome da rua da entrada principal), ou “Estádio das Laranjeiras” (em alusão
ao nobre bairro em que estava localizado), ou simplesmente “Stadium”. Foi o
primeiro grande estádio do Brasil, o primeiro em concreto armado, o primeiro
estádio a se tornar um ícone da modernidade brasileira.
Um dos grandes responsáveis pela obra foi o então presidente do clube Arnaldo Guinle, membro de uma das famílias mais ricas do país. A família Guinle
tinha fortes ligações com o clube. O primeiro campo do Fluminense, local onde
foi erguido o estádio anos depois, foi em grande parte uma doação da família
ao clube. Arnaldo Guinle queria colocar o nome do Fluminense, e consequentemente o seu, no lugar mais alto do esporte.
Sua estratégia foi se aproximar da Confederação Brasileira de Desportos, pleitear e conseguir junto à Confederação Sul Americana de Futebol colocar o Rio de
Janeiro, pela primeira vez na história do país, como sede de uma grande competição internacional de futebol: o Sul Americano de Futebol. A estratégia deu certo.
O Rio de Janeiro foi escolhido a sede do Campeonato Sul Americano de
Futebol de 1918. A competição teve início em 1916. Uruguai e Argentina já
haviam sediado o torneio. Mas a disputa de 1918 foi adiada devido à Gripe
Espanhola e aconteceu apenas em 1919.
O estádio foi construído pelo clube, com empréstimo hipotecário junto ao
Banco do Brasil e subvencionado por Arnaldo Guinle (Santos, 2014). Durante
1917 e 1918, Guinle conseguiu os investimentos e inaugurou o “Stadium”,
também chamado estádio Manoel Schwartz, com capacidade para 18 mil pagantes (os jornalistas mais exagerados chegavam a falar em capacidade para mais
de 30 mil pessoas).
O curioso é que este estádio, novinho, um dos maiores da América do Sul,
não teve vida longa. Cerca de um ano após a sua inauguração, passou por uma
reforma gigantesca. O motivo: sediar mais uma competição esportiva internacional, desta vez a primeira edição dos “Jogos Sul Americanos”, em 1922, ano
do centenário da independência do Brasil.
Esta competição, que na época foi chamada de “Jogos Olympicos do Rio
de Janeiro”, foi a primeira competição poliesportiva continental do mundo. Fez
parte das celebrações do “Centenário da Independência”, inclusive como parte
do calendário oficial do governo de atividades das festas. Foi uma oportunidade
singular para a construção de novos espaços esportivos.
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Mais uma vez, Arnaldo Guinle foi hábil e trouxe a competição de futebol
dos “Jogos” para dentro de seu clube. Argumentou junto ao governo federal que
havia necessidade de o clube conseguir novos recursos e reconstruir seu estádio.
Conseguiu que o então presidente Epitácio Pessoa assinasse um decreto-lei
autorizando o clube a mudar sua razão social e passar a poder emitir debentures
(ordens ao portador) a serem pagas semestralmente, com juros de 7% ao ano, em
30 anos. Os recursos para o pagamento viriam da própria exploração do estádio.
E assim Guinle conseguiu viabilizar a obra. Em 1922, foi reinaugurado o
“Stadium”, obra de Hypolito Pujol Junior, importante arquiteto da Escola Politécnica de São Paulo. Com capacidade para 22 mil pessoas (ou mais de 40
mil como alguns jornalistas esportivos chegaram a cogitar), o novo campo do
Fluminense era ainda mais imponente, com dois lances de arquibancadas em
concreto armado. Sem dúvida, um dos pontos mais importantes da cidade do
período.
O Stadium foi palco de inúmeras partidas de futebol da seleção brasileira e
de outras seleções, da seleção carioca e outras seleções estaduais e de grandes
clássicos do futebol brasileiro, principalmente até a década de 1950. Sua arquibancada que ficava na Rua Pinheiro Machado não existe mais, dando espaço
para a duplicação da pista e para o fluxo de automóveis do Túnel Santa Bárbara
e diminuindo sobremaneira sua capacidade. Foi utilizado pelo Fluminense até o
ano de 2003, quando não mais jogou em seu estádio partidas oficiais. Atualmente, funciona como campo de treinamento do clube para a equipe profissional e
algumas categorias de base.

1.2 Estádio de São Januário (1927)
O estádio de São Januário foi outro grande marco da história da cidade do
Rio de Janeiro. Sua construção foi viabilizada pelo então presidente do Vasco da
Gama, Raul Campos, que foi um dos grandes nomes no processo que culminou
com o reconhecimento da profissão de jogador de futebol no Brasil, em 1933.
O estádio foi construído no bairro de São Cristóvão, por meio de diversas ações
como empréstimos com sócios, empréstimos hipotecários com bancos e também com auxílio de figuras importantes do governo brasileiro.
Um dos grandes elementos motivadores da construção de São Januário foi
o fato de o clube ser sistematicamente ameaçado de não poder participar das
competições cariocas por não possuir campo próprio. Em 1923, a diretoria do
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Vasco, principalmente seu presidente Raul Campos, havia assombrado os diretores dos grandes e tradicionais clubes cariocas. Estreando na primeira divisão
e com uma equipe recheada de jogadores negros e analfabetos, a maioria recebendo para jogar, o Vasco foi logo ganhando o título carioca. Em 1924, Flamengo, Fluminense, Botafogo e América fundaram uma nova liga para excluir
o Vasco e suas atitudes ilícitas – devemos lembrar que era proibida a inscrição de
jogadores analfabetos e/ou profissionais.
Os argumentos usados para excluir o Vasco foram: o clube não aceitou eliminar alguns de seus atletas que não haviam passado no exame para provar que
não eram analfabetos; e o clube não tem estádio. Quando foi finalmente aceito
em 1925, os mesmos atletas continuavam no Vasco, e os planos para a construção
de um estádio próprio começaram.
O estádio a ser construído que deveria representar a pujança da enorme
colônia portuguesa da cidade do Rio de Janeiro. De acordo com o censo de
1920, os portugueses representavam mais de 10% da população carioca. Seus
descendentes, filhos e netos, podiam se estender a quase 40% da população
(Lobo, 2001; Menezes, 1996). O estádio do clube que representava a comunidade portuguesa deveria estar à altura deste contingente populacional. E demonstrar de vez que o Vasco da Gama era um dos grandes clubes de futebol do Rio
de Janeiro e do Brasil.
Em 1926, o ex-prefeito do Rio de Janeiro e que ocupava o cargo de Senador naquele ano, aprovou um projeto para que cimento e ferro, materiais
importados naquela época, fossem isentos de taxas aduaneiras. No ano seguinte,
o presidente Washington Luís assinou um decreto-lei (n. 5179, de 11/01/1927)
permitindo que o clube realizasse empréstimos que cobrissem as despesas da
construção do estádio.
São Januário, um estádio com capacidade aproximada de 30 mil pagantes,
foi a expressão da força da colônia portuguesa no Rio de Janeiro. O estádio foi
construído pela Christiani & Nielsen, uma empresa dinamarquesa radicada no
Brasil desde 1917. A Pedra Fundamental foi assinada pelo prefeito do Rio de
Janeiro, Alaor Prata, em 6 de janeiro de 1926. O estádio foi inaugurado em 1927
e no ano seguinte, estreou a iluminação para jogos à noite. A capacidade do estádio não era anunciada oficialmente. Nos jornais, chega-se a falar em capacidade
de mais de 40 mil espectadores.
O estádio de São Januário não foi apenas um marco na história dos esportes
da cidade do Rio de Janeiro e do país. O estádio foi palco não só das principais
partidas de futebol do país, mas também foi palco de grandes manifestações
políticas, principalmente na Era Vargas. Até o início da década de 1940, quando
o Estádio do Pacaembu, em São Paulo, foi inaugurado, São Januário foi o palco
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escolhido pelo então presidente Getúlio Vargas para as celebrações do 1º de
Maio e para outros eventos cívicos políticos.
Atualmente, São Januário continua sendo a casa do Vasco da Gama. Algumas
vezes, por ser um estádio hoje com capacidade reduzida para 21.880 espectadores, a equipe do Vasco prefere mandar alguns jogos no Maracanã para poder
atuar para um público maior. Em algumas ocasiões, em clássicos cariocas, por
exemplo, é mesmo obrigado pela polícia a transferir o jogo para o Maracanã por
questões de segurança. São Januário já foi palco de uma das maiores tragédias do
futebol brasileiro, quando parte de suas arquibancadas desmoronaram na final
do Campeonato Brasileiro de 2000, entre Vasco e São Caetano. O saldo de mais
de 130 feridos poderia ter sido muito pior, dado as proporções do desabamento.
Até a construção do estádio do Maracanã, São Januário e Laranjeiras eram
grandes símbolos da modernidade de uma época. Estádios grandes para os padrões da época, o concreto armado e a arquitetura chamavam a atenção. Construídos por grandes clubes da capital, estes estádios representavam também a
força de uma elite que conseguia viabilizar estas construções, se posicionar
como líderes do futebol brasileiro e se distanciar de outros clubes. Se os estádios
das Laranjeiras eram o símbolo da elite carioca, o estádio de São Januário mostrava a pujança da colônia portuguesa.
O tempo passou e tanto o “Stadium”, quanto “São Januário” marcaram época. Foram o orgulho não só dos sócios e torcedores dos dois clubes. Foram
orgulhos nacionais, exaltados pela imprensa e por membros do governo por
mostrar a capacidade empreendedora de um povo que se adequava ao que
acontecia nas grandes capitais do mundo. Sem os devidos investimentos em
manutenção e modernização, estes outrora ícones da modernidade carioca não
são nem a sombra do que foram.

2. O “Estádio Municipal” (1950)
Se os primeiros grandes estádios do Rio de Janeiro pertenciam a dois dos seus
maiores clubes, a década de 1940 iria assistir à construção daquele que na época era
“o maior estádio do mundo”. No entanto, este estádio não pertenceria a nenhum
clube. Era um estádio público, que deveria demonstrar a capacidade do governo e do
povo em construir uma obra de tamanha magnitude para sediar a Copa do Mundo
de 1950. Trata-se da terceira fase da evolução dos estádios no Brasil, marcada por
investimentos estatais e aspirações de querer ter a maior praça esportiva do planeta.
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No ano de 1938, em visita ao Rio de Janeiro, o presidente da FIFA, Jules
Rimet, teria se encantado com a cidade e, após a Segunda Guerra Mundial, na
primeira reunião da entidade, o então presidente confirmou a cidade como
candidata única para sediar a Copa do Mundo de 1950, a 4ª da história do
mundial (globoesporte.com, 2015).
Para tanto, a cidade precisaria de um estádio de grande porte que pudesse
sediar as partidas. Nas discussões para o local da construção do estádio, o deputado federal Carlos Lacerda sugeriu Jacarepaguá como a melhor localização,
Entretanto, o então prefeito, General Ângelo Mendes de Morais, e o vereador
Ary Barroso sugeriram a área do antigo Derby Club, que seria o centro geométrico da cidade.
O Jornal dos Esportes, liderado pelo jornalista Mário Filho publicou vários
artigos a favor da proposta do prefeito. Além disso, o jornal foi responsável pela
realização de uma pesquisa popular sobre o local da construção do estádio,
que também favoreceu o bairro da Tijuca (globoesporte.com, 2015). Na época,
Carlos Lacerda também criticava a construção do estádio devido ao montante
financeiro de gastos que seriam necessários para a construção do complexo
esportivo (Carioquíssimo, 2015).
O Brasil das décadas de 1940 e 1950 passava por um período de transição
política. Não apenas o Brasil, mas o mundo todo passava por uma grande transformação política. O final da II Guerra Mundial e o início da bipolarização
política entre o capitalismo e o socialismo marcariam as décadas seguintes. No
Brasil, o fim da Ditadura Vargas e a volta das eleições democráticas marcavam o
cenário político nacional. O Rio de Janeiro, então capital do país, não parava de
crescer. Sua população crescia vertiginosamente desde os anos 1920, momento
em que a população ultrapassou um milhão de habitantes. Em 1950, a população da cidade do Rio de Janeiro já contava com 2,3 milhões de habitantes.
E foi neste contexto que o Brasil conseguiu ser a sede da Copa de 1950. O
campeonato deveria ter acontecido em 1942, mas não aconteceu devido aos
conflitos da II Guerra. Ao final da Guerra, a FIFA decidiu que o evento deveria
acontecer em 1949.
A conquista de sediar a Copa do Mundo de 1950 se deu em eleição no
Congresso da FIFA de 25 de julho de 1946. O Brasil ganhou com a unanimidade de votos a possibilidade de sediar a Copa do Mundo em 1949 e o feito não
recebeu grande alarde pela imprensa brasileira. A Folha da Manhã, por exemplo,
dedicou apenas uma pequena nota perdida no meio das notícias esportivas da
página 4 do dia 26 de julho de 1946: “No Brasil os jogos da Taça do Mundo:
Luxemburgo, 25 - Urgente - O Congresso da FIFA decidiu por unanimidade
de votos a realização no Brasil do próximo Campeonato Mundial de Futebol”.
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No mesmo dia, na página 10, o Jornal do Brasil reproduziu notas da Associated
Press e da United Press (principais agências de notícias do mundo) confirmando
que o Brasil seria a sede do Mundial de 1949.
Após a garantia de ser a sede, os representantes brasileiros no Congresso da
FIFA solicitaram para que o evento acontecesse em 1950, para dar tempo de
se construírem e reformarem as praças esportivas. A principal obra para a Copa
do Mundo de 1950, sem dúvida, era o Estádio Municipal do Rio de Janeiro, o
Maracanã.
No entanto, a demora no processo de início das obras foi um dos marcos da
construção. Se o Brasil soube em julho de 1946 que seria a sede da Copa do
Mundo de 1950, foi apenas em janeiro de 1948 que a pedra fundamental da
obra foi lançada. E pior, foi apenas em agosto de 1948 que as obras começaram.
Menos de dois antes do início da Copa do Mundo.
Um dos motivos do atraso da obra foi a briga política pela localização da
nova praça esportiva. Um grupo, liderado pelo prefeito Mendes de Moraes e
com apoio de Ary Barroso e Mario Filho, defendia a construção do estádio no
bairro da Tijuca, onde antes se localizava o Derby Club, um dos clubes de turfe
mais importantes do país e que se fundiu ao Jockey Club na década de 1930. O
terreno pertencia ao município do Rio de Janeiro desde o início da década de
1920, quando o presidente Epitácio da Silva Pessoa fez uma permuta do terreno
do Derby Club com outro que estava sendo formado com os aterros da área
da Lagoa Rodrigo de Freitas. O enorme terreno, às margens do Rio Maracanã
e próximo ao centro da cidade, ao lado da estação Derby Club da Estrada de
Ferro Central do Brasil estava desde então inutilizado.
Outro grupo, liderado por Carlos Lacerda, ferrenho político de oposição,
queria a construção do estádio em Jacarepaguá, zona oeste da cidade. O terreno
ficava longe do centro e de difícil acesso a meios de transporte, mas poderia se
tornar um importante polo para urbanização. A queda de braço pendeu para
o prefeito, principalmente pelo grande apoio que recebeu do jornalista Mario
Filho, árduo defensor da construção do estádio próximo ao centro da cidade.
A obra teve a construção iniciada em 10 de agosto de 1948 e foi tocada em
ritmo alucinante. Nos meses finais, o projeto passou para a liderança do Coronel
Herculano Gomes, que convocou soldados do exército para se unirem aos quase
2 mil operários que trabalhavam na obra. Caminhões do exército foram usados
para entrega de material de construção. Uma verdadeira “operação de guerra
foi montada”.
A pedra fundamental do estádio foi lançada no dia 2 de agosto de 1948,
dando início, até então, da construção do maior estádio do mundo. Do projeto
até o final das obras foram dois anos, com um custo que hoje se aproximaria
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da casa dos R$ 235,5 milhões de reais, 1/4 do atual valor do Maracanã (globoesporte.com, 2015). O Maracanã foi então inaugurado no dia 16 de junho de
1950, com a realização de uma partida entre as seleções do Rio de Janeiro e de
São Paulo. A partida foi vencida pelos paulistas, mas o primeiro gol do estádio
foi marcado pelo meio campista carioca Valdir Pereira, o conhecido Didi (Wikipedia, 2015).
De acordo com o levantamento feito pelo site globoesporte.com (2015), o
projeto inicial do Maracanã indicava uma estrutura com as seguintes características:
• Altura de 32 metros, eixo maior de 317 metros e eixo menor de 279
metros;
• Arquibancada com espaço para 100 mil espectadores sentados, área de
cadeiras com 30 mil assentos e a geral, capaz de acomodar até 30 mil
pessoas em pé;
• 300 camarotes com cinco lugares cada, com cadeiras em madeira, considerado algo sem qualquer conforto e com uma visão que não oferecia
privilégios;
• O placar era assinalado por placas de metal que eram substituídas manualmente durante os jogos; e
• Marquise que cobria parcialmente as arquibancadas em toda a sua circunferência.
O Maracanã, ou o “Estádio Municipal”, foi inaugurado às vésperas do início
da Copa do Mundo de 1950, no dia 16 de junho de 1950. A inauguração não
foi com uma partida de futebol, mas sim com uma solenidade “aproveitando
o 3º aniversário da administração municipal do General Ângelo Mendes de
Moraes”. Quem “cortou a fita” foi o presidente General Eurico Gaspar Dutra,
acompanhado de toda a sorte de políticos, embaixadores, diplomatas, jornalistas
e pessoas comuns que queriam ver “um dos maiores monumentos esportivos do
mundo” (OESP, 17/6/1950, p. 4).
A primeira partida no estádio - o “evento teste” - aconteceu apenas uma semana antes do início da Copa, em meio a andaimes nas arquibancadas e material
de construção no entorno do estádio. Foi uma partida de futebol entre as seleções paulista e carioca. Na ocasião, o prefeito da cidade, em seu discurso antes
da partida, falou do “valor do operário brasileiro na execução desta obra, dentro
do prazo fixado para sua inauguração. Antes da partida, o estádio foi benzido
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pelo Cardeal D. Jaime de Barros Câmara (Jornal do Brasil, 17/06/1950 p. 10).
Segundo texto publicado no Jornal do Brasil, “o Estádio Municipal não constitui
somente um verdadeiro e belo monumento de que tanto pode se orgulhar o
povo da nossa terra, mas representa também uma belíssima prova documental da
capacidade dos nossos engenheiros” (Jornal do Brasil, 16/06/1950 p. 11).
Entretanto, durante toda a Copa do Mundo de 1950, foi notável a existência
de andaimes por toda a estrutura do estádio, apontando uma forte indiferença
quanto à organização e preparação do estádio, principalmente em relação à
segurança e o conforto dos torcedores. Era comum as longas filas para assistir
os jogos e, após isso, a necessidade do torcedor se equilibrar, literalmente, em
pilhas de tijolos e construções inacabadas para conseguir ver a partida. A finalização completa da obra ocorreu apenas em 1965, quinze anos após a Copa
do Mundo, quando foi oficialmente batizado de Estádio Jornalista Mário Filho
(globoesporte.com, 2015).
Durante a Copa do Mundo de 1950, foram realizados oito jogos no Maracanã, mas, certamente, o de maior destaque foi a partida do dia 16 de julho, que
anotou placar de 2x1 para o Uruguai contra o Brasil (FIFA, 2015). A consagração da seleção azul celeste na final da Copa do Mundo, registrou aquele que
é, até hoje, o dia mais marcante da história do Maracanã, o também chamado
Maracanazo. Diante de um público de 199.854 pessoas presentes no estádio, a
derrota da seleção brasileira, em casa, ainda é conhecida como um dos maiores
reveses da história do futebol mundial (globoesporte.com, 2015).
Capacidade dos engenheiros, valor dos operários, o Maracanã era a prova da
força do Estado brasileiro, capaz de construir em menos de dois anos o maior
estádio do mundo. A construção do Maracanã ultrapassou e muito a esfera meramente esportiva. A imprensa e o governo trataram o estádio como um marco
na história do país. O estádio passou a ser um dos cartões postais do Rio de
Janeiro e passagem obrigatória para turistas que gostam de futebol. Mas mais do
que isso, foi durante muito tempo o orgulho máximo da população carioca, e
por que não dizer, brasileira.
Além da abertura e do jogo final, o Maracanã recebeu mais
seis partidas. Três delas foram disputadas por equipes que não
faziam parte do grupo da Seleção Brasileira. Um dia após o
Brasil vencer o México no jogo inaugural da competição, Inglaterra e Chile pisaram no gramado para 29,7 mil torcedores. Menor ainda foi o público que acompanhou o confronto
entre espanhóis e chilenos: 19,7 mil espectadores. Na última
rodada da primeira fase, 74,6 mil novos aficionados viram a
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Espanha despachar a Inglaterra e passar ao quadrangular final.
Depois da estreia, o Brasil voltou ao estádio contra a Iugoslávia.
Sem o paredão de madeira, 142.429 torcedores acompanharam a vitória brasileira. Na fase final, casa cheia novamente
para os dois jogos que antecederam a derrota fatídica para os
uruguaios. Contra a Suécia, 138 mil brasileiros empurram o
time de Barbosa, Bigode, Zizinho e Ademir para cima do rival.
Diante da Espanha, 152 mil. Na derrota para o Uruguai, havia
oficialmente 173 mil espectadores no Maracanã, número que
superlotou o maior estádio do mundo para ver o pior golpe
no futebol brasileiro (Farrugia, Salgado, Zucchi & Ximenes,
2013, p. 117-118).

Durante anos e anos o estádio foi o “Maior do Mundo” e se uniu, principalmente durante o Regime Militar das décadas de 1960, 1970 e 1980, às
grandes obras que davam publicidade à imagem de um país gigante, símbolo da
expressão do “Milagre Econômico brasileiro”. O Maracanã se uniu à Hidrelétrica de Itaipu, à Rodovia Transamazônica e a tantas outras obras como ícones
da grandeza de um governo que queria demonstrar a grandeza do país através
de suas obras faraônicas. Nunca é demais lembrar, como nos mostrou Hilário
Franco Junior em “A Dança dos Deuses” que quando o Maracanã foi inaugurado, o Rio de Janeiro tinha pouco mais de 2 milhões de habitantes e falava-se em
partidas com 200 mil espectadores, ou seja, quase 10% da população da cidade
cabia dentro do estádio.

3. Estádio Olímpico João Havelange, o
“Engenhão” (2007)
O estádio Olímpico João Havelange foi inaugurado 56 anos depois do Maracanã. Também conhecido como Engenhão, atualmente também é chamado
de Estádio Nilton Santos, desde que o Botafogo Futebol e Regatas passou a ser
o administrador do estádio. Em 2002, o Rio de Janeiro foi escolhido para ser a
sede dos Jogos Pan Americanos de 2007 e o estádio foi construído com verba
do município como parte das obras para que a cidade fosse a sede dos Jogos
Pan Americanos. A obra foi dos arquitetos Carlos Porto, Gilson Santos, Geraldo
Lopes e José Raymundo Ferreira Gomes e a pedra fundamental foi lançada dia
16 de dezembro de 2003.
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Se as características de financiamento (do Estado) e propósito (sediar um
grande evento esportivo internacional) são parecidas com a construção do Maracanã, uma característica singular marca uma grande diferença: longe de querer
ser o maior estádio do mundo, o Estádio Olímpico se pretendeu apresentar
como símbolo da modernidade, como uma arena esportiva à altura das melhores e mais modernas do mundo. Não importava mais ser o maior, aliás longe
disso: a capacidade do estádio é de 45 mil espectadores, um quarto da capacidade original do Maracanã. Importava ter a cobertura mais moderna, a melhor
tecnologia de telões, o melhor e mais moderno sistema de iluminação e a possibilidade de abrigar outros eventos esportivos para além do futebol e outros
eventos de entretenimento, como shows musicais.
O estádio foi financiado pela prefeitura do Rio de Janeiro e inaugurado na
gestão do então prefeito Cesar Maia. E foi uma das obras que mais polêmica
causou dentre todas as obras para os Jogos de 2007. A principal delas, quanto ao
custo da obra: orçada inicialmente em R$60 milhões de reais, ao final da obra
o custo total foi de R$380 milhões, um acréscimo de 533%. O então prefeito
Cesar Maia justificou à época o primeiro valor divulgado e os valores finais:
“Era apenas a primeira fase da obra” (Folha de SP, 30/6/2007, Esporte, D5). No
entanto, o aumento absurdo em relação ao orçamento inicial era apenas um dos
problemas do estádio.
O primeiro consórcio a ser responsável pela obra foi o RDR - Racional,
Delta e Recoma. Após o acerto da empresa com a prefeitura, começaram os
atrasos nas obras. Primeiro, o projeto da Prefeitura apresentou problemas para
ser aprovado pela Associação Internacional das Federações de Atletismo. Depois,
vieram problemas com a necessidade de se demolir o Museu do Trem, anexo à
estação de trem Engenho de Dentro e tombado pelo Ministério da Cultura. Até
mesmo uma adutora da empresa de abastecimento de água municipal que passava pelo meio do campo teve que ser remanejada. Estes e outros fatores levaram
o grupo RDR a fazer uma rescisão amigável com a prefeitura, em dezembro de
2006, menos de um ano antes do início dos Jogos de 2007.
A empresa escolhida pela prefeitura para finalizar o Estádio Olímpico foi o
Consórcio Engenhão - formado pela Odebrecht e pela OAS. A empresa foi a
responsável por terminar a obra e entregar o estádio. Foram mais de 4 mil operários envolvidos em cerca de três anos e meio de obras para levantar um estádio moderno, com capacidade para 45 mil espectadores. Nos últimos meses da
obra, em fevereiro de 2007, a morte do operário Odair Dama da Silva marcou
de maneira ainda mais negativa o processo de construção do Estádio Olímpico.
A inauguração da “Arena Inteligente” (Folha SP, 30/06/2007, página D5,
Esporte) se deu com um jogo do campeonato brasileiro, entre Botafogo e Flu-
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minense, no dia 30 de junho de 2007, alguns dias antes do início do Jogos Pan
Americanos. Localizado no bairro Engenho de Dentro, subúrbio do Rio de Janeiro, o estádio era inaugurado com telões gigantes para transmissão dos lances
da partida ao vivo, um sistema de iluminação que não faz sombra no gramado e
“um sistema de cobertura que já virou marco arquitetônico no país”, de acordo
com a matéria da Folha de São Paulo.
Após a inauguração do estádio, a Prefeitura do Rio de Janeiro fez uma licitação e o Estádio Olímpico João Havelange passou a ser administrado pelo clube
Botafogo de Futebol e Regatas. E o que poderia ser uma fonte de rendas para
o clube, se tornou em uma enorme dor de cabeça. Em 25 de março de 2010,
o jornal carioca O Globo publicou um ofício do então presidente do Botafogo, Maurício Assumpção, que apontavam 30 itens de problemas estruturais no
estádio.
Em 2013, apenas seis anos após a inauguração e depois de muitos apagões
de energia elétrica durantes jogos e até mesmo a queda de muros internos, a
Prefeitura do Rio de Janeiro interditou o estádio para uso público. A alegação
foi de que havia problemas justamente na cobertura e que isto causava risco aos
torcedores. O estádio ficou fechado e passou a ser reformado visando ser uma
das sedes das provas esportivas dos Jogos Olímpicos 2016.
Antes dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, o estádio Olímpico
João Havelange passou por obras para se adequar às necessidades do Comitê
Olímpico Internacional (COI) para as provas de atletismo: capacidade mínima
de 60 mil espectadores. Portanto, parte da reforma foi para ampliar em 15 mil
lugares o estádio, além de buscar maior modernização da pista de atletismo e de
toda a infraestrutura que apresentava problemas.
O Engenhão foi o primeiro estádio na história olímpica que funcionou
como sede exclusiva do atletismo. Até Londres 2012 era comum, porém não
obrigatória, a realização dos eventos do atletismo no Estádio Olímpico principal. No caso dos Jogos Olímpicos de 2016, as Cerimônias inaugural e de encerramento foram no estádio do Maracanã, local que também sediou as partidas
finais do futebol (masculino e feminino).
As reformas atuais dos estádios públicos (Engenhão e Maracanã) e o
abandono dos estádios particulares (Fluminense e Vasco da Gama) parecem
ser sintomáticos da própria estrutura atual do esporte brasileiro. Na Tabela 1, é possível verificarmos a relação de todos os estádios cadastrados no
estado do Rio de Janeiro, no ano de 2014, na Confederação Brasileira de
Futebol (CBF).
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Tabela 1 – Estádios do Rio de Janeiro
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Fonte: Confederação Brasileira de Futebol (CBF), 2014.
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4. A Cidade Maravilhosa e a Copa do Mundo 2014: o
Maracanã
“Não existe pedaço de terra mais importante para o futebol brasileiro” (globoesporte.com, 2015). Esta é, possivelmente, uma frase que poderia resumir de
forma breve a simbologia que o estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã,
apresenta para o futebol nacional. Trata-se do local em que ocorreram alguns
dos principais momentos deste esporte, como o gol 1.000 de Pelé, a consagração de outros grandes craques como Garrincha, Zico e Romário, memoráveis
finais de campeonatos estaduais, nacionais, sul-americanos e mundiais.
No ano de 2014, sua importância cresceu ainda mais. O Maracanã foi palco de
sete jogos da Copa do Mundo de 2014, o campeonato mundial de seleções da FIFA,
incluindo a partida final da competição, disputada entre as seleções da Alemanha e
da Argentina. No ano de 2016, além das partidas de futebol, receberá as cerimônias
de abertura e encerramento dos Jogos Olímpicos (Carioquíssimo, 2015).
A primeira curiosidade que envolve o estádio está na área em que foi instalado. O Maracanã foi construído em uma grande região do Rio de Janeiro, chamada pelos índios tupinambás de Tijuca. Em tupi,Tijuca significa “água podre”,
devido ao terreno pantanoso que existia na região.
Desde a fundação da cidade carioca, em 1567, com a expulsão dos franceses
por Estácio de Sá, até a vinda da família real portuguesa, em 1808, a região em
que atualmente fica o estádio passou por instalações de engenho de açúcar,
chácaras, fazendas de café e chegou até mesmo a ser desvalorizada e esquecida.
Com a instalação da moradia da família real na Quinta da Boa Vista, muitas pessoas se interessaram pela área. Inicialmente, aquelas terras ficaram sob posse de
Francisco José da Rocha Leão, grande comerciante de pedras preciosas da época, mais tarde conhecido como Barão do Itamarati. O terreno foi passando de
geração em geração, até que foi vendido para o Derby Club, em 1885. Ou seja,
antes das chuteiras, a área em que hoje está o maior palco brasileiro de futebol
serviu aos cascos de cavalos (globoesporte.com, 2015).
Outra curiosidade está em seu nome. Quando de sua construção, inclusive
durante a Copa do Mundo de 1950, o estádio era chamado de estádio Municipal do Maracanã e estádio Mendes de Morais, em homenagem ao então prefeito da cidade do Rio de Janeiro, o General Ângelo Mendes de Morais. Apenas
em 1965 que este nome foi alterado, passando para o atual e oficial Estádio
Jornalista Mário Filho, em homenagem ao falecido jornalista pernambucano
Mário Rodrigues Filho, irmão do jornalista e escritor brasileiro Nelson Rodrigues (globoesporte.com, 2015).
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A denominação em homenagem à Mário Filho deve-se ao seu destaque no
apoio à construção do estádio. Quanto ao nome popular, Maracanã, origina-se
de um rio de mesmo nome, que cruza o bairro da Tijuca, passa pelo bairro de
São Cristóvão e deságua no Canal do Mangue, antes de desaguar na baía de
Guanabara. Na língua tupi, “maracanã” significa “semelhante a um chocalho”,
devido ao som dos pássaros maracanã-guaçu, que habitavam aquela região. Devido à construção do estádio, criou-se o bairro do Maracanã, alocado em uma
parte do bairro da Tijuca (Carioquíssimo, 2015).

4.1 Descaso e abandono
Após a Copa de 1950, o Maracanã passou por um grande período de descaso
e abandono, com a realização de pequenas intervenções de manutenção (Carioquíssimo, 2015). Foram aproximadamente quarenta anos realizando apenas
pequenas manutenções que não foram capazes de manter a estrutura do estádio
em perfeitas condições.
Na década de 1980, o estádio apresentava diversos pontos de problemas,
inclusive rachaduras e infiltrações. O gramado era o que apresentava maior
problema, com buracos, lama e problemas de drenagem, principalmente após a
realização de outros grandes eventos no estádio, como shows musicais da banda
estrangeira KISS e do cantor Frank Sinatra, assim como para a visita do Papa
João Paulo II (globoesporte.com, 2015).
As principais intervenções realizadas no Maracanã entre sua inauguração e
os anos de 1990 foram (globoesporte.com, 2015):
• 11 de fevereiro de 1979: em um jogo entre América e Flamengo, ocorreu
a inauguração do placar eletrônico do estádio, que ficou famoso pelas
mensagens e imagens em pontos que mostrava durante o jogo;
• Em 1983: elevação do piso da geral em 25 centímetros;
• Início dos anos de 1990: os acessos às arquibancadas foram alargados; e
• Em 1991: obras de manutenção e reforço na estrutura abaixo da arquibancada superior, por conta dos shows da segunda edição Rock in Rio.
Mesmo com a realização dessas pequenas obras de manutenção, o ano de
1992 marcou a maior tragédia já registrada no Estádio do Maracanã. No jogo
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da final do Campeonato Brasileiro do mesmo ano, parte da grade da arquibancada cedeu, ocorrendo a morte de três pessoas. Após o acidente, com a proposta
de deixar o estádio mais seguro para o torcedor, foram realizadas outras intervenções em sua estrutura. Ainda assim, seu estado de conservação permanecia
distante do ideal (globoesporte.com, 2015).
Em 1996, as despesas de manutenção do Maracanã ficaram muito caras para
o Estado. Nessa época, a Superintendência de Desportos do Estado do Rio de
Janeiro (SUDERJ), abriu um consórcio por processo licitatório para poder privatizar o estádio. A proposta do edital de licitação era que o consórcio vencedor tivesse até 36 meses para reformar por completo toda a estrutura física e de serviços
do Maracanã. Entretanto, o projeto nunca saiu do papel, principalmente devido à
recusa dos investidores frente às exigências contidas no edital. Sendo assim, apenas
no ano de 2000, com a realização do Mundial de Clubes da FIFA, é que foram
realizadas grandes reformas estruturais no estádio (globoesporte.com, 2015).

4.2 Reformas estruturais
Sem contar essas pequenas intervenções após a Copa do Mundo de 1950, o
Maracanã passou por três grandes reformas estruturais. A primeira grande reforma ocorreu entre os anos de 1999 e 2000, para os jogos do Mundial de Clubes
FIFA (Carioquíssimo, 2015).
Entre os anos de 1999 e 2000, o governo do estado do Rio de Janeiro e
algumas empresas privadas propuseram que o Maracanã tivesse museus, teatros,
cinemas, restaurantes, centro de convenções, além de mais conforto e segurança aos torcedores. De acordo com Anthony Garotinho, governador carioca na
época, essas novas reformas tornariam o Maracanã “um modelo de um estádio
moderno, um estádio que (além do futebol) têm outras atividades”. Algumas das
melhorias prometidas foram realizadas e outras reajustadas.
No conjunto de melhorias dessa primeira grande intervenção, o levantamento do site globoesporte.com (2015), apontou:
• O Maracanã recebeu um Hall da Fama;
• As rampas de acesso e marquises foram recuperadas;
• A área da imprensa recebeu cabines novas e o setor das cadeiras especiais
foi ampliado;
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• Os assentos da arquibancada foram divididos em espaços que seguiram o
critério de valor por melhor visibilidade do gramado; e
• Foram criados camarotes no anel superior do estádio.
Por conta dessas melhorias estruturais e de conforto, o Maracanã deixou
de ser o maior estádio do mundo. Ao todo, as reformas realizadas nesse período tiveram um custo de R$ 106 milhões de reais1, um valor que, apesar de
alto, ainda foi bem inferior ao que foi empreendido para as reformas dos Jogos
Pan-Americanos de 2007 e, principalmente, para a Copa do Mundo de 2014
(globoesporte.com, 2015).
A segunda grande reforma foi realizada entre 2005 e 2007 para os Jogos Pan-Americanos, com dois grandes marcos: o fim da geral e do placar eletrônico de
1979 (Carioquíssimo, 2015). As áreas da geral e das cadeiras numeradas foram
completamente destruídas, dando lugar a 45 mil assentos, extinguindo os lugares para torcedores em pé e ampliando um pouco mais a capacidade do estádio
(globoesporte.com, 2015).
Sobre a geral, sua extinção certamente é uma das principais modificações
estruturais e culturais para o Maracanã, para o futebol carioca e brasileiro. Os
torcedores que ali ficavam, os “geraldinos”, foram personagens dos mais marcantes do estádio:
Os geraldinos foram figuras folclóricas desde os primeiros anos
do Maracanã. Ocupar a pior e mais apertada posição no estádio só era motivo de festa e criatividade. Na geral tinha música,
tinha craque, fotógrafo, artista, até anjo. Era uma festa! Principalmente quando os jogadores escolhiam comemorar com eles
um daqueles gols inesquecíveis. Para os geraldinos, valia a pena
ficar descalço no calor, na chuva, ter que esticar os pés pra ver
um pouco o que acontecia no campo. Só não valia acabar com
a geral. [...] A reforma levou a geral, mas as histórias e personagens viraram um patrimônio do Maracanã (globoesporte.
com, 2015).

1.

Aproximadamente R$ 389.143.776,20, em valores atualizados para setembro de 2017.
Base: IGP-DI (FGV). Fonte: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/
corrigirPorIndice.do?method=corrigirPorIndice
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Com a reforma o estádio ficou ainda mais moderno, podendo elencar:
• Cadeiras no lugar da geral;
• O gramado foi rebaixado em 1,40 metro;
• Novas rampas de entrada foram criadas no entorno do estádio;
• Os acessos às arquibancadas superiores foram aumentados; e
• Foram ampliadas as vagas de estacionamento.
A outra grande despedida dessa reforma ocorreu no ano de 2007, com a
substituição do placar eletrônico. Inaugurado em 1979, em um jogo entre Flamengo e América, foi o terceiro placar da história do estádio. Sua maior e mais
famosa característica era as animações e mensagens que divertiam e animavam
os torcedores. Em seu lugar, foram instalados placares em LCD e, atrás de cada
gol, dois telões de alta definição. Ao todo, essas reformas custaram R$ 304 milhões2. Apesar do elevado valor, acreditava-se que o Maracanã já estaria pronto
para os jogos da Copa do Mundo de 2014 (globoesporte.com, 2015).

5. O novo Maracanã
A última grande reforma do Maracanã, que culminou com a atual configuração do estádio, ocorreu entre 2010 e 2013, para a Copa do Mundo FIFA.
Após os jogos Pan-Americanos, ainda no ano de 2007, a FIFA anunciou, oficialmente, a escolha do Brasil como sede da Copa do Mundo de 2014.
Apesar de o estádio ter passado por uma grande reforma, ficou decidido que
ele receberia uma cobertura. Pensou-se na implosão do estádio, mas optou-se
pela preservação da estrutura tombada pelo patrimônio histórico. As avaliações
iniciaram no ano de 2009 e, ao final deste mesmo ano, apresentou-se um projeto do novo estádio, com um custo de R$ 600 milhões, que mantinha a marquise

2.
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Aproximadamente R$ 567.157.812,80, em valores atualizados para setembro de 2017.
Base: IGP-DI (FGV). Fonte: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/
corrigirPorIndice.do?method=corrigirPorIndice
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original (globoesporte.com, 2015). Desse valor, R$ 400 milhões seriam obtidos
por empréstimo do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) e o restante seria custeado com dinheiro público, uma vez que não
haveria parceria com a iniciativa privada (Portal 2014, 2015).
Entretanto, a previsão inicial saltou para R$ 705 milhões, devido, segundo o
governo fluminense, a modificações no projeto solicitadas pela FIFA. No início
de 2011, constatou-se que a estrutura da marquise do estádio estava deteriorada,
sendo necessária a sua demolição. A nova intervenção provocou um aditivo de
36% ao valor de custo. Um ano depois do início das obras, após o TCU (Tribunal de Contas da União) apontar sobrepreço de R$ 163,4 milhões, a reforma
foi orçada em R$ 859 milhões. O órgão então exigiu a redução de R$ 97,8
milhões. Com incentivos fiscais concedidos pelo governo, no valor de R$ 84
milhões, o Maracanã passou a custar R$ 775,8 milhões. Posteriormente, a Matriz de Responsabilidades atualizou esse valor para R$ 808,4 milhões (Portal
2014, 2015).
O projeto de reformulação do Estádio do Maracanã, conforme publicado no
Portal 2014, teve como objetivo a acomodação de 76 mil torcedores, com um
custo total de 1,05 bilhão de reais. A Tabela 2, a seguir, apresenta um resumo da
ficha técnica do novo Maracanã.
Tabela 2 – Ficha Técnica – Maracanã – Rio de Janeiro/RJ
Nome Oficial

Estádio Jornalista Mário Filho

Construção

Consórcio Maracanã Rio 2014 - Odebrecht,
Delta e Andrade Gutierrez

Capacidade

76.000 lugares

Projeto Executivo da
Cobertura

Emop - arq. Catia Cristina de Oliveira Castro (autoria), eng. José Carlos Pinto dos Santos
(coordenação).
Fernandes Arquitetos Associados - arquitetos
Daniel Hopf Fernandes e Luis Henrique de
Lima.
Schlaich Bergermann und Partner - engenheiros
Knut Göppert e Knut Stockhusen.

Seguradora

Chartis

Arquitetura
Projeto Executivo de
Arquitetura
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Custo do Projeto Básico
Custo do Projeto Executivo
Custo Total da Obra

Não divulgado pelo governo do Rio de Janeiro
Não divulgado pelo governo do Rio de Janeiro
R$ 1,05 bilhão

Fonte: http://www.portal2014.org.br/cidades-sedes/RIO+DE+JANEIRO/

Mas, conforme já citado, toda a história que envolve esse resumo técnico,
apresentou correções de custos e avaliações posteriores, de um projeto que,
desde o início, gerou muitos atrasos e polêmica.
Em agosto de 2009, a proposta da Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer
do Rio de Janeiro era que o Estádio do Maracanã fosse fechado em dezembro
do mesmo ano para o início das primeiras reformas. Este anúncio foi realizado
durante o II Seminário de Cidades-Sede, promovido ela FIFA. Nessa época, o
novo Maracanã, para a Copa de 2014, tinha um orçamento estimado de aproximadamente R$ 400 milhões e sua capacidade de 87 mil espectadores não seria
muito alterada (Portal 2014, 2009).
Em novembro de 2009, a secretária de Esporte, Turismo e Lazer do Rio de
Janeiro, Márcia Lins, ainda discutia processo e o preço da reforma do estádio
carioca: “O projeto total, contando com os entornos do estádio poderá custar
até R$ 530 milhões. Mas ainda não temos o valor exato”. Em defesa ao novo
valor apresentado, a secretária apontava os seguintes argumentos:
[...] Estamos falando de um estádio com capacidade para 86
mil pessoas. Que estádio no Brasil tem a estrutura do Maracanã? Nenhum. Para se ter uma ideia, só a cobertura vai custar
R$ 200 milhões. Também entram os camarotes que terão que
sair do anel superior e serem colocados em outro lugar. Ele
é muito mais complexo, porque é um estádio que exige um
cuidado maior. Afinal, ele é o estádio da final. Lembrando que
o valor de R$ 530 milhões serve também para a reforma no
entorno (Portal 2014, 2009a).

Apesar do cronograma proposto, a interdição do Maracanã para obras
da Copa de 2014 sofreu diversos adiamentos. Em março de 2010, iniciaram as
sondagens técnicas, ainda sem data prevista para o início das intervenções complexas. Em abril de 2010, veiculou-se a informação de que o edital de licitação
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para a participação de empresas interessadas em realizar as obras seria lançado,
com a fixação de um teto de R$ 621 milhões:
O edital para a reforma do Maracanã visando à Copa 2014
será lançado nesta semana pela Secretaria de Obras do estado
do Rio. A informação é da assessoria de imprensa da EMOP Empresa de Obras Públicas, órgão responsável pelo projeto do
novo estádio. O governo pretendia iniciar o processo licitação
na sexta passada, mas não conseguiu finalizar a tempo o documento. O teto estabelecido para a modernização é de R$ 621
milhões e a concorrência será feita pela modalidade de menor
preço, informou a fonte. Para o segundo Mundial brasileiro, o
estádio que abrigou quase 200 mil torcedores no passado terá
sua capacidade reduzida dos atuais 87 mil para 82 mil lugares.
Além disso, uma das principais modificações na estrutura do
Maracanã será a demolição do anel inferior de arquibancadas
para adequar a visibilidade do estádio aos padrões da FIFA
(Portal 2014, 2010).

Entretanto, foram diversos outros anúncios e prorrogações sobre o lançamento do edital de licitação, para a participação das empresas interessadas no
projeto de reforma do estádio. Conforme abordado no Portal 2014 (2010a),
em 12/05/2010: “Maracanã: edital será lançado dia 20. É a quarta vez que as
autoridades do Rio de Janeiro anunciam uma data para abertura da licitação”.
Em 01/06/2010:
Edital do Maracanã será lançado nesta quarta, diz secretaria.
Segundo informa a Secretaria, a licitação acontecerá no dia 5
de julho. Com seu fechamento marcado para o final de julho,
a expectativa é que as obras comecem até o dia 1º de agosto.
O prazo para entrega do estádio totalmente remodelado é 31
de dezembro de 2012 (Portal 2014, 2010b).

Em 02/06/2010:
Rio lança edital do Maracanã: obra custará R$ 720 milhões. O
edital da reforma do Maracanã para a Copa 2014 foi lançado
hoje (2) pela Secretaria de Obras do estado do Rio de Janeiro
(SEOBRAS). O custo da execução do projeto foi orçado em
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R$ 720 milhões, 20% maior que os R$ 600 milhões divulgados no começo do ano. Segundo a secretaria, as propostas financeiras serão conhecidas em 5 de julho. Com o fechamento
do Maracanã marcado para o final do mesmo mês, a expectativa é que as obras comecem até 1º de agosto.Vence a concorrência a empresa ou consórcio que apresentar o menor preço
(Portal 2014, 2010c).

Com o lançamento do edital, foi possível conhecer mais detalhes sobre as
intervenções apontadas como necessárias:
As intervenções no estádio serão abrangentes. A primeira é a diminuição da capacidade, que passará de 86 mil para 76 mil lugares para aumentar o conforto dos torcedores. O acesso será feito
através de duas rampas monumentais que voltarão a funcionar
com a derrubada dos camarotes que ficam na parte superior do
Maracanã. Ainda serão abertos mais quatro acessos para atingir o
número da FIFA, reduzindo o tempo de escoamento do público
para, no máximo, oito minutos em caso de emergência. Também faz parte das novidades do estádio a mudança no local da
tribuna de imprensa, além de uma ligação que será aberta entre
as cadeiras superiores e inferiores, o alargamento do túnel de
acesso ao gramado para que as seleções entrem juntas em campo
(globoesporte.com, 2015; Portal 2014, 2010b).

Com o edital em andamento, a SEOBRAS afirmou que um total de 43
empresas manifestaram interesse em participar da licitação, sendo necessário
adiar a abertura das propostas. Conforme noticiado no Portal 2014 (2010d), em
05/07/2010:
Marcada para esta segunda-feira (5), a abertura das propostas
financeiras para a reforma do Maracanã foi adiada para 15
de julho. Segundo a Secretaria de Obras do Rio de Janeiro
(SEOBRAS), responsável pelo processo, as empresas participantes pediram a extensão do prazo devido à complexidade
do projeto.

Em agosto de 2010, o chamado Consórcio Maracanã Rio 2014, composto
pelas empresas Andrade Gutierrez, Odebrecht e Delta, foi declarado vencedor
da licitação para a reforma do estádio carioca:

632

Os Estádios e Arenas do Futebol Brasileiro e o legado da Copa do Mundo 2014:
o padrão FIFA, o consumidor do esporte e o entretenimento

O consórcio apresentou o menor lance para as obras: R$ 705,6
milhões, desconto de apenas 2,14% sobre o teto definido em
edital. A proposta da concorrente OAS foi de R$ 712 milhões.
O custo do estádio - que já é o maior entre as 12 sedes da
Copa - pode chegar a R$ 880 milhões se as empresas usarem
o aditivo de 25% previsto em edital. A obra foi licitada com
base apenas no projeto básico, mas pode haver revisão de valores durante a elaboração do projeto executivo (Portal 2014,
2010e).

O atraso na abertura do processo de licitação e no conhecimento dos vencedores, como em todo o desenrolar dessa que foi a maior reforma do Maracanã,
acarretaram em diversas críticas oficiais da FIFA. As obras iniciaram em agosto
de 2010, ainda sem o fechamento do estádio, que ocorreu apenas em dezembro
de 2010, após um jogo entre Flamengo e Santos (globoesporte.com, 2015). Em
janeiro de 2011, uma comissão avaliou que a marquise do estádio estava deteriorada, o que elevou, mais uma vez, o custo proposto para a reforma do estádio:
A reforma do estádio do Maracanã pode passar de R$ 1 bilhão
e atrasar em até seis meses. O motivo está ligado à deterioração
de parte da estrutura da cobertura original do estádio, identificada pelo próprio consórcio responsável pela obra. Em nota, a
secretaria estadual afirmou que ainda não é possível confirmar
o que vai ocorrer. De acordo com o consultor em engenharia
estrutural João Luiz Casagrande, a nova cobertura do estádio,
que cobrirá toda a arquibancada, será uma extensão da estrutura já existente. “Não estou surpreso que encontraram sinais
de deterioração. Estruturas metálicas e de concreto armado
foram projetadas para durar 50 anos. O Maracanã já tem 60
anos. Se for necessário recuperar a cobertura é pouco provável
que operários tenham condições de segurança para trabalhar
em baixo na construção de novas arquibancadas. Claro que se
forem construir uma nova cobertura a obra pode encarecer.
Minha estimativa é que possa chegar a R$ 900 milhões ou
até R$ 1 bilhão”, disse Casagrande ao jornal O Globo (Portal
2014, 2011).

Após esse aumento, outros aditivos ocorreram, elevando, mais uma vez, o
custo da reforma. Em 7 de maio de 2013:
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A reforma do Maracanã ultrapassará mesmo a marca de R$ 1
bilhão. O custo das obras do estádio atingiu R$ 1,13 bilhão,
após a assinatura de mais um aditivo por parte do governo do
estado do Rio de Janeiro. O documento elevou o custo em
R$ 200 milhões. Além do aditivo, os novos gastos estão ligados
ao gerenciamento das obras (R$ 23,5 milhões), à urbanização
intramuros (R$ 17,8 milhões) e às correções monetárias do
contrato (R$ 37,4 milhões). Segundo reportagem do “Uol”,
até a Copa do Mundo, o estádio vai consumir mais R$ 546,2
milhões. O montante será aplicado nas melhorias de infraestrutura do entorno. A prefeitura investirá R$ 260 milhões
na urbanização - a construção da passarela para o parque da
Quinta da Boa Vista, por exemplo - e o desvio do Rio Joana.
O governo estadual, por sua vez, aplicará R$ 174 milhões na
modernização da estação de trem e metrô. Já a concessionária
que vai gerir o complexo irá gastar R$ 113 milhões nos trabalhos de demolição (Portal 2014, 2013).

Do início até a conclusão das obras do estádio, foram diversos os momentos
de dificuldade pelas quais o Maracanã passou. Foram complicações burocráticas,
financeiras, manifestações populares, greves de funcionários por reajuste salarial,
assim como o alagamento do campo e da cobertura, após uma forte chuva no
Rio de Janeiro, no início de março de 2013 (globoesporte.com, 2015).
Mas ao final das obras, um período de praticamente três anos, o estádio
apresentado aos torcedores, para a Copa do Mundo de 2014, foi um Maracanã
totalmente novo, moderno, mais confortável e seguro, que oferece ao torcedor:
mais proximidade ao campo, melhor visibilidade, facilidade de acesso, segurança,
além de dependências confortáveis, modernas e sustentáveis (Carioquíssimo,
2015). De acordo com a apuração do globoesporte.com (2015):
O Maracanã foi quase todo desmontado. Primeiro foram retirados todos os assentos. Depois, o local onde ficavam as cadeiras azuis foi quebrado, seguido de parte das arquibancadas
superiores. Foi deixada apenas a parte mais próxima das colunas de sustentação. Em seguida, o gramado foi totalmente
retirado e a marquise começou a ser desmontada. O que restou
das arquibancadas foi por fim demolido, deixando um grande
esqueleto e preservando parte da arquitetura original. A partir
daí começou a restauração dessas colunas e das duas rampas
monumentais. Além disso, foram criadas mais quatro rampas
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de acesso ao estádio. A montagem das novas arquibancadas foi
dando vida ao novo Maracanã, que ganhou um formato de
arena. Enquanto isso, ao redor de todo o estádio, era instalado
um anel de compressão para sustentar a nova cobertura, junto
com vinte quilômetros de cabos e quatro mil toneladas de
estruturas. A nova cobertura tem sessenta metros e protege a
torcida da chuva e do sol. A nova grama é do mesmo tipo
usado no Camp Nou, o estádio do Barcelona. Ela foi cultivada
durante cinco meses em Saquarema. Depois foi cortada e instalada no Maracanã.

Em relação à estrutura do novo Maracanã, apenas a fachada permaneceu da
mesma forma que a anterior, tendo em vista o seu tombamento pelo Instituto
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A área construída, que anteriormente era de 112 mil metros quadrados, passou para 124 mil metros quadrados,
com capacidade para 78.838 espectadores, todos sentados. As novas cadeiras
proporcionaram um colorido especial ao estádio. Os tons de azul e amarelo foram mesclados, dando uma perspectiva de movimento por todo o estádio.Todos
os assentos possuem visibilidade total das partidas, com distância de 14 metros
entre o gramado e a primeira fileira de assentos. As áreas VIP´s também foram
reformuladas e possuem “camarotes climatizados, mobiliados, com sanitário privativo, espaço reservado com dez mil assentos na arquibancada, além de um
lounge de convivência e serviços de alimentação exclusivos. O Maracanã passa
a contar com mais banheiros, 292 no total, e 60 bares” (Portal da Copa, 2013).
Os acessos também foram melhorados e ampliados. As duas rampas monumentais foram reformadas e outras quatro foram construídas, oferecendo mais
facilidade para entrar e sair do estádio, com capacidade de evacuação do local
em até oito minutos, o que atende aos requisitos de segurança para a Copa do
Mundo. Além das rampas, o Maracanã também passa a contar com um total de
12 escadas rolantes, 17 elevadores, sendo oito panorâmicos. Além disso, todos
os cinco níveis do estádio e seus quatro setores (Leste, Oeste, Norte e Sul) são
monitorados por 360 câmeras (Portal da Copa, 2015).
O Maracanã também ficou mais tecnológico. Ganhou quatro telões suspensos, posicionados nos cantos da cobertura, cada um com 98 metros quadrados,
o que permite que os torcedores acompanhem lances e recebam informações
diversas. O sistema de som do estádio é equipado com 78 alto-falantes, organizados em 26 conjuntos de três caixas cada, fixados na estrutura que suporta a
cobertura. A televisão e a imprensa em geral também tiveram atenção especial.
O estádio comporta oito estúdios de televisão na altura das arquibancadas e
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mais quatro no nível dos vestiários. Para também melhorar a iluminação na
transmissão das imagens dos jogos, assim como para a prática do futebol, foram
instalados 396 refletores de 2.000 watts cada (Portal da Copa, 2015).
O campo e o gramado são outros dois novos atrativos do Maracanã. Devido
aos padrões exigidos pela FIFA, o campo teve um redimensionamento. A área
de jogo passou de 113 metros por 78 metros para 105 metros por 68 metros.
No gramado, a grama é de folhas mais finas, facilitando o rolar mais rápido e
suave da bola.
A espécie plantada é a Bermuda Celebration, adequada ao clima tropical, mais resistente à variação de temperatura e que
cresce mesmo à sombra, produzida pelas coberturas dos estádios. [...] a irrigação é feita com aspersores com comandos
individuais e dotados de sensores de umidade (Portal da Copa,
2015).

A nova cobertura tem 68,4 metros de comprimento e pesa mais de três mil
toneladas. O “teto” do estádio, formado por uma estrutura de cabos tensionados,
foi completamente coberto por uma membrana autolimpante e transparente,
permitindo a passagem de luz mesmo nas áreas mais superiores das arquibancadas. “A expectativa de durabilidade da membrana é de 35 anos e a dos cabos
de 50 anos. A estrutura também capta a água da chuva para reutilização em uso
não potável nos banheiros” (Portal da Copa, 2015).
Apesar do novo Maracanã ter ficado praticamente pronto para a Copa do
Mundo de 2014, no Portal 2014, há registros de novos reajustes no custo das
obras, mesmo após a reabertura do estádio. O Portal 2014 (2013a) marca, em
23 de setembro de 2013, um custo total que atinge R$ 1,19 bilhão, por meio
da manchete “Acréscimo de R$ 59,7 milhões foi publicado no Diário Oficial do
Estado desta segunda-feira”:
O Maracanã foi reaberto no começo de junho, mas os gastos
da reforma não param de crescer. Após mais um reajuste, o
custo da reforma do estádio chegou a R$ 1,19 bilhão. O novo
aumento, de R$ 59,7 milhões, foi publicado pela Secretaria
de Obras do Rio de Janeiro no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (22). Segundo o governo, o valor é referente
ao “reajuste de preços/atualização monetária”. A quantia será
repassada às construtoras que estiveram à frente dos trabalhos
durante os 32 meses da reforma. Em maio, o custo do estádio
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já havia sofrido um acréscimo de R$ 277 milhões, ultrapassando a marca de R$ 1 bilhão. Além do aditivo de R$ 200
milhões, os gastos à época estavam ligados ao gerenciamento
das obras (R$ 23,5 milhões), à urbanização intramuros (R$
17,8 milhões) e às correções monetárias do contrato (R$ 37,4
milhões).

Além das melhorias para torcedores, atletas, comissão técnica e demais envolvidos
com o esporte profissional em si também foram congratulados com as reformas no
Maracanã. Ao todo, são quatro vestiários totalmente reformados, incluindo áreas de
aquecimento com piso revestido de grama sintética (Carioquíssimo, 2015).

5.1 O Novo Maracanã, a Copa das Confederações e a
Copa do Mundo
Após aproximadamente 32 meses de obras, o estádio do Maracanã foi parcialmente reaberto, em 27 de abril de 2013, para receber, inicialmente, jogos da
Copa das Confederações e, posteriormente, jogos da Copa do Mundo de 2014.
Como norma da FIFA, antes desses jogos oficiais, era necessário a realização de
eventos testes, com padronização, protocolo e cerimonial regulamentados pela
instituição. Os testes visavam, em linhas gerais, a comprovação de que o estádio
estaria pronto para as competições, em relação as suas condições de infraestrutura, instalações e equipamentos.
O primeiro evento-teste foi um jogo entre os amigos dos ex-jogadores de
futebol Bebeto e Ronaldo. Antes do jogo, o evento iniciou com um show de
vários músicos brasileiros, como Neguinho da Beija-Flor, Naldo Benny, Preta
Gil, Martinho da Vila, entre outros, que cantaram músicas que levavam a temática do Maracanã e o Rio de Janeiro (Portal 2014, 2013b; Portal da Copa, 2013).
Para este evento, a capacidade total do Maracanã para a Copa do Mundo
foi reduzida para aproximadamente 30%. O evento contou com a presença de
oito mil operários que trabalharam na reforma do estádio, acompanhados de
seus familiares e outros convidados. A festa incluiu também autoridades, como
a Presidente da República, Dilma Rousseff, o então Ministro do Esporte, Aldo
Rebelo, o então governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e o prefeito da
capital fluminense, Eduardo Paes (Portal 2014, 2013b; Portal da Copa, 2013).
Pela programação dos eventos testes, haveria um segundo jogo, em 15 de
maio de 2013, com ocupação de 50% da capacidade do Maracanã. Entretanto,
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devido às obras que ainda eram realizadas no estádio e em seu entorno, este
evento-teste foi cancelado. Em 6 de maio de 2013, o site do jornal O Globo
noticiava:
A menos de um mês do amistoso da seleção, o Maracanã continua em obras. O entorno do estádio também convive com
reformas, principalmente nas áreas Norte e Oeste, próximo à
Av. Radial Oeste. Domingo, o estouro de uma tubulação alagou a pista, e obrigou a CEDAE a abrir uma cratera de quatro
metros de diâmetro para reparar o problema. O trânsito na
Radial Oeste ficou interditado por cerca de 11 horas, e ontem ainda havia operários trabalhando no reparo do asfalto (O
Globo, 2013).

Dessa forma, o segundo teste programado para o Maracanã passou a ser o
amistoso entre as seleções do Brasil e da Inglaterra, realizado em 2 de junho de
2013. Para o jogo foi utilizada a capacidade completa do estádio, cerca de 78
mil torcedores, tendo sido avaliadas um total de 16 áreas de todo o complexo
do novo Maracanã. De acordo com o Portal da Copa (2013a), o Comitê Organizador Local (COL) avaliou este como o melhor evento-teste para a Copa das
Confederações.
O Comitê Organizador Local (COL) classificou o evento-teste deste domingo (02.06) no Maracanã como o melhor
realizado nas seis sedes da Copa das Confederações, pela quantidade de áreas testadas. O palco do Rio de Janeiro para a competição teve 16 serviços checados durante o amistoso entre
Brasil e Inglaterra, último evento do tipo realizado nas arenas
que receberão o torneio que se inicia no dia 15 de junho.

A partida entre as duas seleções ficou empatada em 2x2, mas para além do
jogo, o evento-teste serviu para avaliar o estádio e suas instalações, a segurança para as competições e a logística de pessoas e de veículos. Após esses dois
eventos-testes, o Maracanã foi aprovado para receber as partidas da Copa das
Confederações, competição que antecedeu a Copa do Mundo.
Mesmo sendo uma competição oficial, a Copa das Confederações, em 2013,
foi também um grande evento-teste para o Rio de Janeiro e o Maracanã. O
estádio sediou três jogos da competição, sendo um deles, a final. Em 16 de junho
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de 2013, jogaram México e Itália, em partida vencida pelos italianos por 2x1.
Em 20 de junho, foi a vez da Espanha vencer a seleção do Taiti, em uma goleada
de 10x0. No dia 30 de junho, ocorreu a grande final, entre Brasil e Espanha. O
Brasil venceu a partida e conquistou o título da competição em uma partida
com placar de 3x0 (FIFA, 2015).
Com esses três jogos da Copa das Confederações realizados no Maracanã,
concluía-se os eventos-testes no estádio. Durante a competição, o estádio teve
uma ocupação média de 72.288 espectadores, aproximadamente 91,92% de sua
capacidade total, tendo como destaque de público o jogo da final, que atingiu a
marca de ocupação de 73.351 pessoas (Wikipedia, 2015a).
Durante a Copa do Mundo de 2014, o Maracanã foi palco de sete partidas,
sendo quatro pela fase de grupos, uma pelas oitavas de final, uma pelas quartas
de final e a grande final. Em 15 de junho de 2014, o estádio recebeu Argentina
e Bósnia e Herzegovina, em partida do Grupo F. Os argentinos venceram a
partida por 3x0, contando com um público de 74.738 pessoas. Em 18 de junho, outro campeão mundial, a Espanha, jogou contra o Chile em partida pelo
Grupo B, que marcou a vitória chilena em 2x0, com público de 74.101 pessoas.
No dia 22 de junho, pelo Grupo E, foi a vez da Bélgica vencer a Rússia por
1x0, com um total de 73.819 espectadores. Pelo mesmo Grupo E, em 25 de
junho, Equador e França ficaram empatados no 0x0, assistidos por um total de
73.749 torcedores.
Pelas oitavas de final, a Colômbia venceu o Uruguai por 2x0, em partida que
contou com a presença de 73.804 pessoas, no dia 28 de junho. Pelas quartas de
final, a França foi derrotada pela Alemanha pelo placar simples de 1x0, no dia
04 de julho, contando com uma ocupação de 74.240 pessoas.
No dia 13 de julho, a grande final entre Alemanha e Argentina, um total de
74.738 espectadores viram os alemães consagrarem-se tetra campeões mundiais,
com um gol do jovem Götze, na prorrogação, depois de uma partida sem gols
no tempo normal.
Ao todo, o Maracanã recebeu 519.153 pessoas, durante os sete jogos que
sediou, atingindo uma média de 74.164 espectadores por partida (PORTAL
DA COPA, 2014a). Com a realização da final da Copa do Mundo, a segunda
da história do estádio, depois de 1950, o Maracanã confirmou seu papel como
templo do futebol, tornando-se o segundo estádio do mundo a receber duas
finais do megaevento. O primeiro foi o Estádio Azteca, na Cidade do México,
que sediou as partidas nas competições de 1970 e 1986 (Portal da Copa, 2013b).
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5.2 A Copa do Mundo na Cidade Maravilhosa
De acordo com dados do Portal da Copa (2014), a Copa do Mundo superou
a expectativa do Rio de Janeiro para a competição. Pelas informações repassadas
pela Empresa Municipal de Turismo (RioTur), o site informou que a cidade da
final da competição recebeu um total de 886 mil turistas, com os hotéis tendo uma ocupação de 93,8% durante o megaevento. Financeiramente, os dados
também foram bem expressivos:
Os turistas movimentaram R$ 4,4 bilhões na cidade, valor que
superou em mais de quatro vezes a estimativa de R$ 1 bilhão,
feita pelo Ministério do Turismo antes do evento. O gasto médio apurado que cada visitante teve no Rio de Janeiro foi de
R$ 639,52 por dia e o tempo de permanência médio ficou
em torno de nove dias. As informações são de estudo elaborado pelo Observatório do Turismo da Universidade Federal
Fluminense (UFF), em conjunto com a ESPM e parceria com
a RioTur e o Sebrae-RJ.

Em relação ao Maracanã em si, apesar de ter sido palco principal da
grande festa da final e de outros jogos, nem todas as avaliações do estádio foram positivas. Em pesquisa registrada pelo portal UOL, há avaliações
sobre seis pontos do estádio (UOL, 2015). Os destaques mais positivos
ficaram por conta da locomoção para o estádio, limpeza e conforto do Maracanã. O destaque mais negativo esteve relacionado à comida, ou a falta de
comida, nos bares dos estádios, assim como as grandes filas e morosidade do
atendimento nesses bares.
Além do Maracanã, a Fan Fest também teve seu destaque. Foram aproximadamente 814.666 pessoas presentes na arena montada na praia de Copacabana. O Portal da Copa apontou que “[...] o número passou de 1 milhão
se forem contabilizados os torcedores que assistiram os jogos do lado de
fora em um outro telão instalado na areia. A final reuniu mais de 100 mil
pessoas na Avenida Atlântica, que foi totalmente interditada para o evento”
(Portal da Copa, 2014a).
Das ocorrências registradas no Rio de Janeiro, durante a Copa do Mundo, 74% foram de furtos, segundo dados da Secretaria de Segurança do Rio
de Janeiro (SESEG). O segundo maior registro de ocorrências, com 5,2%
foram de casos de cambismo, conforme foi apurado pelo Portal G1 (G1,
2014).
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De acordo com o site do Jornal Estadão (Estadão, 2014), o levantamento também apontou que a Zona Sul foi a que registrou maior número de
ocorrências, com destaque para Copacabana, com 57,8%; Maracanã, com
13,7%; e Lapa, com 5,5%. As vítimas, em sua maioria, foram moradores do
Rio (19,7%), seguidos por argentinos (12,6%); ingleses (6,1%) e chilenos
(5,2%).
O Portal da Copa também destacou que não ouve registro de crime violento relacionado à Copa do Mundo, apenas atendimentos de emergência e
situações de trânsito:
Segundo a Defesa Civil do Rio de Janeiro, o Maracanã apresenta média de 150 atendimentos médicos por jogo e cinco
remoções para hospitais. O caso de acidente mais grave foi o
de um torcedor argentino, logo na partida da Argentina contra
a Bósnia e Herzegovina, a primeira no local. Ele fraturou o
pé. [...] A Guarda Municipal do Rio de Janeiro aplicou 389
multas no entorno do Maracanã em dias de jogos e 325 carros
foram rebocados – 52 flanelinhas foram detidos. Na Fan Fest
de Copacabana, foram 1167 multas e 387 carros rebocados
(Portal da Copa, 2014).

Após a Copa do Mundo, o primeiro jogo realizado no Maracanã foi um
Flamengo e Botafogo, pela Série A do Campeonato Brasileiro de 2014. O
jogo teve uma ocupação de 71.170 pessoas, sendo 52.378 pagantes, com
uma renda bruta de R$ 1.499.250,00 e renda líquida de R$ 434.585,36,
com um ticket médio de 28,62. Deste dia, até novembro de 2014, conforme é possível notar pela Tabela 3, foram realizados 40 jogos no novo
Maracanã, sendo 33 partidas pelo Campeonato Brasileiro (2 pela Série B
e 31 pela Série A); 6 partidas pela Copa do Brasil e 1 partida pela Copa
Sul-Americana.
Apesar do legado de infraestrutura e serviços do Maracanã, o pós-Copa
também acarretou na necessidade dos novos gestores do Maracanã em manter
o complexo gerando lucro, assim como em pagar os investimentos realizados
nas reformas. De acordo com reportagem do site da Folha de S. Paulo, de 12
de junho de 2015, aproximadamente um ano após o mundial, o Maracanã foi
relacionado como um dos novos estádios e arenas que estaria dando prejuízos
para a sua administração:
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Tabela 3 – Jogos no Maracanã em 2014
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O estádio com a situação mais crítica é o Maracanã, que
registrou R$ 77,2 milhões de prejuízo em 2014 - no ano
anterior, primeira temporada após a reforma, o rombo foi de
R$ 48,3 milhões. Segundo especialistas, uma equação envolvendo a baixa qualidade dos jogos, os horários das partidas
(muitas vezes, às 22h) e o alto custo de operação dos equipamentos modernos dos estádios explica esse déficit (Folha de
S.Paulo, 2015).

Atualmente, o estádio é administrado pela Concessionária Maracanã, responsável pela gestão, operação e manutenção do estádio por um período de 35
anos, de acordo com contrato assinado em 4 de junho de 2013, com o Governo
do estado do Rio de Janeiro. Além da administração, a concessionária também
é responsável por realizar obras incidentais no estádio e em todo o seu complexo esportivo. A concessionária também é responsável pelo gerenciamento dos
estacionamentos, áreas de lazer e entretenimento na região de todo o complexo
esportivo (Carioquíssimo, 2015).
Depois da Copa do Mundo, o Maracanã também foi palco, em 2016, das cerimônias de abertura e encerramento dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Durante
a competição, o estádio também foi sede de partidas dos torneios masculino e
feminino de futebol.
No dia 16 de agosto, pela competição feminina, o Maracanã foi palco da
semifinal Brasil e Suécia. No tempo normal e na prorrogação, empate em 0x0.
Na disputa dos pênaltis, 70.454 torcedores viram as suecas derrotarem as brasileiras por 4x3. Três dias depois, o estádio viu a Alemanha conquistar a medalha
de ouro ao derrotar a Suécia por 2x1. 52.432 espectadores viram a final com a
vitória alemã.
Já pela disputa do futebol masculino, o Maracanã foi palco de duas vitórias
da Seleção Brasileira. Em 17 de agosto de 2016, diante de 52.457 torcedores,
o Brasil goleou Honduras, em uma das semifinais da competição, por 6x0. Três
dias depois, em 20 de agosto, 63.707 espectadores viram os brasileiros conquistarem a primeira medalha de ouro no futebol masculino em sua história, ao
derrotarem a Seleção da Alemanha por 5x4 nos pênaltis, após empate em 1x1
no tempo normal e 0x0 na prorrogação.
Além de ser, como já mencionado, o segundo estádio do mundo a receber
duas finais de Copa do Mundo – o primeiro foi o estádio Azteca, da Cidade do
México -, o Maracanã, com sua participação nos Jogos Olímpicos, tornou-se o
quarto estádio do mundo a sediar tanto uma final de Copa do Mundo, como as
Cerimônias de abertura e encerramento dos Jogos Olímpicos, depois do estádio
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Olímpico de Munique, em Munique na Alemanha, que sediou as cerimônias
dos Jogos Olímpicos de Verão de 1972 e a final da Copa do Mundo FIFA de
1974; do estádio Olímpico de Roma, que sediou as cerimônias dos Jogos Olímpicos de Verão de 1960 e a final da Copa do Mundo FIFA de 1990 e do estádio
Olímpico de Berlim, que sediou as cerimônias dos Jogos Olímpicos de Verão de
1936 e a final da Copa do Mundo FIFA de 2006.
Apesar de todo o seu prestígio e potencial turístico e de sua boa utilização
por parte das quatro principais equipes de futebol da cidade do Rio de Janeiro,
o “novo” Maracanã ainda não se tornou um estádio operacionalmente rentável.
[...] O estádio gera prejuízos desde a reabertura. Só em 2015
foram perdidos R$ 22,5 milhões. Concedido para a Odebrecht por 35 anos, o prejuízo é um problema da construtora. Se
voltasse a ser público, seria bancado com dinheiro de impostos. [...] Quando o [Governo do estado do] Rio [de Janeiro]
assinou o contrato do Maracanã com a Odebrecht, concedeu
à construtora não só a operação do estádio, mas do entorno.
O parque aquático Julio de Lamare e o estádio de atletismo
Célio de Barros seriam demolidos e transformados em empreendimentos imobiliários mais rentáveis. Os planos mudaram
quando, assustado com as manifestações populares de junho de
2013, [Sérgio] Cabral [ex-governador do estado] voltou atrás
e proibiu a Odebrecht de tocar as demolições. A empreiteira
alegou desequilíbrio do contrato de concessão, e o governo
admitiu ter errado. A renegociação dos termos se arrasta até
hoje (Capelo, 2016).

O déficit da operação do “novo” Maracanã é o principal responsável pela indefinição na gestão do estádio. Sem lucro, ninguém quer administrar a principal
instalação do futebol carioca.
A Odebrecht não assume publicamente, mas quer vender a
concessão do Maracanã para outra empresa. A brasileira BWA
e a francesa Lagardère, que juntas operam o Castelão (Fortaleza) e o Independência (Belo Horizonte), estão no páreo.
O Flamengo, mais estável financeiramente do que há quatro
anos, decidiu que quer ele mesmo assumir a administração e
já anunciou que não jogará no estádio se não participar da
gestão. Isso gera uma série de nós. [...] A concessão de Cabral
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proibia, desde o edital, a participação de clubes da administração. Não sem um porquê: os times raramente são geridos de
modo responsável. Além disso, o contrato do Fluminense com
a Odebrecht ainda está vigente e precisa ser equacionado. O
futuro do Maracanã virou um jogo de xadrez (Capelo, 2016).

Apesar de todo o potencial do futebol da cidade do Rio de Janeiro, com
quatro grandes equipes na Série A do Campeonato Brasileiro, o estádio ainda
não decolou economicamente.
O Maracanã ainda precisa provar sua viabilidade econômica.
O estádio teve a maior receita entre novas arenas brasileiras em
2015, R$ 60,6 milhões, e teve a maior atividade, 66 jogos de
futebol. O fato de estar numa cidade com quatro clubes que
disputam regularmente a primeira divisão ajuda a arrecadar
mais do que outras praças. Só que, do lado das despesas, o gigantismo atrapalha. Os 78.838 lugares e os 66 jogos levaram os
gastos às alturas. Por isso, a despeito da receita recorde, houve
prejuízo de R$ 22,5 milhões em 2015. A solução passa necessariamente por aumentar a média de público, ainda baixa,
suficiente para encher apenas 30% das arquibancadas. Ainda
que o dinheiro das bilheterias vá quase todo para os clubes, não
para a administradora do estádio, o fluxo de visitantes destrava
outras receitas com alimentação, estacionamento, camarotes e
patrocínios. A operação deficitária do Maracanã complica o
xadrez. Qualquer nova concessionária precisa ter caixa para
resistir aos primeiros anos no vermelho e relação amistosa com
o Flamengo, cuja torcida, a maior do Rio, é indispensável para
fazer o estádio lucrar. [...] O Fluminense precisa participar do
processo para que a disputa não seja levada à Justiça, afinal os
tricolores têm um longo contrato assinado vigente. E o estado
do Rio de Janeiro precisa conciliar os interesses de todas as
partes sem que o dinheiro do cidadão entre no jogo. Afinal,
o Maracanã já custou caro demais para ser construído, mais
de R$ 1,2 bilhão, um dinheiro público que dificilmente será
recuperado (Capelo, 2016).

Depois de abandonado durante meses, o Estádio Jornalista Mario Filho reabriu suas portas em março de 2017 para a Copa Libertadores da América, sob
responsabilidade temporária do Flamengo. O clube costurou um acordo com
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a Odebrecht e concordou em pagar por todos os reparos que precisavam ser
feitos para que o estádio ficasse em condições para receber jogos de futebol
profissional. A Odebrecht não havia pagado as contas de luz referentes a outubro, novembro, dezembro e janeiro. O valor devido pela empreiteira à Light, a
fornecedora de energia elétrica carioca, chegou a 1,35 milhão de reais. Na fase
final do Campeonato Brasileiro de 2016, Flamengo e Fluminense já haviam
pago os custos que não eram de suas competências para poder usar o estádio. A
diretoria rubro-negra, por dois jogos, desembolsou 570 mil reais em reparos que
cabiam à Odebrecht (Capelo, 2017).
Em janeiro de 2017, o estádio se encontrava em total abandono devido
a um imbróglio envolvendo o governo do estado do Rio de Janeiro, o consórcio Maracanã S/A e o Comitê Organizador Rio-2016 para Olimpíada e
Paralimpíada. Em março de 2016, o consórcio cedeu o estádio ao Comitê
Organizador Rio-2016 para Olimpíada e Paralimpíada, sendo que no momento da devolução, o Maracanã S/A não aceitou o estádio de volta avaliando que o Maracanã não estava na mesma condição em que foi cedido (G1,
2017). Como o consórcio Maracanã S/A não quis mais administrar o estádio,
o governo do Rio então encomendou um estudo sobre um novo processo
de licitação. Abandonado e sem cuidados o busto em bronze de Mário Filho,
patrono do estádio, além de dois monitores de televisões foram roubados do
estádio (G1, 2017).
Em março de 2017, o Grupo Lagardère fez um memorando de entendimento com a Odebrecht para comprar a concessão do Maracanã e foi a única
empresa que ainda estava interessada na operação, depois que a britânica CSM
e o grupo francês GL Events terem retirado sua intenção de compra, argumentando falta de “garantias adequadas e de segurança jurídica e contratual”. Em
maio, no entanto, a Lagardère desistiu da compra e também alegou “insegurança
jurídica”.
O Governo do Rio de Janeiro deixou aberta a possibilidade de realizar uma
nova licitação, o que motivou a decisão da empresa francesa, que já tinha funcionários trabalhando no estádio. O Flamengo é a favor de uma nova licitação
para o controle compartilhado da arena com o Fluminense, mas também avalia
construir um estádio próprio. Outra opção para a manutenção do estádio seria
passar para as mãos do município, como sugeriu o prefeito Marcelo Crivella
(IstoÉ, 2017).
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6. A Pesquisa: os estádios da cidade do Rio de Janeiro
antes, durante e depois da Copa do Mundo 2014
A pesquisa realizada na cidade do Rio de Janeiro, assim como em todas as
demais cidades-sedes da Copa do Mundo 2014, ocorreu em três fases.
A Fase 1, antes da disputa do Mundial, ocorreu no 1º semestre de 2014, nos
estádios que não receberam jogos da Copa do Mundo. No caso do Rio de Janeiro, a coleta dos dados foi realizada em jogos ocorridos e dois estádios: Aniceto Moscoso, também conhecido como “Conselheiro Galvão”, nome da rua em
que o estádio está situado; e Estádio de São Januário, famoso por ser a “casa” do
Clube de Regatas Vasco da Gama. Os jogos ocorridos nesses estádios, durante a
Fase 1 estavam ligados às Séries A, B e C do Campeonato Brasileiro, Copa do
Brasil, Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino e 1ª Divisão do Campeonato Estadual, o “Cariocão”. Nessa fase foram entrevistadas 291 pessoas, sendo
abordadas sempre na saída de partidas que assistiram nos estádios.
Na Fase 2 foram entrevistadas 231 pessoas que assistiram, presencialmente,
os sete jogos da Copa do Mundo disputados no Maracanã, na cidade do Rio
de Janeiro. Nessa etapa, assim como ocorreu em outros estádios, a coleta foi dificultada pelas medidas de segurança adotadas pela organização do torneio. Os
pesquisadores foram obrigados a abordar os entrevistados após a área de segurança que permitia a passagem para o Maracanã apenas de pessoas com ingresso
para as partidas do Mundial.
Para a Fase 3, 485 pessoas responderam à pesquisa após assistirem as partidas
das Séries A e B do Campeonato Brasileiro, jogos da Copa do Brasil e da Copa
Sul-Americana, disputadas no Maracanã, no 2º semestre do ano de 2014, ou seja,
após a Copa do Mundo. Ao todo, nas três fases da pesquisa, foram entrevistadas
1007 pessoas que assistiram, durante 2014, a jogos de futebol na capital carioca.

6.1 O torcedor e seus hábitos de consumo do produto
futebol
Para o item “o torcedor e seus hábitos de consumo do produto futebol”, no
Rio de Janeiro, foram obtidos os seguintes resultados:
Pergunta: “Você se considera torcedor de algum clube de futebol?”. As respostas obtidas constam da Tabela 4.
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Tabela 4 – Você se considera torcedor de algum time de futebol?

Fonte: os autores.

Pergunta: “Quanto tempo você leva para chegar de sua casa (hotel) ao seu
lugar sentado, dentro do estádio?”. A Tabela 5 apresenta os dados aqui obtidos.

Tabela 5 – Quanto tempo levou de sua casa (hotel) ao estádio?

Fonte: os autores.

Pergunta: “Quantas horas você dedica, em média, ao futebol por semana
(incluindo assistir a jogos no estádio ou na televisão, programas televisivos ou
notícias sobre o esporte, ler notícias no jornal ou na internet, participar em
fóruns de redes sociais, falar com os amigos, etc.)?”. A Tabela 6 apresenta a frequência das respostas.
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Tabela 6 – Tempo gasto por semana com o consumo do produto
futebol.

Fonte: os autores.

Para o grupo de perguntas da próxima questão, que compõe o grupo “opinião sobre hábitos em estádio e entretenimento”, foram feitas seis afirmações.
Para cada enunciado, cada respondente deveria marcar, em uma escala de 1
(discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente), sua opinião sobre a colocação
realizada. Os resultados obtidos são apresentados na Tabela 7. O índice, apontado na Tabela, representa a média das avaliações obtidas.
Tabela 7 – Opinião sobre hábitos em estádio e entretenimento

Fonte: os autores.

A partir desse primeiro grupo de questões, com o intuito de conhecer os
“hábitos de consumo do produto futebol por parte do torcedor”, é possível
destacar algumas informações relevantes sobre a pesquisa realizada no Rio de
Janeiro.
Em relação ao percentual de torcedores que afirmaram torcer para alguma
equipe de futebol, esse numerário se manteve equilibrado entre as três fases,
apesar da Fase 3 (após a Copa do Mundo), apresentar um percentual de 92,37%,
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superior em aproximadamente 9% da Fase 1 e em aproximadamente 8% da
Fase 2. Dessa forma, pode-se entender que, apesar do menor percentual de
torcedores de clubes de futebol nas Fases 1 e 2, os frequentadores de partidas de
futebol no Rio de Janeiro são, predominantemente, pessoas que acompanham
seus clubes de coração.
Em relação à pergunta “quanto tempo você leva para chegar de sua casa
(hotel) ao seu lugar sentado, dentro do estádio?” nota-se que na Fase 1, os
maiores percentuais de respostas se referem aos tempos de 30 minutos a 1
hora (24,05%), 1 hora a 1 hora e 30 minutos (23,71%) e mais de duas horas
(18,90%). Durante o Mundial (Fase 2), há uma maior concentração de percentual para as respostas entre 30 minutos e 1 hora (33,33%). Isso pode estar
ligado uma possível maior facilidade para o torcedor se locomover para os
jogos devido ao sistema diferenciado de organização do trânsito e do transporte público estabelecido durante os jogos. Após a Copa do Mundo, o percentual maior continua nessa mesma faixa de tempo, entre 30 minutos e 1
hora (28,04%), com destaque também para a faixa entre 1 hora e 1 hora e 30
minutos (23,30%). Ou seja, apesar das melhorias em instalações esportivas e
das possíveis melhorias em transporte, criadas para os jogos do Mundial, não
há grande alteração no tempo de locomoção do torcedor, da sua casa até o
assento nos estádios, para a cidade do Rio de Janeiro.
Na questão “quantas horas você dedica, em média, ao futebol por semana?”, que mensurou o tempo semanal gasto pelos entrevistados com o consumo do produto futebol, pode-se encontrar certa surpresa. Apesar de ser um
centro esportivo nacional muito forte no âmbito do futebol, em todas as fases
para essa pergunta manteve-se o maior percentual de respostas para o tempo
de 0 a 1 hora, com os percentuais decaindo conforme o tempo de dedicação
ao futebol fosse aumentando. Na Fase 1, essa faixa predominante de tempo (0
- 1 hora) marca um percentual de 43,30%, sendo seguida por 27,71% (Fase 2)
e 42,06% (Fase 3). A análise mais interessante nessa faixa de tempo é a queda
no percentual de dedicação durante o Mundial (Fase 2), o que pode demonstrar o maior interesse do torcedor pela experiência de assistir a um jogo de
Copa do Mundo.
Bastante homogeneidade é encontrada na questão “opinião sobre hábitos
em estádios e entretenimento”. Para todas as afirmações consideradas na pesquisa, as respostas são bem semelhantes, destacando-se a afirmativa “assistir a
um jogo no estádio é uma experiência superior a assistir pela TV”, que obteve
maior apontamento dos torcedores nas 3 fases.
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6.2 O torcedor e os fatores que influenciam na decisão
de NÃO ir ao estádio
As próximas duas questões da pesquisa foram destinadas a avaliar os fatores
que afetam a decisão dos torcedores de NÃO ir aos estádios. Após a aplicação
dos questionários, foram obtidas as seguintes respostas, elencadas a partir de agora:
Pergunta: “O quanto os seguintes motivos influenciam a sua decisão de NÃO
ir assistir um jogo de futebol no estádio?”.Vinte e um fatores foram apresentados
aos entrevistados, nas três fases da pesquisa. Em uma escala de 1 (nada) a 5 (muito
mesmo), os torcedores avaliaram cada um dos itens que afetam sua decisão de
NÃO ir ao estádio para um jogo de futebol. Na Tabela 8, apresentamos o índice de
cada um desses vinte e um itens, elaborado pela média de todas as respostas obtidas.
Tabela 8 – Avaliação dos fatores que afetam a NÃO ida aos estádios.

Fonte: os autores
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Para melhor visualização e destaque, com base nos resultados apresentados
na Tabela 8, foram elaboradas as Tabela 9 – Cinco fatores que mais afetam a
NÃO ida aos estádios e Tabela 10 – Cinco fatores que menos afetam a NÃO
ida aos estádios.

Tabela 9 – Cinco fatores que mais afetam a NÃO ida ao estádio.

Fonte: os autores
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Tabela 10 – Cinco fatores que menos afetam a NÃO ida ao estádio.

Fonte: os autores

A próxima pergunta do instrumento questionava “o que os clubes poderiam fazer para você assistir mais jogos no estádio?”. Quinze opções de
ações, com a possibilidade da escolha de três alternativas, foram oferecidas
aos entrevistados. Abaixo, na Tabela 11, os resultados obtidos nas três fases
da pesquisa.
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Tabela 11 – Ações para melhorar a IDA do torcedor ao estádio.

Fonte: os autores

Pelas informações das Tabelas 9, 10 e 11, nota-se que a questão da violência
e a sensação de segurança durante as partidas e nas áreas próximas aos estádios
são os principais fatores, nas três fases, que afetam a presença do torcedor nas
partidas de futebol. Outros fatores apontados também foram: bebidas e comidas
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caras no estádio, ingressos caros e a falta de estacionamento/falta de transportes
públicos. É interessante observar que durante a Fase 2 também surgiu a afirmação “sou muito ocupado”, o que demonstra a presença nos jogos de um público que dificilmente está presente em partidas de futebol, que de certa forma
abriu uma exceção para o entretenimento diferenciado de um jogo de Copa
do Mundo.
Ainda assim, a oportunidade de ampliar o número de torcedores presentes
nas partidas de futebol é evidente. Dentre os “fatores que menos afetam a NÃO
ida ao estádio”, a afirmação “é uma perda de tempo ir a um jogo de futebol”
foi a que teve menor apontamento pelos entrevistados, ou seja, as partidas de
futebol ainda são bons programas de entretenimento para o público do Rio de
Janeiro, devendo ser observadas as sugestões apontadas pelos torcedores para
aumentar esse numerário de presença nos jogos.

6.3 O público e sua percepção dos estádios do Rio de
Janeiro
As cinco perguntas seguintes do questionário apresentavam, como objetivo,
levantar as percepções dos entrevistados sobre os estádios onde acabaram de
assistir a uma partida de futebol. Como já mencionado, para a Fase 1 foram
ouvidos torcedores que foram a jogos nos estádios “Conselheiro Galvão” e São
Januário, instalações não utilizadas para a Copa do Mundo. Para a Fase 2, foram
entrevistadas as pessoas que assistiram a jogos do Mundial no Maracanã. Já para
a Fase 3, o público respondente presenciou a partidas realizadas também no
estádio do Maracanã, mas envolvendo jogos do campeonato nacional e algumas
competições sul-americanas.
A primeira questão desse grupo abrangia sobre o “valor pago pelo entrevistado pelo ingresso da partida”. Os resultados obtidos, em comparação com
os dados oficiais de público dos diversos campeonatos com jogos no Rio de
Janeiro, são apresentados na Tabela 12.
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Tabela 12 – Preço dos Ingressos Médios na cidade e no estado do
Rio de Janeiro

Fonte: os autores – elaborado a partir dos portais (*) www.cbf.com.br e
(**) www.srgoool.com.br.

Na pergunta seguinte, o entrevistado deveria informar o “quanto gastou,
naquele dia, para assistir à partida que acabara de presenciar”. Gastos como
transporte, ingresso, refeição e outros deveriam ser computados pelo torcedor
em sua resposta. Os resultados obtidos constam da Tabela 13.
Tabela 13 – Gasto total para assistir a partida.

Fonte: os autores.

A questão seguinte,“avaliação dos itens de experiência nos estádios”, demandava um parecer, por parte dos entrevistados, de 33 itens que compõem o documento técnico da FIFA para instalações, Estádios de Futebol: Recomendações e Exigências
Técnicas (5ª edição) (2011). Os itens apresentados no instrumento de pesquisa se referiam, apenas, a fatores relacionados ao conforto e à experiência do torcedor/consumidor nos estádios, nas três fases da pesquisa. Para cada item, o entrevistado foi
convidado a avaliar em uma escala de cinco níveis, de 1 (péssimo) para 5 (ótimo).
O resultado final para cada item, apresentado na Tabela 14, representa a média de avaliação de todos os entrevistados nas três fases, Para facilitar a comparação entre as Fases, a Tabela 14 apresenta os itens listados em ordem decrescente
de avaliação, do fator melhor avaliado para aqueles com pior avaliação.
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Fonte: os autores.

Tabela 14 – Avaliação dos itens de experiência nos estádios.

Para a próxima pergunta, “avaliação de itens do caderno para estádios da
FIFA”, os itens apresentados na questão anterior foram agrupados em 12 grandes categorias, definidas a partir do documento oficial da FIFA, Estádios de
Futebol: Recomendações e Exigências Técnicas (5ª edição) (2011). As respostas obtidas
estão na Tabela 15.
Tabela 15 – Avaliação de Itens do Caderno para Estádios da FIFA

Fonte: os autores.

Quando comparamos os resultados apresentados nas Tabelas 14 e 15, temos
os seguintes resultados gerais, para cada uma das três Fases da pesquisa (Tabela
16).
Tabela 16 – Avaliação Média Geral dos Estádios

Fonte: os autores.
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Para finalizar essa etapa do instrumento de pesquisa, uma questão crucial e
definitiva foi feita aos entrevistados. A pergunta seguinte questiona diretamente
o torcedor se ele, depois da experiência vivida, “pretende retornar àquele estádio/arena onde acabou de presenciar uma partida oficial” na cidade do Rio de
Janeiro. A Tabela 17 apresenta os resultados obtidos para esse questionamento.
Tabela 17 – Intenção de retornar ao estádio.

Fonte: os autores.

Os resultados obtidos nessa etapa da pesquisa evidenciam, que o estádio
do Maracanã obteve êxito, segundo a avaliação de seu público frequentador. A
Tabela 14 permite observar que o item “boa atmosfera/clima do estádio”, principalmente durante a Copa do Mundo, foi destaque nas repostas dos torcedores.
Na Tabela 15, nas três fases da pesquisa, a “experiência vivida” aparece como o
item com consideração mais alta entre os entrevistados.
A Tabela 16 nos mostra que o período da Copa do Mundo (Fase 2), foi aquela
em que os entrevistados melhor avaliaram, na média, o Maracanã.A média de 4,05
da avaliação geral do estádio, nesta fase, pode ser apontado como resultado das reformulações nas instalações do novo estádio e dos serviços diferenciados, “Padrão
FIFA”, que foram oferecidos durante o evento Copa do Mundo, responsabilidade
da gestão da entidade organizadora da competição. Nota-se que a avaliação da
Fase 1, na média, ficou bem abaixo, compreensível pelo comparativo que se pode
estabelecer pela qualidade das instalações e de serviços existentes nos estádios
pesquisados na Fase 1 e para aqueles que foram criados para a Copa do Mundo e
permaneceram no Maracanã para os jogos pesquisados na Fase 3.
Na Tabela 17 é evidente que a maioria dos entrevistados tem intenção de
retornar ao estádio. Nas Fases 2 (Copa do Mundo) e 3 (Pós-Copa) essa intenção
é quase unânime, certamente atribuída à experiência diferenciada de um jogo
com a atmosfera de Copa do Mundo e pelas melhorias que permaneceram no
Maracanã após o Mundial.
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Apenas fazendo um adendo na Tabela 15, nota-se que o item “Segurança”
apresenta um salto de avaliação na Fase 2, durante a Copa do Mundo, com posterior decaída na Fase 3, demonstrando a observação negativa do torcedor em
relação a esse item, pós Copa do Mundo.

6.4 Perfil do torcedor nas três etapas
Fechando a pesquisa, foram realizadas cinco perguntas com o intuito de estabelecer o perfil das pessoas entrevistadas nas três fases do processo de pesquisa
no Rio de Janeiro.
A primeira pergunta dessa etapa dizia respeito ao “ano de nascimento” do
entrevistado. Os resultados obtidos são apresentados na Tabela 18.

Tabela 18 – Idade dos respondentes

Fonte: os autores.

A pergunta seguinte buscou identificar o “sexo dos frequentadores” dos estádios nas três fases da pesquisa. Os resultados são apresentados na Tabela 19.
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Tabela 19 – Sexo dos frequentadores.

Fonte: os autores.

A próxima questão do instrumento abordava o “local de nascimento” dos
entrevistados. A Tabela 20 fornece os resultados dessa pergunta.
Tabela 20 – Local de Nascimento

Fonte: os autores.

O “nível de ensino mais elevado que completou” foi a pergunta abordada
pela questão seguinte. Os resultados podem ser observados na Tabela 21.
Tabela 21 – Escolaridade
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Fonte: os autores.

Para fechar em definitivo o questionário, a última pergunta abordava sobre
a renda familiar do entrevistado. Os resultados são apresentados na Tabela 22.
Tabela 22 – Qual é sua renda familiar?

Fonte: os autores.

A análise do perfil sócio econômico e demográfico permite observar que, em
relação à faixa etária há uma boa divisão de torcedores, para as três fases, dos 20 anos
até os 39 anos, faixa que concentra os maiores percentuais apresentados na pesquisa.
Em relação ao sexo dos respondentes, o que chama a atenção é a queda de percentual para o sexo feminino durante a Fase 2, da Copa do Mundo. Em se tratando de
um evento com características de entretenimento e experiência, que não chama a
atenção apenas pelo jogo de futebol em si, um aumento de percentual do público
feminino para essa fase poderia representar uma observação normal. Nesse sentido,
pode-se apontar para uma característica diferenciada para os frequentadores de estádios no Rio de Janeiro, pensando em um megaevento esportivo.
Em relação ao local de nascimento, nas Fases 1 e 3 (antes e pós-Copa) há
uma predominância de nativos do Rio de Janeiro, resultados esperados, enquan-
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to que durante a Copa há uma divisão bem homogênea de torcedores do estado
do Rio de Janeiro, de outros estados e também estrangeiros. Essa visualização
reforça a compreensão de que a Copa do Mundo é um evento que amplia os
percentuais turísticos de um determinado país e, ou, região.
Na análise da escolaridade das pessoas abordadas, o destaque está no percentual que aponta para as pessoas com nível de Ensino Superior, para a Fase 2. Se
analisado em conjunto com os dados sobre a renda familiar dos entrevistados e,
levando-se em consideração os valores necessários para a aquisição de ingressos
para um jogo de Copa do Mundo, compreende-se que o Mundial é um evento
esportivo que atrai um espectador com maior poder aquisitivo e, possivelmente,
com maior grau de instrução escolar.

Considerações Finais
A análise da evolução histórica dos estádios da cidade do Rio de Janeiro,
a “Cidade Maravilhosa”, mostra que, assim como ocorreu em todo o país, as
instalações destinadas ao futebol na capital fluminense passaram pelas diversas
etapas que caracterizaram o desenvolvimento dos estádios no Brasil.
O “Stadium”, ou estádio das Laranjeiras, pertencente ao Fluminense Football Club, um dos primeiros locais utilizados para a prática do futebol no Rio
de Janeiro, apresenta inúmeras características da Fase Tradicional (1894 a 1930)
dos estádios brasileiros. A principal preocupação desse espaço era a de acomodar, com conforto, segurança e elegância, a elite da carioca. O estádio, também,
foi palco da primeira grande competição internacional organizada no Brasil, o
Campeonato Sul-americano de 1919. Na “Cidade Sportiva” do início do século XX, o Rio de Janeiro já começava a se mostrar para o mundo através de suas
instalações esportivas.
Já o estádio de São Januário, pertencente ao Clube de Regatas Vasco da Gama,
típico da 2ª Geração dos estádios brasileiros, em sua Fase Moderna Regional, era
utilizado não somente para o futebol, como para cerimônias cívicas e grandes
eventos políticos promovidos, em especial, pelo Governo de Getúlio Vargas.
O estádio Municipal, o “Maracanã”, construído especialmente para a Copa
do Mundo de 1950, marca, no Rio de Janeiro, a Fase Moderna Nacional, da 3ª
Geração de estádios brasileiros. O funcionamento do estádio foi norteado pelo
futebol que, a partir da década de 1950, atravessando em especial os anos 1960
e 70, entusiasmou o público na capital carioca e em todo o território nacional.
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O “velho” Maracanã, construído para abrigar mais de 200 mil torcedores,
muito embora tenha sido construído com o apoio federal e para a Copa do
Mundo de 1950, é a principal representação dos estádios erguidos na década de
1970 como parte integrante do projeto da Ditadura Militar de integração do
Brasil através do futebol.
Com vários clubes no Campeonato Nacional das décadas de 1970 e 1980,
a cidade do Rio de Janeiro se orgulhava de ter o “maior estádio do mundo”
e o principal palco do “maravilhoso” futebol brasileiro, tricampeão mundial
à época. O “velho” Maracanã foi o gigante de concreto armado da Cidade
Maravilhosa, típica instalação da 4ª Geração de estádios do Brasil, em sua Fase
Moderna do Milagre Brasileiro.
Com o futebol deixando de ser “produto do estado” para se tornar um
“produto do mercado”, o Maracanã se transforma, e o “velho” maior do mundo
some para dar lugar ao “novo” Maracanã, um estádio de classe mundial (world
class stadium), dentro do chamado “Padrão FIFA”.
O “novo” Maracanã surge dentro da 5ª Geração de estádios brasileiros, em
sua Fase Pós-Moderna. O principal local do futebol na cidade do Rio de Janeiro é caracterizado, assim, pelo aumento da necessidade de novos fluxos de
arrecadação para compensar a redução do público; pela concorrência com outras formas de consumo do entretenimento e do espetáculo; pela necessidade
de segurança, dentro e fora dos estádios; pela incorporação das mais recentes
soluções tecnológicas por arquitetos proeminentes como parte do processo de
comercialização e diferenciação do produto estádio; pela aceitação da exploração comercial dos estádios com outras atividades em dias que não acontecerão
jogos; e, pelos serviços de exploração de patrocínios, marketing e patrimoniais
como nova fonte de arrecadação.
Como resultado da pesquisa realizada no Rio de Janeiro, em suas três fases, é
interessante observarmos o apreço do torcedor, em especial na Fase 2, Copa do
Mundo, pelo entretenimento e pelo espetáculo promovido pelos organizadores
do Mundial. Mais do que o caráter competitivo do futebol, interessa hoje ao torcedor outros aspectos muito mais relacionados ao entretenimento e ao convívio
social, do que os resultados da partida e/ou a vitória de sua equipe de coração.
O “novo” Maracanã passa a ser, além de ferramenta de promoção do evento
futebol, também um produto de marketing, com logo e estratégias mercadológicas próprias, que devem ser exploradas pelos seus gestores.
O torcedor que emergiu com a Copa do Mundo apresenta um grau de exigência maior na qualidade dos serviços oferecidos e na experiência vivida no
novo estádio. Por outro lado, e para garantir tudo isso, está disposto a pagar mais
para frequentar o novo espaço do futebol na Cidade Maravilhosa.
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Ao contrário de outras cidades brasileiras, o Rio de Janeiro, com quatro
equipes na Série A do Campeonato Brasileiro, apresenta demanda suficiente
para utilizar esse novo espaço de forma adequada, viabilizando o investimento
feito na instalação. Porém, e por conta do modelo adotada de Parceria Público-Privada (PPP), o estádio vem sofrendo com problemas de gestão e, principalmente, de lucratividade e rentabilidade.
Além disso, a Cidade Maravilhosa sempre se mostrou, historicamente, como
o principal destino turístico do Brasil, com enorme fluxo de visitantes, dispostos
a visitar o Maracanã como uma de suas principais atrações para visitação internacional e nacional. O Rio de Janeiro é, de acordo com o Departamento de Geografia da Universidade de Loughborough, na Inglaterra, em sua classificação de
2012, uma cidade ranqueada, dentro da Rede de Investigação (GaWC) criada
pela instituição britânica (GaWC Research Network, 2012), no nível Beta . O
GaWC mede, através das relações externas de cidades de todo o mundo, o grau
de globalização de diversos municípios espalhados pelo planeta. Esse conceito
leva em consideração questões, por exemplo, relativas a negócios internacionais,
sustentabilidade, política urbana e logística (GaWC Research Network, 2012).
Uma cidade no nível Beta, dentro da classificação da Universidade britânica,
é um munícipio com relações econômicas moderadas dentro de uma economia
globalizada. O Rio de Janeiro mantém, assim e ainda segundo os pesquisadores
britânicos, relações econômicas moderadas no contexto internacional. Tal fato
garante à capital carioca inserção moderada no contexto global da economia
mundial.
Assim, o fato verificado durante a nossa pesquisa que os torcedores, em sua
grande maioria, adoraram o novo Maracanã, a nova instalação carioca apresenta
bom potencial para cumprir a coerência que deve existir entre estádios de classe
mundial, eventos de natureza global e cidades de classe internacional (world class
stadium – world class events – world class cities). A intenção explícita dos torcedores
em retornar ao Maracanã para eventos esportivos é um forte potencial indicativo para garantir a viabilização do estádio, com melhoria de sua lucratividade e,
consequente, rentabilidade operacional.
O “novo” Maracanã é um estádio de classe mundial, conhecido internacionalmente, com ao menos quatro clubes na cidade disputando frequentemente
os principais campeonatos nacionais e continentais de futebol, ou seja, eventos
considerados de interesse mundial. O Rio de Janeiro é, também, uma cidade de
classe mundial ou de interesse global, recebendo visitantes de todo o planeta de
forma constante.
Assim, o principal problema enfrentado hoje pelo moderno estádio carioca
é a má gestão e/ou, principalmente, a indefinição sobre quem será a empresa, ou
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entidade, responsável pela administração de um dos mais importantes estádios
do esporte mundial. Localizado em uma cidade com forte apelo internacional-global, como o Rio de Janeiro, e abrigando competições de caráter local-nacional-internacional, com boa atração mundial e forte tradição no futebol
internacional, o “novo” estádio da capital carioca apresenta forte potencial para
ser um estádio moderno, rentável e com elevado índice de ocupação. Basta saber
administrar.
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SALVADOR (BA): DOS “BABAS1” AO
MAIOR ESPETÁCULO DA TERRA
Sérgio Settani Giglio
Enrico Spaggiari

A região que abriga a cidade do Salvador foi chamada na época de sua fundação por “São Salvador da Bahia de Todos os Santos”. Em 1534, a capitania
da Bahia de Todos os Santos foi doada a Francisco Pereira Coutinho. Ainda
no século XVI, após a morte de Pereira Coutinho, Thomé de Souza, então

1.

Baba, na Bahia, é uma partida de futebol entre amigos. Sinônimo de pelada, que é
o nome dado no Brasil a uma partida recreativa de futebol com regras livres. Normalmente, em uma pelada, não há a preocupação com tamanhos de quadra/campo,
condição dos calçados e uniformes, marcações básicas (pequena e grande área, circulo
central), impedimentos, faltas, tempo de jogo (muitas vezes as partidas são definidas em
numero de gols), sendo tudo resolvido em consenso pelos jogadores.
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Governador do Brasil, nomeado por Dom João III, rei de Portugal, construiu a
cidade de Salvador.
Ao longo do período colonial, Salvador tornou-se uma das principais
cidades da América Portuguesa e cresceu sob a influência de portugueses colonizadores, índios nativos e africanos trazidos como escravos. A fama e a riqueza
da província baiana provinham da produção de açúcar, produto mais exportado
na época.
Até 1763 foi a capital e sede da administração colonial, quando tal posição
foi transferida para o Rio de Janeiro. Mas Salvador continuou a se destacar no
cenário colonial até o início do século XIX, inclusive sendo estabelecida como
sede da Corte Portuguesa, por 35 dias, quando o Príncipe Regente Dom João
desembarcou com a corte no Brasil em 1808.
Contudo, Salvador já não era a maior e mais rica cidade do Brasil, posto
ocupado pela capital Rio de Janeiro. Apesar das contribuições dos empreendedores baianos, como Theodoro Sampaio e os irmãos Rebouças, decisivos para
a construção de estradas, ferrovias, portos e obras de saneamento em todo o
Brasil, já no final do século XIX a cidade perdera grande parte da proeminência
que ostentara durante o Brasil Colônia.
Contudo, além de conservar uma destacada posição político-administrativa,
Salvador é o mais importante centro econômico, industrial exportador e turístico da Bahia. Classificada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) como uma metrópole regional, Salvador é o município mais populoso
do Nordeste – região com mais cidades sedes da Copa do Mundo de 2014 – e
o terceiro maior do Brasil.
Segundo dados do IBGE (2015), Salvador tem uma população estimada de
2.921.087 habitantes, extensão territorial de 692,819 km2, densidade demográfica de 3.859,44 hab./km² e IDH-M de 0,759. A região metropolitana da
capital baiana, composta por 13 municípios, tem 3 953 290 habitantes, enquanto
que a mesorregião da capital baiana, formada pela união de 38 municípios, possui 4 918 424 habitantes (IBGE, 2012), quase 1/3 da população total do estado.
Segundo o IBGE (2015), a capital baiana tinha, em 2012, o 12º Produto Interno
Bruto (PIB) do país, uma economia gerando R$ 39.866 bilhões e um PIB per/
capita de R$ 14.705,51.
A primeira capital do Brasil é reconhecida pela arquitetura, gastronomia e
música, bem como por sua diversidade cultural. Centro da cultura afro-brasileira, Salvador é uma das cidades com o maior número de descendentes de africanos no mundo, e apresenta atualmente uma população em sua maioria negra ou
parda. A influência africana pode ser observada em muitos aspectos culturais da
cidade, fazendo-a ser “Roma Negra”. Apesar de ser notadamente católica, com

674

Os Estádios e Arenas do Futebol Brasileiro e o legado da Copa do Mundo 2014:
o padrão FIFA, o consumidor do esporte e o entretenimento

365 igrejas da cidade, uma para cada dia do ano, Salvador é reconhecida pelo
culto aos orixás, destacando-se pelo sincretismo religioso.
Por aliar encantos naturais e urbanísticos, Salvador revela-se um importante
centro turístico, que inclui o Elevador Lacerda, o Convento de São Francisco, o
Farol da Barra e um amplo patrimônio arquitetônico do período colonial português. Patrimônio composto por monumentos históricos que datam do século
XVII até o início do século XX, e cujo espaço mais famoso, é o Centro Histórico de Salvador, famoso pelo bairro do Pelourinho, que possui 350 prédios
declarados Patrimônio da Humanidade pela Organização das Nações Unidas
para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).
Assim, por sua importância econômica e política, o município foi selecionado pela FIFA e pelo Governo Brasileiro como uma das 12 cidades sedes da
Copa do Mundo FIFA de 2014. Salvador sediou seis jogos, incluindo uma partida das oitavas e outra das quartas de final, apesar de ter se lançado, sem sucesso,
na disputa para abrigar o jogo de abertura do evento.

1. Salvador e seus primeiros estádios de futebol
A cidade baiana foi uma das contempladas para ser sede da Copa do Mundo
de futebol de 2014. Com essa decisão, o estádio da Fonte Nova foi o escolhido
para receber algumas partidas do Mundial e, após sua reconstrução, passou a se
chamar Arena Fonte Nova. No entanto, antes de avançarmos nessa transformação pela qual passou o estádio, é preciso pontuar a relação da cidade com o
futebol, principalmente por meio dos equipamentos futebolísticos que compuseram e ainda compõem a paisagem local.
O futebol chegou a Salvador pelo mesmo caminho de muitas outras cidades brasileiras: foi apresentado a partir de experiências de pessoas que haviam
passado um período no exterior. Logo essas experiências passaram a compor o
cenário dos clubes esportivos que começavam a surgir na cidade.
Embora o futebol já fosse vivenciado informalmente em alguns espaços citadinos, como entre os universitários da Faculdade de Medicina da Bahia (Santos, 2012,
p.29), considera-se que a introdução do futebol em Salvador ocorreu em 1901. A
capital baiana conheceu o futebol por intermédio de José Ferreira Júnior, o jovem
Zuza Ferreira, filho de um funcionário do alto escalão do Bank of London na capital baiana (Leal, 2002), que retornara de seus estudos na Inglaterra trazendo “consigo
bolas e manuais e assim introduziu a atividade na cidade” (Santos, 2012, p. 29).
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Em movimento semelhante ao observado nas demais capitais brasileiras, que
recebiam naquele momento a então novidade esportiva, a prática do football era
reservada em seus primórdios àqueles vinculados aos segmentos brancos da alta
sociedade soteropolitana, tanto brasileiros e estrangeiros – detentores de conhecimentos sobre o esporte e de meios financeiros para consumir os equipamentos importados necessários para praticá-lo (Santos, 2012). Restringia-se, assim,
a participação de possíveis entusiastas de camadas populares, principalmente se
fossem negros ou mulatos (Café, 2013). Dinâmica segregadora observada na
continuidade das primeiras décadas, quando a participação destes em ligas e
campeonatos era reprimida por meio dos regulamentos e estatutos oficiais.
O primeiro espaço reservado à prática do futebol, de modo mais próximo
das regras oficiais, foi o Campo da Pólvora em 1903. Ainda em agosto daquele
ano, ocorreu o primeiro jogo internacional, que colocou em confronto um
combinado de brasileiros e uma equipe de oficiais americanos e ingleses cujo
navio estava atracado no porto da cidade (Santos, 2012).
Desde 1899 a cidade abrigava clubes voltados a outras práticas esportivas2,
como o Club de Cricket Victoria – que em 1902 passou a ter o futebol como
prática esportiva – e Club Internacional de Cricket. Durante o período foram fundados os primeiros clubes dedicados somente ao futebol, iniciando pelo
Sport Club Bahiano, fundado em 07 de setembro de 1903, e em seguida o Club
de Regatas Itapagipe, criado em 1902, com a prática do remo, e que, com o
passar do tempo, também abraçou ao futebol. Ambos realizaram, em 1904, a
primeira partida “oficial” de futebol em Salvador, realizada no campo do Largo
do Papagaio, na Cidade Baixa, e vencida pelo primeiro por 7x0.
Diversos outros clubes, ligados principalmente às elites, mas alguns também
próximos às colônias estrangeiras e outros às camadas populares, foram criados
em Salvador, voltados, exclusivamente ou não, à prática do futebol. Deste período, Rocha Junior & Espírito Santo (2011) destacam a criação do Club de
Natação e Regatas São Salvador (1902), Sport Club São Paulo-Bahia (1903),
Sport Club Santos Dumond (1904), Fluminense Foot-Ball Club, Sport Club
Ypiranga (1906); Botafogo Sport Club (1914).3

2.

Esportes praticados por ingleses que moravam em Salvador, principalmente turfe e do
críquete.

3.

Inicialmente restrita aos “babas”, nos espaços citadinos ou ao plano espectador, a popularização do esporte em Salvador, por meio da participação dos segmentos populares e
dos negros na prática futebolística, ampliou-se a partir de 1906, principalmente com o
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Em novembro de 1904 é criada a Liga Bahiana de Sports Terrestres, entidade
responsável por organizar o primeiro campeonato de futebol da cidade (Rocha
Junior & Espírito Santo, 2011). Os clubes fundadores da Liga foram o Sport
Club Bahiano, Clube Internacional de Cricket, Sport Club Victoria (antes Club
de Cricket Victoria) e, posteriormente, o Clube de Natação e Regatas São Salvador.4 A partida de abertura foi disputada por Club Internacional de Cricket
e Sport Club Victória; o primeiro não só venceu esse certame, como também
viria a ser o campeão do torneio. O Campo da Pólvora abrigou os primeiros
jogos da Liga Bahiana de Esportes Terrestres devido à boa localização, que facilitava o acesso das pessoas ao local (Santos, 2012).
Em 02 de junho de 1907 surge o segundo campo de futebol da cidade, o
Ground do Rio Vermelho, no bairro do mesmo nome, cujos espaços destinados
às corridas de cavalos, ainda que distantes da região central da cidade, apresentavam uma configuração mais organizada para uma prática cada vez mais sistematizada (Leal, 2002), configurando-se assim no principal cenário do futebol em
Salvador, conforme destaca Santos (2012, p. 34):
[...] até este período, a maioria dos campos de futebol da cidade se constituía em praças e largos adaptados com traves
e bandeiras, além do Ground do Rio Vermelho, que utilizado
para o turfe no século XIX, também foi adaptado, tornando-se
a um dos principais campos de Salvador entre 1907 e 1919. A
exceção do Ground, todos estes campos improvisados sequer
tinham um gramado.

surgimento de diversos clubes entre 1907 e 1914, marcados pela informalidade e muitos deles de pouca longevidade (Santos, 2012). Entre eles, Sport Club Neptuno na Lapinha, 2º distrito de Santo Antonio, Sport Club Docas, Independência, 28 de setembro,
Team de Morte, Onze Diabos Foot-ball Club, Viúva Alegre, Mephistófeles e Esporte
Club dos Suicidas. Destaca-se, nesse cenário de dissoluções e reconfigurações das agremiações esportivas populares, a fundação e permanência – ainda que com interrupções
ocasionais – do Sport Club 7 de Setembro, em 17 de abril de 1904, posteriormente
renomeado para Sport Club Ypiranga, que aliava membros das elites e de segmentos
populares, em sua maioria estivadores da cidade (Santos, 2012).
4.

Com a crescente “capilarização do esporte na sociedade soteropolitana” durante este
período de iniciação da modalidade, outras ligas foram criadas, como a Liga Brasileira
de Sports Terrestres, Liga Sportiva Nacional, a Liga Itapagipana e a Liga Rio Branco de
Sports Terrestres (Rocha Junior; Espírito Santo, 2011, p.89).
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Em 15 de novembro de 1920 é inaugurado um equipamento específico para
a prática do futebol, o Campo da Graça, o primeiro estádio de Salvador, localizado no bairro da Graça (Rocha Junior & Espírito Santo, 2011). Esse novo espaço esportivo redimensionou o lugar do futebol dentro da cidade já que, segundo
Santos (2012), para a elite intelectual daquele período, o Campo da Graça era
um indicativo do progresso urbano. Esse estádio conservou sua proeminência
no cenário da cidade de Salvador nas três décadas seguintes até a construção do
estádio da Fonte Nova5.
Paralelamente, outros campos de futebol improvisados, compartilhavam a
paisagem soteropolitana com os equipamentos tidos como oficiais: Ground de
Brotas, Cabula, Largo Santos Dumont, Quinta da Barra, Largo do Barbalho,
Fonte do Boi, Largo da Rua do Oiro, Engenho da Conceição, Campo do Dique, Largo do Papagaio, Campo da Boa Viagem, entre outros (Rocha Junior &
Espírito Santo, 2011).
Nas décadas seguintes, quando o esporte já estava consolidado na cidade, surgiram novos e maiores estádios, vinculados aos principais clubes de Salvador ou
ao poder público: o Estádio Otávio Mangabeira, popularmente conhecido como
Fonte Nova; o Estádio Governador Roberto Santos, conhecido como o Estádio
do Pituaçu; e o Estádio Manoel Barradas, mais conhecido como Barradão.

2. Uma rivalidade e três estádios
No dia 28 de janeiro de 1951, o empate em 1x1 entre Botafogo-BA e Guarany-BA (globoesporte.com, s/d) representou a inauguração oficial do Estádio
Octávio Mangabeira, assim intitulado em homenagem ao então governador do
Estado da Bahia, que idealizou sua construção. O estádio ficou popularmente
conhecido como Fonte Nova, em referência à fonte de água existente no mesmo espaço. Originariamente projetado pelo arquiteto Diogenes Rebouças para
30.000 espectadores, foi reformado e ampliado vinte anos depois.
Nas décadas seguintes, o estádio da Fonte Nova serviu como o principal
espaço da grande rivalidade entre Bahia e Vitória, constituindo-se no palco

5.
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Estádio que viria, inclusive a sediar a primeira conquista de título regional do Esporte
Clube Bahia em 1931, vinte anos antes da construção da Fonte Nova.
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de memoráveis clássicos conhecidos como Ba-Vi. Enquanto a Fonte Nova se
consolidava no cenário baiano como o principal estádio do Estado, outros dois
estádios passaram a compartilhar a paisagem futebolística de Salvador.
O governo estadual construiu, em 1979, o Estádio Metropolitano Governador Roberto Santos, conhecido popularmente como Estádio de Pituaçu – por
estar localizado no bairro de mesmo nome. A capacidade original de 13 mil
pessoas foi ampliada, em 2009, para 32.157 pessoas, passando a obedecer ao
“padrão FIFA”. Atualmente o estádio recebe jogos dos campeonatos baiano e
brasileiro, partidas internacionais, uma delas durante as Eliminatórias da Copa
de 2010, quando o Brasil jogou contra o Chile (2009).
O estádio foi, também, o centro oficial de treinamento do Brasil e da Nigéria durante a Copa das Confederações de 2013, bem como foi utilizado para o
amistoso entre Croácia e Austrália antes do início da Copa do Mundo de 2014.
Durante a Copa, foi novamente utilizado como centro de treinamento pelas
seleções da Holanda e da Bósnia. Entre as inovações que a reforma proporcionou, o destaque fica por conta da utilização de um sistema de iluminação solar
o que representou, entre abril de 2012 e 2014, uma economia de 400 mil reais
(Sudesb, s/d).
Em 1986, a custos de 46 milhões de cruzados6, surgiu um novo estádio em
Salvador: o estádio Manoel Barradas, conhecido popularmente como Barradão.
Esse estádio pertence ao Esporte Clube Vitória e possui, atualmente, capacidade
para 35 mil torcedores. O jogo inaugural aconteceu em 11 de novembro de 1986
e foi disputado entre Vitória e Santos. A partida terminou empatada em 1x1.
Na época, a diretoria do clube anunciou que a capacidade do estádio era
para 40.200 torcedores. Posteriormente, o Barradão passou por duas reformas,
uma no início da década de 1990 (orçada em 100 milhões de cruzeiros7) que
aumentou sua capacidade de lugares para 45 mil torcedores (Serra, 2010); e outra em 2014, para atender aos padrões exigidos pela FIFA, visando recepcionar
os treinos das seleções da Copa do Mundo, inclusive contando com três campos
oficiais para treinamento (ecvitoria.com.br, s/d).

6.

Aproximadamente R$ 39.674.973,57, em valores atualizados para setembro/2017.
Base: IGP-DI (FGV). Fonte: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/
corrigirPorIndice.do?method=corrigirPorIndice

7.

Aproximadamente R$ 5.231.518,87, em valores atualizados para setembro de 2017.
Base: IGP-DI (FGV). Fonte: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/
corrigirPorIndice.do?method=corrigirPorIndice
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Até 1986, a Fonte Nova era o principal palco das partidas entre Bahia e
Vitória. Com a construção do Barradão, este passou a sediar as partidas do Vitória, enquanto que o Bahia continuou a mandar seus jogos no estádio da Fonte
Nova. Para além das rivalidades e grandes partidas, a história da Fonte Nova
registra duas tragédias.
A primeira delas aconteceu em 4 de março de 1971, no dia da reinauguração
do estádio após a conclusão das obras que ampliaram sua capacidade. Estavam
presentes o governador da Bahia, Luiz Viana Filho, e o presidente da República,
Emílio Garrastazu Médici. A reinauguração, realizada em um dia de feriado em
Salvador, foi festejada com uma rodada dupla: primeiro, o confronto entre Bahia
e Flamengo, e depois entre Vitória e Grêmio. O acidente aconteceu durante a
segunda partida. O Grêmio acabara de marcar o primeiro gol do jogo quando
houve o tumulto (OESP, 1971a).
Segundo as versões levantadas, existiram três explicações para o ocorrido: a primeira delas é que um torcedor teria se assustado com o barulho de
um avião a jato que sobrevoava o estádio e pensou que a arquibancada estava desabando, já que durante a semana anterior à reinauguração surgiram
boatos questionando a qualidade da estrutura que não suportaria a lotação
para as partidas; em uma segunda versão, aventou-se que uma lâmpada
explodiu, o que teria gerado o tumulto; uma última versão apontava que
o incidente criminoso havia sido provocado por um elemento subversivo
(OESP, 1971b). Independentemente de qual das versões seja legítima, se é
que isso pode ser apontado, o fato é que das 140 mil pessoas presentes ao
estádio, duas morreram, 500 ficaram gravemente feridas e 2.086 sofreram
ferimentos leves (OESP, 1971c).
No dia 25 de novembro de 2007, outro grave acidente estabeleceu o
começo do fim do Estádio Fonte Nova. O número de óbitos, maior do que
o primeiro acidente (nove mortos), era um dos indicativos de que a manutenção do estádio era precária. Naquele ano, o Bahia disputava o Campeonato Brasileiro da Série C e o empate sem gols contra o Vila Nova colocava
o time baiano na segunda divisão. O estádio lotado com 60.007 torcedores
viu uma parte das placas de concreto do anel superior desabar. Ali estavam
os torcedores da Bamor, torcida organizada do Bahia, que caíram por cerca de 40 metros (OESP, 2007a).
Naquela ocasião, no início do mês
de novembro, um estudo promovido pelo Sindicato Nacional das Empresas de Arquitetura e Engenharia (Sinaenco), que havia realizado a vistoria
de 29 estádios de 18 cidades então candidatas para ser uma das sedes da
Copa, apontava que a Fonte Nova era o estádio com as piores condições
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(Winckler, 2007). A promotora Joseane Fuzart, titular da 5ª Promotoria do
Consumidor de Salvador, desde 2006, movia uma ação pública solicitando
a interdição do estádio. Segundo ela:
[...] tivemos uma observação alarmante do estádio, instalações
precárias, má conservação. Não dava nem para propor melhorias. Era necessário o fechamento e, talvez, até a demolição e
a construção de um novo estádio. Infelizmente não tenho o
poder para proibir as atividades no estádio. Depende do poder
público. Infelizmente o Poder Público esperou se deparar com
a tragédia para tomar providências. [...] Nossa apelação, contudo, não foi apreciada pelos juízes de 2ª vara. Também pedi,
em 2006, a interdição do Manoel Barradas [Barradão] e fomos
atendidos pelo juiz da 1ª Vara (Hecico, 2007).

Após o trágico acidente, o estádio foi interditado e um segundo desdobramento foi a indicação da sua demolição. No dia seguinte, estiveram
no local o governador da Bahia, Jaques Wagner, e o ministro do Esporte,
Orlando Silva, que decretou: “A impressão é que foi o último ato” (OESP,
2007b).
Dois dias depois, o próprio governador, Jacques Wagner, anunciou que o estádio seria demolido e em seu lugar seria construída uma nova Arena. A estimativa naquele momento era que o custo do estádio giraria em torno de R$ 300
a 350 milhões8 e seria viabilizado por meio de uma Parceria Público Privada
(PPP). O próprio governador analisou a nova obra:
[...] havia a possibilidade de se construir um novo estádio em
outro local, mas eu queria que ele ficasse no mesmo da Fonte
Nova por causa da sua história e da valorização do centro da
cidade. Já temos oferta de projetos bastante interessantes, um
deles prevê, além da construção do estádio, um centro de convenções e estacionamento (Décimo, 2007).

8.

De R$ 531.876.180,00 a R$ 619.488.765,00, valores atualizados setembro/2017. Base:
IGP-DI (FGV). Fonte: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/corrigirPorIndice.do?method=corrigirPorIndice

Salvador (BA): Dos “Babas” ao Maior Espetáculo da Terra

681

Entre a busca pelos culpados e os valores da indenização às famílias das vítimas foi anunciado pelo ministro do Esporte, Orlando Silva, a criação de uma
Secretaria Federal responsável por fiscalizar os estádios/arenas e “zelar pelos
direitos do torcedor”. Assim declarou o ministro:
“[...] vamos criar uma estrutura para fiscalizar os estádios, estamos vendo o melhor método. Será uma secretaria como outras
que existem no ministério, mas ainda não posso falar como vai
funcionar. Primeiro temos que criar uma estrutura, para depois
definir a estratégia” (Fernandez, 2007).

Ainda informou que, caso houvesse a construção de uma nova arena que não haveria dinheiro público envolvido, pois conforme afirmou
“não é responsabilidade nossa construir e administrar estádios” (Fernandez, 2007).
Apesar dessa afirmação, a Arena Fonte Nova foi construída com uso de
dinheiro público, sendo que dos R$ 591,7 milhões investidos, mais da metade
(R$ 323,6 milhões) foi oriunda de financiamento federal (Portal da Copa,
2014).
Além dos estádios citados nesse tópico, que podem ser considerados os
principais estádios de Salvador, vale destacar o Estádio Deputado Galdino
Leite, conhecido como Vila Canária, um dos mais tradicionais clubes da
cidade, com capacidade para 4 mil pessoas e de propriedade do Esporte
Clube Ypiranga. Por fim, vale mencionar o Estádio Santiago de Compostela, conhecido como Parque Santiago e PST, localizado no bairro de Brotas
e de propriedade do Galícia Esporte Clube. Inaugurado em fevereiro de
1995 e com capacidade para 2.000 espectadores, o estádio foi o campo de
treinamento oficial da Seleção Brasileira durante a preparação para a Copa
América de 1989.
De acordo com o Cadastro Nacional de Estádios (CENEF), da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), existem 49 estádios no Estado da Bahia, sendo
dois particulares, dois estaduais e 45 municipais. A relação completa dos estádios
está na Tabela 1.
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Tabela 1 - Estádios da Bahia
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Fonte: Confederação Brasileira de Futebol (CBF), 2014.
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3. Salvador na Copa do Mundo: Arena Fonte Nova
Quando a Bahia foi escolhida como sede da Copa do Mundo de 2014 uma
coisa era certa: a necessidade de se ter um novo estádio. Mas como não existia um espaço ideal para a construção de um estádio com a lógica do “padrão
FIFA”, o antigo Estádio da Fonte Nova seria reformado para se transformar na
Arena Fonte Nova. Nessa nova fase desponta um novo conceito e com ele a
perspectiva de que seria impossível manter esse espaço somente com o futebol.
Desse modo, o próprio site da nova arena destaca:
[...] a multifuncionalidade da Itaipava Arena Fonte Nova é traduzida no seu dia a dia. Operando desde 2013, a Arena credenciou
Salvador como circuito nacional e internacional de grandes shows musicais e eventos culturais, depois de receber artistas como
Elton John, David Guetta e Ivete Sangalo, além de eventos dos
mais variados portes e estilos (Itaipava Arena Fonte Nova, s/d).

No próprio site, na sequência, destaca-se a multifuncionalidade da Arena,
capaz de reunir diversas tribos e pessoas de todas as idades abrangendo os mais
diferenciados eventos: “De aniversários infantis e formaturas a megashows, de
desfiles de moda a encontros estudantis ou de negócios, de festas eletrônicas a
evangélicas.Todas as tribos, todas as idades se encontram aqui. Na Itaipava Arena
Fonte Nova tem até Futebol” (Itaipava Arena Fonte Nova, s/d). Nesse novo
conceito o futebol é um detalhe entre tantas coisas que a Arena pode oferecer.
Antes de construir a nova Arena era preciso demolir o “antigo” Estádio da
Fonte Nova. Foram necessários 700 quilos de explosivos, 118 pontos de detonação e 17 segundos para implodir a velha estrutura do estádio de 51 anos (G1.
Globo, 2010). No dia 29 de agosto de 2010 (Décimo, 2010), portanto, três anos
depois do acidente de 2007 – que não teve pessoas responsabilizadas pela tragédia –, começariam as obras para a construção da Arena (Lima, 2010).
Tabela 2 - Ficha Técnica - Arena Fonte Nova - Salvador/BA
Nome Oficial

Estádio Octávio Mangabeira

Construção e
Operação

SPE Fonte Nova Negócios e Participações (consórcio
OAS/Odebrecht)

Área Construída

126.500 m²
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Área do Terreno

121.189 m²

Início do Projeto

2008

Arquitetura

Projetos
Complementares

Setepla Tecnometal Engenharia - Marc Duwe (autor),
Eduardo Velo, Carlos Eduardo Viani e Filipe Bosso
(colaboradores); Schulitz Architek + Technologie
- Class Schulitz (autor); Helmut Schulitz, Philipp
Heitger e Sebastian Moll (colaboradores).
Setepla - Carlos Antônio Navas Viani (coordenação
geral); Sidney Altino de Almeida Cunha (estrutura);
Nelson Fukai (hidráulica); Kazuo Kamazaki (elétrica);
Eduardo Velo, Carlos Eduardo Viani e Filipe Bosso
(perspectivas).

Capacidade

50.223 lugares

Estacionamento

842 vagas

Projeto Básico

R$ 2,2 milhões

Custo do Projeto
Executivo

Não divulgado pelo governo da Bahia.

Custo Total da Obra

R$ 592 milhões

Fonte: http://www.portal2014.org.br/cidades-sedes/SALVADOR/

A construção da nova Arena ficou a cargo da Odebrecht Investimentos e Infraestrutura Ltda e a Construtora OAS Ltda. O processo de construção da nova
Arena seguiu a linha da desconfiança deixada pelos Jogos Pan-Americanos em
2007, cujas obras apresentaram custos muito além do previsto.
O editorial do jornal O Estado de S. Paulo apontava, já em 2011, a preocupação do Tribunal de Contas da União (TCU) com o mesmo roteiro que poderiam seguir as obras dos estádios da Copa do Mundo de 2014. Nesse editorial,
a crítica recaía também sobre as obras da Arena Fonte Nova que estavam orçadas em R$ 591 milhões, mas que haviam sido contratadas por R$ 1,6 bilhões
(OESP, 2011a), valor que o consórcio contratado receberia ao final de 15 anos
de contrato (Leite, 2011).
As divergências quanto ao andamento do cronograma também apareceram
em Salvador. Enquanto o Comitê Organizador afirmava que a reconstrução do
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estádio seguia o que estava estabelecido, o Conselho Regional de Engenharia
e Arquitetura (CREA) apontava que as obras estavam atrasadas, não só com
relação ao estádio, mas também em todas as demais obras de infraestrutura da
capital baiana.
[...] mas o CREA fez vistoria essa semana e não concorda. As
obras, aliás, começaram faz mais de 10 anos e já enfrentaram
suspeita de superfaturamento. Trilhos e estações agora estão em
fase de acabamento, os trens em teste, mas não há previsão de
inauguração. A obra mais adiantada é a Via Expressa, que ligará a
rodovia BR-234 ao porto. O aeroporto ainda espera pelo início
da reforma, o que só deverá ocorrer em fevereiro de 2012. O
terminal de passageiros vai ser ampliado, assim como o pátio, e
nova torre de controle será construída. O setor de hospedagem
tem 19 hotéis em construção na cidade e no entorno, o que
elevará para 60 mil o número de leitos (Décimo, 2011, p. E4).

No entanto, apesar dos valores apresentados durante o período de construção do estádio o valor projetado para os custos de sua construção (R$ 591,7
milhões), o custo total da Arena Fonte Nova ficou em R$ 684 milhões e foi
finalizada 15 de maio de 2013.
De acordo com o Portal da Transparência, “[...] o consórcio vencedor apresentou em sua proposta a necessidade de uma contraprestação de R$ 107,320
milhões, por 15 anos, próximo ao valor estipulado pelo Edital (107,6 milhões)”
(Transparência, s/d).
Esse pagamento anual durante 15 anos era “[...] uma das irregularidades
constatadas pelo Tribunal de Contas do Estado antes da contratação do financiamento de R$ 323,7 milhões do BNDES para o empreendimento” (OESP,
2011b). Em nota, no mesmo jornal, a diretora de Relações Internacionais da
Fonte Nova Participações (FNP)9, Lina Cardoso, contra-argumentava a reportagem que apontava as regularidades. De acordo com ela:
[...] 1) É equivocado comparar um contrato de Parceria Público-Privada (PPP) de concessão de uma arena, como é o caso

9.
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da Fonte Nova, com um contrato de obra pública. O valor
dos serviços de demolição e das obras de reconstrução dessa
arena é de R$ 591 milhões. A esse valor devem ser somados
os custos de juros, pré-operação, manutenção e operação, para
atendimento das condições operacionais mínimas, para cálculo
da contraprestação anual (remuneração paga à concessionária
pelo governo do Estado da Bahia). 2) Para se ter uma ideia do
impacto dos juros deve-se considerar que quem comprar um
imóvel por R$ 591 mil financiado, por exemplo, pela CEF
(simulação disponível em www.caixa.gov.br), ao final de 30 anos
terá pago R$ 1,6 milhão, que equivale, na verdade, aos mesmos
R$ 591 mil descontados a valor presente. 3) A vantagem para
quem compra o bem financiado é não precisar dispor do dinheiro no ato da aquisição, podendo diluir seu pagamento em
parcelas. O contrato de PPP oferece ainda outras vantagens,
como manter e conservar o equipamento atualizado tecnologicamente até o fim do período de concessão, sob pena de
redução do valor da contraprestação (OESP, 2011c).

O problema dessa discussão colocada em torno dos valores investidos para os
estádios, de um modo geral, e da Arena Fonte Nova, em particular, reside no fato
de que os valores divulgados não consideram os juros como sendo pertencentes
ao montante total dos custos dos estádios. Fica como um adicional, pois utilizando
do mesmo exemplo da diretora da FNP, Lina Cardoso, uma pessoa que solicita
empréstimo terá que devolver durante o período de financiamento o valor solicitado e os juros que, geralmente, correspondem ao montante do valor solicitado.
O andamento das obras da Fonte Nova seguia o cronograma estabelecido
para o ano de 2011 e nesse momento iniciava-se a montagem das estruturas. No
entanto, as obras de mobilidade urbana seguiam paradas (OESP, 2011d).
No ano seguinte, os operários da Arena Fonte Nova entraram em “[...] greve
para reivindicar o cumprimento de acordos feitos entre os trabalhadores e o
Consórcio Arena Salvador, responsável pelas obras, e para protestar contra cortes
feitos nos salários” (Décimo, 2012, p. E4), mas essa greve durou apenas um dia
(OESP, 2012a). Para o mês de março de 2012 estava programada uma visita de
inspeção do estádio por uma comitiva da FIFA e com ela crescia a mobilização
para uma greve geral que afetaria todas as construções referentes aos estádios da
Copa do Mundo (OESP, 2012b).
Diante desse quadro de incertezas, as obras da Arena Fonte Nova caminhavam dentro do esperado e já tinha início a montagem dos pilares, das vigas e
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lajes pré-moldadas. Em fevereiro de 2012, as obras atingiram 51% de progresso,
atrás somente da construção do Estádio Castelão (56%) (Leite, 2012).
Em abril de 2012, uma nova onda de greves atingia três estádios: Fonte Nova
(Salvador), Castelão (Fortaleza) e Arena das Dunas (Natal). Em Salvador, com
56% das obras realizadas e estando na fase de colocação de pilares e montagem
das arquibancadas, os operários tinham como principais reivindicações: reajuste
salarial de 20%, aumento no valor da cesta básica de R$ 130 para R$ 25010,
pagamento de horas extras atrasadas, plano de saúde e melhoria das condições
de trabalho (Leite, 2012). O contexto da greve pode ser explicado pela visita da
comitiva da FIFA, agendada para avaliar o andamento das obras. Essa avaliação
seria determinante para a escolha das sedes da Copa das Confederações (OESP,
2012c). Essa greve atingiu 301 obras no Estado da Bahia, incluindo as da Arena
Fonte Nova, e durou seis dias (OESP, 2012d).
A decisão da FIFA para a escolha das sedes da Copa das Confederações foi
adiada para novembro de 2012. Em agosto daquele ano, a Arena Fonte Nova
concluiu importante parte de sua construção quando instalou o último módulo da arquibancada e, com essa ação, concluiu a fase de montagem estrutural
(pilares, vigas, lajes e arquibancadas), alcançando 70% da obra completa (OESP,
2012e).
Seis cidades (Rio de Janeiro, Brasília, Recife, Fortaleza, Belo Horizonte e
Salvador) foram escolhidas pela FIFA como sede da Copa das Confederações de
2013. No momento da escolha, a Arena Fonte Nova apresentava 80% de execução das obras e sua inauguração estava prevista para 29 de março de 2013 (Leite
& Favero, 2012). Em dezembro de 2012 iniciou-se a instalação das cadeiras nas
arquibancadas, ação que correspondia a 85% das obras realizadas (OESP, 2012f).
No início de março de 2013, estavam concluídas as obras da Arena Fonte
Nova, mas o gramado ainda não apresentava condições de jogo (Leite, 2013a).
A reinauguração da Arena ficou para o dia 7 de abril com a partida inaugural
entre Bahia e Vitória. A grande procura por ingressos para o clássico baiano
gerou problemas deixando seis pessoas feridas. Houve confronto com a Polícia Militar, que disparou bombas de gás lacrimogênio e spray de pimenta,
contra os torcedores que estavam aglomerados diante do portão do estádio
(Frazão, 2013).

10. De R$ 177,17 a R$ 340,72, valores atualizados para setembro/2017. Base: IGP-DI
(FGV). Fonte: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/corrigirPorIndice.
do?method=corrigirPorIndice
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A Arena Fonte Nova foi o primeiro dos estádios da Copa do Mundo de
2014 a fechar um contrato de naming rights11. O contrato de R$ 100 milhões
garantiu ao Grupo Petrópolis o direito de exploração do nome da Arena por
10 anos. Com isso, a instalação passou a se chamar Itaipava Arena Fonte Nova
(Décimo, 2013a).
Um dia antes da reinauguração da Fonte Nova, o chute inicial simbólico do
novo estádio foi dado pela presidente Dilma Rousseff. Acompanhada por uma
comitiva de políticos que incluiu o governador da Bahia Jacques Wagner, o prefeito de Salvador Antônio Carlos Magalhães (ACM) Neto e por sete ministros
de estado, a presidente valorizou a beleza da terceira Arena concluída: “Nós
somos capazes de mostrar que o Brasil dará uma imensa qualidade à Copa das
Confederações, à Copa do Mundo e à Olimpíada. Não é qualquer país que tem
essa qualidade e essa beleza nos seus estádios” (Décimo, 2013b).
Antes de a bola rolar oficialmente no clássico Ba-Vi foram organizadas diversas ações na Arena Fonte Nova: a função de mestre de cerimônias coube ao
ator baiano Fábio Lago que leu, um a um, o nome das sete vítimas fatais no acidente ocorrido no antigo estádio em 2007; ex-jogadores do Bahia e Vitória foram homenageados; e as duas principais cantoras baianas da atualidade, Cláudia
Leite (torcedora do Bahia) e Ivete Sangalo (torcedora do Vitória), promoveram
ações diversas entre as torcidas rivais, ambas responsáveis por vaiar a performance da cantora “adversária”. Os 32.274 pagantes viram o Vitória golear o Bahia
por 5x1 e, mesmo com o resultado que poderia provocar confusões, não foram
registrados problemas graves na nova Arena (Décimo, 2013c).
O primeiro problema mais grave da Arena Fonte Nova aconteceu dois dias
antes da Arena ser entregue à FIFA para a realização da Copa das Confederações. Uma das lonas de 63 metros que fazia a cobertura da instalação não resistiu
às fortes chuvas que aconteceram em Salvador. O consórcio do estádio atribuiu
o problema a uma manipulação indevida de uma das 36 membranas que cobrem a Arena apontando, portanto, como causa do incidente o erro humano
(Décimo, 2013d).
A Arena Fonte nova recebeu três partidas durante a Copa das Confederações. A estreia de Salvador na competição, evento teste da FIFA para a Copa

11. Direitos de nome (inglês: naming rights) é o direito sobre a propriedade de nomes.
A prática da concessão de direitos de nome é bastante comum entre empresas, que
compram ou alugam o nome de algum estabelecimento, espetáculos culturais e/ou
esportivos trocando para o nome da própria empresa ou de algum de seus produtos.
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do Mundo 2014, aconteceu no dia 20 de junho, data marcada por inúmeros
protestos e manifestações nas ruas de diversas cidades brasileiras.
Em Salvador, horas antes dessa partida, a Polícia Militar montou uma barreira a cerca de um quilômetro da Fonte Nova para impedir a aproximação dos
manifestantes que protestavam contra a realização da Copa das Confederações
(Barros Neto, 2013; Leite, 2013).
A manifestação promovida pelo Movimento Passe Livre reuniu em Salvador
cerca de 20 mil pessoas, mas os atos de vandalismo foram registrados em vários
pontos da cidade. Lojas foram apedrejadas no centro da cidade, dois ônibus
incendiados, perto da Fonte Nova um carro de passeio também foi incendiado
e dois micro-ônibus que estavam à disposição da comitiva da FIFA foram apedrejados (Décimo, 2013e).
Os protestos duraram mais de duas horas e terminaram com um confronto
entre os manifestantes e a polícia que acabou deixando rastros de grande destruição nos arredores do estádio. Mesmo assim, aconteceu a primeira partida da
Copa das Confederações em Salvador. O jogo, válido pelo grupo B, foi entre
Nigéria e Uruguai (1x2) com 26.769 pagantes. Os espectadores que acessavam
o estádio pelo lado norte tiveram que passar por cinco barreiras policiais antes
de entrar no estádio. Já a entrada sul, pelo Dique Tororó, não apresentou grandes
problemas (Décimo & Villar, 2013).
O jornal O Estado de S. Paulo, durante a partida inaugural da Copa das
Confederações na capital baiana, realizou uma avaliação tanto sobre a parte externa quanto interna da Fonte Nova. Entre os pontos considerados
problemáticos destacam-se: na parte externa, transporte (reclamações pela
mudança de trajeto das linhas por causa dos bloqueios no entorno do estádio) e ambulantes (que burlaram a segurança e conseguiam realizar suas
vendas); na parte interna, acessibilidade (sem existir indicação do que seria
o problema nesse aspecto) e locução (falta de clareza no sistema de som).
No entanto, os pontos positivos foram maiores do que os negativos tanto
dentro (dez itens positivos) quanto fora (cinco itens positivos) da Arena
(Décimo & Villar, 2013).
A segunda partida realizada em Salvador foi entre Brasil e Itália (4x2). Para
um público de 48.874 pagantes, a seleção brasileira venceu a italiana e se classificou em primeiro lugar do Grupo A. O terceiro e último confronto que a
Arena Fonte Nova recebeu foi a disputa pelo terceiro lugar entre Uruguai e
Itália. Após um empate por 2x2, os italianos venceram por 3x2 nos pênaltis e
terminaram a competição em terceiro lugar. O público pagante para essa partida
foi de 43.382 pessoas.
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Nesse jogo foi registrado um pequeno incidente na arquibancada temporária. Ninguém ficou ferido e os torcedores afetados apenas mudaram de lugar. A
falha aconteceu quando “[...] parte da arquibancada temporária cedeu e ocorreu um deslocamento de cinco centímetros do piso da fileira 133 do setor Z,
afetando diretamente três cadeiras” (Favero, 2013, p. D8).
Durante a Copa das Confederações, a Fonte Nova acumulou um público de
119.025 pessoas, o que corresponde a uma média de 39.675 pessoas por partida
(FIFA, 2013).
Após a realização do evento teste, Copa das Confederações, tanto a Fonte
Nova quanto os outros estádios que seriam utilizados na Copa do Mundo passaram a receber partidas do Campeonato Brasileiro. Em 9 rodadas do Brasileirão de 2013, 20% dos jogos aconteceram nas novas Arenas registrando-se uma
média de público de 28.879 pessoas enquanto nos antigos estádios a média era
bem inferior, com 9.550 pessoas. A Arena Fonte Nova acumulou uma média de
público de 23.436 pessoas tendo os ingressos uma média de preço de R$ 50,00.
Aliás, o preço dos ingressos, indicavam Leite & Maia (2013), já indicava uma
mudança de perfil dos frequentadores que outrora possuíam menor poder aquisitivo e, agora, o seu oposto.Tal mudança também favoreceu o comparecimento
de famílias nesses “novos” espaços.
Os estádios brasileiros construídos/reformados para a Copa do Mundo de
2014 colocaram o Brasil em posição destacada no ranking dos estádios mais
caros do mundo. A Arena Fonte Nova, com capacidade para 55 mil pessoas, teve
um custo R$ 593 milhões (valor da sua cotação inicial), com um custo de R$
10.570 por assento, fazendo da arena baiana o 15o estádio mais caro do mundo
e o 7o entre as instalações que foram utilizadas para a Copa de 2014 (Chade,
2013).
Em maio de 2014, um mês antes do início da Copa do Mundo, a FIFA
assumiu o controle dos estádios, campos oficiais de treinamento (COTs)
e dos centros de treinamentos de seleções (CTs). Em Salvador, essa ação
incluiu a Arena Fonte Nova, o Estádio de Pituaçu (campo oficial de treinamento 1) e o Barradão (campo oficial de treinamento 2) (Favero & Ramos,
2014).
Durante a Copa do Mundo FIFA 2014, a Arena Fonte Nova recebeu seis
partidas ao longo da competição. Segue, na Tabela 3, a relação dos jogos e o
público de cada partida:
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Tabela 3 – Jogos e públicos das partidas da Copa na
Arena Fonte Nova.
Data

Partida

Fase

Público

13/06/14

Espanha 1 x 5 Holanda

Grupo B

48.173

16/06/14

Alemanha 4 x 0 Portugal

Grupo G

51.081

20/06/14

Suíça 2 x 5 França

Grupo E

51.003

25/06/14

Bósnia-Herzegovina 3 x 1 Irã

Grupo F

48.011

01/07/14

Bélgica 2 x 1 Estados Unidos

Oitavas de final

51.227

Holanda 0 (4) x 0 (3) Costa Rica Quartas de final

51.179

05/07/14

Público total

300.674

Média

50.112

Fonte: 2014 FIFA World Cup Brazil Technical Report and Statistics (2014).

Apesar do bom futebol jogado na primeira partida, Espanha 1x5 Holanda,
fora da Arena Fonte Nova aconteceram alguns problemas, tais como os descritos
pela reportagem do O Estado de S. Paulo:
[...] o trânsito foi caótico. O ônibus que levaria a imprensa
atrasou mais de 40 minutos, e quem tentou ir de carro ou
ônibus ficou horas até chegar. Só quem usou o metrô, em fase
experimental, sofreu menos. Ainda na chegada, a reportagem
presenciou usuários de crack oferecendo aos torcedores e não
sendo retirados pela polícia ou exército (OESP, 2014, p. E3).

Se fora do estádio o trânsito e a atuação de ambulantes e cambistas gerou
desconfortos, dentro do estádio outros problemas foram apontados, com críticas
à acessibilidade e orientação das pessoas, aos bares e à locução do estádio (OESP,
2014).
Na segunda partida, entre Alemanha e Portugal, houve uma melhoria na
sinalização interna da Arena com várias pessoas auxiliando na orientação. Dessa
vez, faltando 20 minutos para acabar a partida, sem que ninguém assumisse a
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responsabilidade, os portões foram abertos sob o discurso de que facilitaria o
fluxo de saída do local. Porém, qualquer pessoa que estivesse fora pôde entrar
nesse momento para assistir o término da partida sem que houvesse algum tipo
de controle (Teixeira, 2014). Sobre esse caso, “[...] a FIFA garante que não flexibilizou o controle do acesso ao estádio. E admitiu que não está verificando o
nome em todos os ingressos, justamente para garantir um acesso rápido de todos
os torcedores (Chade, 2014).
Após essas partidas iniciais, especialmente as duas primeiras que aconteceram
em Salvador, não foram registrados novos incidentes durante os jogos. Em pesquisa realizada pelo site UOL, que avaliou seis itens (comida, acesso ao seu lugar
dentro do estádio, ajuda dos voluntários, funcionamento do celular, segurança
e limpeza/conforto), a Arena Fonte Nova ficou classificada em primeiro lugar
entre os estádios utilizados na Copa de 2014 (Uol, 2014).
A boa avaliação da Fonte Nova, durante a Copa do Mundo FIFA 2014 em
Salvador, também foi acompanhada pelo sucesso do turismo e da alegria e confraternização dos torcedores dos 20 países que visitaram a capital baiana.
Turistas de 20 países estiveram em Salvador para a realização
da Copa do Mundo. Segundo o secretário municipal de Cultura e Turismo, Guilherme Bellintani, eles ficaram hospedados
de seis a sete dias na capital e gastaram, em média, R$ 247,00
por dia. [...] Salvador recebeu seis jogos do Mundial, envolvendo onze seleções diferentes. Além dos jogos, 10 eventos da
Fifa Fan Fest foram realizados no Farol da Barra. [...] Segundo
Bellintani, 95% dos turistas [que responderam a uma pesquisa
de satisfação com mais de duas mil pessoas] disseram que pensam em retornar à capital baiana (g1.globo.com, 2014a).

Salvador, durante a Copa do Mundo, contabilizou um número elevado
de turistas. Ao lado da cidade do Rio de Janeiro, a capital baiana foi um dos
dois destinos preferidos pelos torcedores que vieram ao Brasil para assistir ao
Mundial.
Um balanço divulgado pela Secretaria de Turismo da Bahia,
por meio de pesquisa feita pela Associação Brasileira de Agências de Viagens (Abav), revela que 700 mil turistas visitaram a

Salvador (BA): Dos “Babas” ao Maior Espetáculo da Terra

695

Bahia entre os dias 12 de junho e 4 de julho, período da Copa
do Mundo [em Salvador]. [...] 70 mil eram estrangeiros. A pesquisa também aponta que os gringos movimentaram cerca de
R$ 800 milhões no Estado. [...] Ainda segundo a Setur, [...] a
média geral de ocupação hoteleira nas doze cidades-sede, entre
11 e 18 de junho, foi de 80%, sendo que os maiores índices
ficaram no Rio de Janeiro (92%) e Salvador (90%) (g1.globo.
com, 2014b).

Além dos jogos da Copa do Mundo, os torcedores, na capital baiana, puderam também se divertir em lugares públicos. “A FIFA Fan Fest em Salvador,
evento realizado nas cidades-sede da Copa do Mundo, reuniu cerca de 300 mil
pessoas no Farol da Barra” (g1.globo.com, 2014a).
Mesmo com a intensa movimentação de turistas e o alto astral típico de
Salvador, as ocorrências negativas, durante o Mundial, foram raras e de pouca
relevância na capital baiana.
Segundo dados da Secretaria [da Saúde de Salvador], foram
feitos 318 atendimentos, 40 deles a estrangeiros, no período
da Copa do Mundo [...]. As assistências à saúde foram feitas
nas 11 unidades de pronto atendimento, 41 ambulâncias e 8
motolâncias na rede municipal e no posto médico avançado,
na Fan Fest da Barra, que conta com cinco leitos e ambulância
do Samu à disposição e um micro-ônibus do Projeto o Gol,
que distribuiu 450 mil preservativos e fez 1.400 testes de HIV,
constatando 44 positivos. Já nos três postos médicos avançados,
na Codesal, Ramiro e Barris, foram feitos 40 atendimentos,
quatro deles a estrangeiros. Os atendimentos, em geral, eram
clínicos, por uso de álcool ou dor de cabeça, por exemplo
(Franco, 2014).

Após o sucesso da Copa do Mundo, a Arena Fonte Nova foi utilizada em
partidas do Campeonato Brasileiro e apresentou média de público de 9.037
pessoas (Leite, Salgado & Barsetti, 2014). Ao todo, foram realizados em 2014,
37 jogos na Fonte Nova, incluindo os seis jogos da Copa do Mundo (Tabela 4).

696

Os Estádios e Arenas do Futebol Brasileiro e o legado da Copa do Mundo 2014:
o padrão FIFA, o consumidor do esporte e o entretenimento

Tabela 4 – Jogos na Arena Fonte Nova em 2014
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No início do ano de 2015, a Arena Fonte Nova viveu dias de futuro incerto, sendo indicada como um dos possíveis “elefantes brancos” do Mundial. O
Esporte Clube Bahia anunciou em março que não havia chegado a um acordo
para renovar o contrato com o consórcio responsável e que voltaria a mandar
seus jogos no Estádio de Pituaçu (Sampaio, 2015).
Embora desde abril houvesse um protocolo de intenções assinado entre o
consórcio que administra a Arena e o E. C. Bahia, a situação foi resolvida somente em setembro de 2015. As partes assinaram um contrato de três anos.
Desse modo, a partir da celebração desse contrato, está previsto a definição do
plano de sócio torcedor para o Bahia, com a plena utilização da Fonte Nova
para as partidas do clube (Itaipava Arena Fonte Nova, 2015).
Pelo acordo, o E. C. Bahia terá participação em receitas diretamente relacionadas aos jogos. “Ou seja, quanto mais o torcedor for ao estádio e consumir,
mais o Bahia vai arrecadar” (estadao.com, 2015). Apesar do acordo, um ano após
a Copa do Mundo, a Arena Fonte Nova sofre para encher suas arquibancadas.
O estádio teve a sua capacidade reduzida de 55 mil para 48
mil torcedores graças a reformas feitas após a Copa do Mundo – entre elas a retirada de arquibancadas provisórias. Mesmo assim, a concessionária que administra o local coloca no
máximo 39 mil ingressos à venda porque 2,5 mil assentos são
destinados a patrocinadores e outros 6,5 mil lugares são referentes a bloqueios exigidos pela Polícia Militar, camarotes e áreas
reservadas à imprensa. E com todas essas adaptações a média de
público é de 13,9 mil torcedores por jogo. (estadao.com, 2015).

Com isso, as empresas que administram as novas arenas do futebol brasileiro,
em 2014, não conseguiram, em sua maioria, obter lucro com as novas instalações do futebol brasileiro. A Fonte Nova, por exemplo, no ano da Copa do
Mundo, deu à Odebrecht Properties, empresa que participa de sua gestão, “[...]
um prejuízo de R$ 15,6 milhões [no ano de 2014]” (folha.com, 2015).
Em 17 de novembro de 2015, a Arena Fonte Nova foi palco do jogo Brasil
3x0 Peru, válido pelas Eliminatórias Sul-americanas para a Copa do Mundo de
2018, na Rússia. Diante de 45.000 torcedores, Douglas Costa, Renato Augusto
e Filipe Luís marcaram os gols da vitória brasileira.
No começo de 2016, a Arena Fonte Nova sofreu um duro golpe em sua área
administrativa com a redução do valor do contrato de patrocínio com a Cervejaria Petrópolis, que envolvia o naming rights da instalação. O fato colaborou para
aumentar o prejuízo da já deficitária operação do estádio.
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Menos de três anos depois de ter anunciado o patrocínio de
R$ 100 milhões para ter o nome da Arena Fonte Nova por
dez anos, a cervejaria Petrópolis, dona da Itaipava, podou o
investimento. O valor caiu para menos de um quarto do que
ainda deveria ser pago. O estádio receberia R$ 76,4 milhões,
número que valia até 2014, até o fim do patrocínio. Após a
renegociação concluída em julho de 2015, o valor caiu para
R$ 18,5 milhões – este é o montante atual a ser pago pela
cervejaria até o término do contrato em 2023. O pé no freio
da Petrópolis deixou a Fonte Nova, em particular, em situação
financeira delicada. Administrado por Odebrecht e OAS, que
repartem em 50% para cada concessionária, o estádio teve prejuízo operacional de R$ 24,3 milhões em 2015. As construtoras comemoram o fato de o rombo ter sido 22% menor do
que em 2014. A Petrópolis adquiriu os naming rights da Fonte
Nova em abril de 2013. É, até hoje, um dos raros negócios no
futebol brasileiro que envolveram a cessão do nome de um
estádio para uma marca. Só a Arena Pernambuco, também da
Itaipava, e o Allianz Parque, arena do Palmeiras, conseguiram o
mesmo. A redução na Fonte Nova, por isso mesmo, é um mau
sinal para o mercado esportivo no país (Capelo, 2016).

Em 2016, a Fonte Nova também foi palco dos torneios de futebol masculino
e feminino dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Em 4 de agosto, pela competição masculina, a Arena recebeu uma rodada dupla, presenciada por 16.500
torcedores: México 2x2 Alemanha e Coréia do Sul 8x0 Fiji.Três dias depois, no
dia 7, nova rodada dupla com a presença de 17.121 espectadores: México 5x1
Fiji e Alemanha 3x3 Coréia do Sul. No dia 10 de agosto, a Fonte Nova recebeu
duas partidas decisivas da fase de grupos do torneio masculino de futebol dos
Jogos Olímpicos. Diante de 17.821 pagantes, o Japão derrotou a Suécia por 1x0.
No mesmo dia, a Fonte Nova teve o seu maior público nos Jogos Olímpicos
Rio-2016, 41.067 torcedores, na goleada do Brasil sobre a Dinamarca por 4x0.
Em 13 de agosto, ainda pela disputa masculina, a Arena Fonte Nova se
despediu dos Jogos Olímpicos com uma partida decisiva das quartas-de-final.
Diante de 30.307 espectadores, a Nigéria avançou na competição ao derrotar a
Dinamarca por 2x0.
A Fonte Nova recebeu, ainda, durante os Jogos Olímpicos Rio-2016, mais
três partidas do torneio de futebol feminino da competição. Pela fase de grupos
foram dois jogos, ambos no dia 9 de agosto: Austrália 6x1 Zimbabwe (público

700

Os Estádios e Arenas do Futebol Brasileiro e o legado da Copa do Mundo 2014:
o padrão FIFA, o consumidor do esporte e o entretenimento

de 5.115 pagantes) e França 3x0 Nova Zelândia (7.530 presentes). Em 12 de
agosto, pelas quartas-de-final, Salvador viu a Alemanha derrotar a China por
1x0, em partida presenciada por 9.642 torcedores.
Apesar do forte apelo que o futebol tem na Bahia, a Arena Fonte Nova ainda
não conseguiu, até o final de 2016, decolar e se mostrar um espaço rentável para
o esporte e o entretenimento em Salvador.
A Fonte Nova foi concedida para OAS e Odebrecht por 35
anos. Cada construtora tem 50% da empresa constituída para
administrar o estádio – a OAS, quebrada financeiramente pelo
envolvimento na Operação Lava Jato, anunciou que quer vender sua parte do negócio, mas ainda não sacramentou a saída.
As duas juntas, até segunda ordem, cuidam da administração
do estádio. Os resultados obtidos nos primeiros três anos de
operação não são satisfatórios. O prejuízo operacional acumulado é de R$ 88,7 milhões, dos quais R$ 24,4 milhões só em
2015. Isso significa que a arena gera menos dinheiro do que os
responsáveis sonharam antes da Copa (Capelo, 2016a).

Um dos principais motivos para que a Arena Fonte Nova não tenha os resultados operacionais esperados antes de sua construção foi a desistência do Vitória
em mandar seus jogos no estádio.
As previsões furadas estão no estudo de viabilidade produzido
pela auditoria KPMG em 2009. A empresa supôs que o estádio
receberia 56 partidas por temporada. O Vitória, com estádio
próprio, o Barradão, não migrou para a nova casa. Por isso, em
vez de 56, a Fonte Nova sediou 31 jogos em 2015. Não foi
a única projeção que ficou pelo caminho. A KPMG calculou
que a média de público do Bahia aumentaria 20% com a simples presença do novo estádio. Na temporada de 2015, em vez
de subir, a média tricolor caiu 29% (Capelo, 2016a).

Com o déficit crescente, mesmo com a Arena sendo administrada pela iniciativa privada, o contribuinte não escapou de ser penalizado, em razão do modelo de Parceria Público-Privada (PPP) estabelecido para a Fonte Nova.
A Fonte Nova foi concedida para empresas privadas, mas isso
não quer dizer que sua operação não receba dinheiro público.

Salvador (BA): Dos “Babas” ao Maior Espetáculo da Terra

701

O governo da Bahia paga mensalmente uma verba para pagar
pela construção da arena e uma verba para ajudar na manutenção. Essa segunda parte, de acordo com as demonstrações
financeiras enviadas pela concessionária a ÉPOCA, custou
para o estado R$ 18,7 milhões em 2015 e R$ 17,5 milhões
em 2014. Isso alivia os prejuízos que Odebrecht e OAS têm
com a operação do estádio. O repasse público está previsto no
contrato amarrado por Wagner com as construtoras antes da
Copa (Capelo, 2016a).

Apesar do esforço das concessionárias, o futuro da Arena Fonte Nova é incerto e preocupante.
Não é pecado ter prejuízo nos primeiros anos de operação.
Qualquer negócio leva tempo para sair do vermelho e começar a lucrar. As construtoras afirmam ter levado 315 mil
pessoas para eventos não relacionados a futebol na arena, entre eles shows de Elba Ramalho, Alceu Valença, Maria Rita
e Skank. O fluxo de visitantes é fundamental para alavancar
receitas com alimentação e estacionamento. O que preocupa
é que, sem acordo com o Vitória, a concessionária depende
do desempenho do Bahia para faturar com o futebol. A média
de público, 17.052 pagantes por jogo, equivale a só 34% de
ocupação. A Fonte Nova precisa encher as arquibancadas para
elevar os ganhos com bilheterias e camarotes e sair do sufoco
(Capelo, 2016a).

Em 20 de outubro de 2017, o beatle Paul McCartney encerrou sua turnê no
Brasil, tocando e cantando para 53 mil pessoas, recorde de público em eventos
na Arena Fonte Nova.

4. A pesquisa: os estádios de Salvador antes, durante e
depois da Copa
Na primeira fase da pesquisa em Salvador foram entrevistadas 370 pessoas.
Como parte do recorte proposto, essa coleta de dados aconteceu em partidas
do Campeonato Baiano, Copa do Nordeste e Copa do Brasil disputadas nos
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estádios do Barradão e do Pituaçu, instalações localizadas na capital baiana e que
não seriam utilizadas para jogos da Copa do Mundo.
Na segunda fase da pesquisa, a obtenção dos dados foi realizada durante a
Copa do Mundo de 2014, junto a torcedores que assistiram às partidas da competição realizadas na Arena Fonte Nova. Foram entrevistadas, na segunda etapa
da pesquisa, 142 pessoas.
Por fim, na fase 3, após a Copa do Mundo, foram entrevistadas 249
pessoas que assistiram a jogos oficiais de futebol, também na Arena Fonte
Nova, mas em competições organizadas pela Confederação Brasileira de
Futebol (CBF).

4.1 O torcedor e seus hábitos de consumo do produto
futebol
Para o item “o torcedor e seus hábitos de consumo do produto futebol”, em
Salvador, foram obtidos os seguintes resultados:
Pergunta: “Você se considera torcedor de algum clube de futebol?”. As respostas obtidas constam da Tabela 5.
Tabela 5 - Você se considera torcedor de algum clube de futebol?

Fonte: os autores.

Pergunta: “Quanto tempo você leva para chegar de sua casa (hotel) ao
seu lugar sentado, dentro do estádio?”. A Tabela 6 apresenta os dados aqui
obtidos.
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Tabela 6 - Quanto tempo levou de sua casa (hotel)
ao estádio?

Fonte: os autores.

Pergunta: “Quantas horas você dedica, em média, ao futebol por semana
(incluindo assistir a jogos no estádio ou na televisão, programas televisivos ou
notícias sobre o esporte, ler notícias no jornal ou na internet, participar em fóruns de redes sociais, falar com os amigos, etc..)?”. A frequência das respostas é
apresentada na Tabela 7.
Tabela 7 - Tempo gasto por semana com o consumo do produto
futebol

Fonte: os autores.

Para a série de perguntas da próxima questão, que compõem o grupo “opinião sobre hábitos em estádio e entretenimento”, foram feitas seis afirmações.

704

Os Estádios e Arenas do Futebol Brasileiro e o legado da Copa do Mundo 2014:
o padrão FIFA, o consumidor do esporte e o entretenimento

Para cada enunciado o respondente deveria marcar, em uma escala de 1 (discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente), sua opinião sobre a colocação
realizada. Os resultados obtidos são apresentados na Tabela 8. O índice, apontado na Tabela, representa a média das avaliações obtidas.
Tabela 8 - Opinião sobre hábitos em estádio e entretenimento

Fonte: os autores.

A partir desse primeiro conjunto de questões que versaram sobre os “hábitos
do consumo produto futebol por parte do torcedor”, podemos destacar, em
Salvador, alguns indicativos importantes obtidos pela pesquisa.
Tanto na Fase 1 quanto na Fase 3, fases que contemplaram as partidas
dos campeonatos regionais e nacionais, a maioria dos entrevistados indicou
torcer para algum time, sendo 96,49% (fase 1) e 97,59% (fase 3). Já na fase
2, realizada durante a Copa do Mundo, os números obtidos entre os que indicaram torcer para algum clube e os que não torciam são muito próximos:
53,52% torcem para algum time e 46,48% não se consideram torcedores
de algum clube.
A partir desses dados podemos inferir que o público presente durante a
Copa do Mundo é bem diferente das pessoas que frequentam os campeonatos
locais. Como consequência disso, estão em busca de experiências que passam
pelo apelo que a Copa do Mundo traz em relação ao entretenimento, ao fazer
parte de um evento especial e, portanto, único, revelando a ideia de que o importante é fazer parte da festa do futebol.
Sobre essa configuração da presença do público nas três fases analisadas um
dado chamou a atenção em Salvador: durante a fase 1, a maioria dos entrevistados (60,81%) indicou que gastava 30 minutos no máximo para chegar ao
estádio. No entanto, durante a Copa do Mundo (52,82%) e pós-Copa (51%) os
entrevistados indicaram que gastavam de 30 minutos a uma hora para chegar ao
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estádio. Esse fato indica que a Arena Fonte Nova funciona como um elemento
de atração do torcedor, a ponto de motivá-lo a percorrer uma distância maior
para assistir à uma partida de futebol.
Um perfil diferente nas três fases foi identificado na resposta à pergunta
sobre quanto “tempo gasto por semana com o consumo do produto futebol”. Antes da Copa, a maior parte dos entrevistados indicou consumir de 3
a 6 horas (35,14%), sendo que em segundo lugar foi indicado que gastavam
mais de 6 horas (30%). Já durante a Copa do Mundo 56,34% dos entrevistados indicaram que gastavam, no máximo, 1 hora com o consumo do futebol. Vale lembrar que praticamente metade desse público entrevistado não
torcia por algum clube, fato que faz diminuir o interesse por acompanhar
o futebol no cotidiano. No pós-Copa houve certo equilíbrio das respostas,
mas com a maioria indicando que gastava de 1 a 3 horas por semana com o
esporte. Em segundo lugar, nessa fase 3, ficou o consumo do futebol em no
máximo 1 hora, o que pode indicar uma mudança no perfil dos torcedores
fruto da modernização dos estádios/arenas que tem gerado o aumento do
valor dos ingressos.
Embora o interesse pelo consumo do futebol tenha sido diverso nos três
momentos investigados pela pesquisa, houve uma proximidade das opiniões
sobre “hábitos em estádio e entretenimento”, tanto no Pré-Copa, quanto no
Pós-Copa, sendo pouco inferior aos dados obtidos durante a Copa do Mundo.
Esses dados indicam que existe um perfil, mesmo que esteja em fase de mudança, conforme indicamos acima, do público que frequenta os estádios no Brasil
para acompanhar os campeonatos locais.

4.2 O torcedor e os fatores que influenciam na decisão
de NÃO ir ao estádio
As próximas duas questões da pesquisa visavam avaliar os fatores que
afetam a decisão dos torcedores de NÃO ir aos estádios. Após a aplicação
dos questionários foram obtidas as seguintes respostas, elencadas a partir
de agora:
Pergunta: “O quanto os seguintes motivos influenciam a sua decisão de
NÃO ir assistir um jogo de futebol no estádio?”. Vinte e um fatores foram
apresentados aos entrevistados, nas três fases da pesquisa. Em uma escala de
1 (nada) a 5 (muito mesmo), os torcedores avaliaram cada um dos itens que
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afetam sua decisão de NÃO ir ao estádio para um jogo de futebol. Na Tabela
9, apresentamos o índice de cada um desses vinte e um itens, elaborado pela
média de todas as respostas obtidas.
Tabela 9 - Avaliação dos fatores que afetam a NÃO ida aos estádios

Fonte: os autores

Para melhor visualização e destaque, com base nos resultados apresentados
na Tabela 9, foram elaboradas as Tabela 10 – Cinco fatores que mais afetam a
NÃO ida aos estádios e Tabela 11 – Cinco fatores que menos afetam a NÃO
ida aos estádios.
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Tabela 10 - Cinco fatores que mais afetam a NÃO ida ao estádio.

Fonte: os autores

Tabela 11 - Cinco fatores que menos afetam a NÃO ida ao estádio
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Fonte: os autores

A próxima pergunta do instrumento questionava os torcedores sobre “o que
os clubes poderiam fazer para você assistir mais jogos no estádio?”. Quinze
opções de ações, com a possibilidade da escolha de três alternativas, foram oferecidas aos entrevistados. Abaixo, na Tabela 12, os resultados obtidos nas três
fases da pesquisa.
Tabela 12 - Ações para melhorar a IDA do torcedor ao estádio
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Fonte: os autores

Os resultados obtidos nas perguntas “o quanto os seguintes motivos influenciam a sua decisão de NÃO ir assistir um jogo de futebol no estádio?” e “o que os
clubes poderiam fazer para você assistir mais jogos no estádio?”, em Salvador, indicam que muitas pessoas entrevistadas nas três fases da pesquisa já vão frequentemente aos estádios e que, por isso, não necessitariam de alguma modificação.
Porém, antes da Copa, a resposta mais indicada, apontava para a necessidade de
ter prêmios ou promoções especiais para atrair mais gente aos estádios. Durante
a Copa, as demandas versavam sobre melhorias no transporte e estacionamentos
disponíveis, revelando uma necessidade estrutural. Por fim, no pós-Copa, tiveram
destaque baixar os preços dos ingressos, já que a partir das novas arenas os valores
dos ingressos passaram a ter um novo patamar de preços; e, também, diminuir a
corrupção, numa clara alusão aos casos recentes que atingem a FIFA e por consequência a CBF, com a prisão do ex-presidente da entidade José Maria Marin.
O que chama a atenção é que a corrupção não apareceu entre os itens mais
mencionados pelo público que frequentou os jogos da Copa do Mundo. Esteve
presente tanto nas respostas da primeira fase quanto da terceira, mas durante a
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Copa foi mencionado o valor dos ingressos, conforto dos estádios e ter mais
opções de entretenimento. Enfim, indicações de ações que melhorariam os aspectos individuais em primeira instância.
Desse modo, podemos inferir que a corrupção no caso do futebol não afetaria tais condições que foram apontadas e, portanto, não afetaria a perspectiva
individual de quem participou do evento não sendo relevante por aquele grupo,
naquele momento, o da Copa do Mundo FIFA 2014.

4.3 O público e sua percepção dos estádios de Salvador
As cinco perguntas seguintes do questionário apresentavam, como objetivo,
levantar as percepções dos entrevistados sobre os estádios onde acabaram de
assistir a uma partida de futebol.
Como já mencionado, para a Fase 1 foram ouvidos torcedores que foram
a jogos nos estádios Barradão e Pituaçu, instalações não utilizadas para jogos
oficiais da Copa do Mundo. Para a Fase 2, foram entrevistadas as pessoas que
assistiram a jogos do Mundial na Arena Fonte Nova. Já para a Fase 3, o público
respondente presenciou a partidas realizadas também na Arena Fonte Nova, em
competições organizadas nacionalmente.
A primeira questão desse grupo perguntava o “valor pago pelo entrevistado
pelo ingresso da partida”. Os resultados obtidos, em comparação com os dados
oficiais de público dos diversos campeonatos com jogos em Salvador, são apresentados na Tabela 13.
Tabela 13 - Preço dos Ingressos Médios em Salvador e no estado
da Bahia.

Fonte: os autores – elaborado a partir dos portais (*) www.cbf.com.br e
(**) www.srgoool.com.br.
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Na pergunta seguinte, o entrevistado foi convidado a informar o
“quanto gastou, naquele dia, para assistir à partida que acabara de presenciar”. Gastos como transporte, ingresso, refeição e outros deveriam ser
computados pelo torcedor em sua resposta. Os resultados obtidos constam
da Tabela 14.

Tabela 14 - Gasto total para assistir à partida.

Fonte: os autores.

A questão seguinte, “avaliação dos itens de experiência nos estádios”, demandava um parecer, por parte dos entrevistados, de 33 itens que compõem o
documento técnico da FIFA para instalações, Estádios de Futebol: Recomendações
e Exigências Técnicas (5a edição) (2011). Os itens apresentados no instrumento de
pesquisa se referiam, apenas, a fatores relacionados ao conforto e à experiência
do torcedor/consumidor nos estádios nas três fases da pesquisa. Para cada quesito, o entrevistado foi convidado a avaliar em uma escala de cinco níveis, de 1
(péssimo) para 5 (ótimo).
O resultado final para cada item, apresentado na Tabela 15, representa a
média de avaliação de todos os entrevistados nas três fases, Para facilitar a
comparação entre as Fases, a Tabela 15 apresenta os itens listados em ordem
decrescente de avaliação, do fator melhor avaliado para aqueles com pior
avaliação.
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Fonte: os autores.

Tabela 15 - Avaliação dos itens de experiência nos estádios.

Para a próxima pergunta, “avaliação de itens do caderno para estádios da
FIFA”, os quesitos apresentados na questão anterior foram agrupados em 12
grandes categorias, definidas a partir do documento oficial da FIFA, Estádios de
Futebol: Recomendações e Exigências Técnicas (5a edição) (2011). As respostas obtidas
estão na Tabela 16.
Tabela 16 - Avaliação de Itens do Cadernos para Estádios da FIFA.

Fonte: os autores.

Quando comparamos os resultados apresentados nas Tabelas 15 e 16, temos os seguintes resultados gerais, para cada uma das três fases da pesquisa
(Tabela 17).
Tabela 17 - Avaliação Média Geral dos Estádios.

Fonte: os autores.

714

Os Estádios e Arenas do Futebol Brasileiro e o legado da Copa do Mundo 2014:
o padrão FIFA, o consumidor do esporte e o entretenimento

Para finalizar essa etapa do instrumento de pesquisa, uma questão crucial e
definitiva foi feita aos entrevistados. A pergunta seguinte questiona diretamente
o torcedor se ele, depois da experiência vivida, “pretende retornar àquele estádio/arena onde acabou de presenciar uma partida oficial” em Salvador. A Tabela
18 apresenta os resultados obtidos para esse questionamento.
Tabela 18 - Intenção de retornar ao estádio.

Fonte: os autores.

Um item que mudou radicalmente de lugar na percepção da experiência do público nos estádios de Salvador foi a “boa atmosfera/clima no
estádio”. Se esse item era listado em último lugar durante a primeira fase da
pesquisa, nas duas subsequentes (Copa e Pós-Copa) esse item passou para
o primeiro lugar e segundo, respectivamente nas fases mencionadas. Esse
salto revela o quanto a adequação dos estádios a um novo padrão permitiu
alterar radicalmente essa percepção. Vale lembrar que os estádios de Salvador (Fonte Nova, Barradão e Pituaçu) foram, de alguma forma, utilizados
no período da Copa do Mundo.
Certamente por essa condição que aproximou os estádios do “padrão FIFA”
que a avaliação média nas três fases da pesquisa foi muito similar. Houve uma
pequena superioridade na avaliação durante a Copa (4,11), mas essa percepção
tanto antes da Copa (4,06) quanto depois da Copa (4,01) é bem próxima do
período de realização do evento.
Essa similaridade do público que frequentou os estádios de Salvador
também foi notada quando questionados sobre a intenção de retornar ao
estádio. Nas três fases o interesse ficou em mais de 93%, distribuídos da seguinte forma: fase 1 (94,05%), fase 2 (93,66%) e fase 3 (96,79%). Tais dados
indicam o grande envolvimento do público que frequenta os estádios de
Salvador com o futebol.
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4.4 Perfil do torcedor nas três etapas
Para finalizar a pesquisa foram realizadas cinco perguntas com o intuito de
estabelecer o perfil das pessoas entrevistadas nas três fases do processo de pesquisa em Salvador.
A primeira pergunta dessa etapa dizia respeito ao “ano de nascimento” do
entrevistado. Os resultados obtidos são apresentados na Tabela 19.
Tabela 19 - Idade dos respondentes.

Fonte: os autores.

A pergunta seguinte buscava identificar o “sexo dos frequentadores” dos
estádios nas três fases da pesquisa. Os resultados são apresentados na Tabela 20.
Tabela 20 - Sexo dos frequentadores.

Fonte: os autores.
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A próxima questão do instrumento de pesquisa abordava o “local de nascimento” dos entrevistados. A Tabela 21 fornece os resultados dessa pergunta.
Tabela 21 - Local de Nascimento.

Fonte: os autores.

O “nível de ensino mais elevado que completou” era a pergunta abordada
pela questão seguinte. Os resultados podem ser observados na Tabela 22.
Tabela 22 - Escolaridade

Fonte: os autores.

Por fim, e para fechar o questionário, a última pergunta era sobre a renda
familiar do respondente. Os resultados são apresentados na Tabela 23.
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Tabela 23 - Qual é a sua renda?

Fonte: os autores.

Embora as faixas etárias tenham tido uma distribuição muito próxima entre
elas (fase 1 – 24,59% e 3 – 30,52%), houve em todos os momentos da pesquisa
um predomínio da presença do público com idade entre 20 e 24 anos. Esse número ficou bem maior somente durante a Copa do Mundo (52,82%).
Além disso, no quesito escolaridade durante a Copa do Mundo, houve uma
maior presença de pessoas com nível superior (52,82%) e de nível médio na
fase 1 (51,35%) e fase 3 (55,42%). Essa distribuição também seguiu essa dinâmica quando contrastadas as fases a partir da renda familiar. Na fase 2, a maioria
(31,69%) recebia entre 10 e 20 salários mínimos, enquanto na fase 1, a maior
parte dos entrevistados recebia de 2 a 4 salários mínimos (43,51%). Na fase 3, a
maioria percebia até dois salários mínimos (29,72%) e, de 4 a 10 salários mínimos, em segundo lugar, mas muito próximo da resposta majoritária (28,92%).
A origem das pessoas que frequentaram os estádios no período da pesquisa
indica que a maioria, em todas as fases, era composta por pessoas oriundas do
Estado da Bahia. Porém, durante a Copa do Mundo houve uma maior presença
de pessoas de outros Estados, se comparado com as fases 1 e 3, e também de
estrangeiros, dado ausente nas outras fases.
Por fim, vale destacar que a presença feminina nos jogos de futebol em
Salvador decaiu a cada fase. Antes da Copa, 46,22% dos entrevistados eram do
sexo feminino, passando para 42,25% durante a Copa do Mundo e caindo para
38,96% pós-Copa. Embora tal dado aponte para um decréscimo é preciso ressaltar que existe uma grande presença feminina nos jogos em Salvador, pois os
dados representam uma média de 42,47% da presença feminina quando consideramos todas as fases.
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Considerações Finais
A análise do desenvolvimento dos estádios revela que, assim como ocorreu
nas demais cidades brasileiras, os equipamentos futebolísticos na paisagem urbana de Salvador atravessaram as diversas fases que marcaram a consolidação e
transformação dos estádios no Brasil.
A trajetória da experiência futebolística na capital baiana é marcada por
arranjos de aceitação e resistência nas duas primeiras décadas do século XX. Tal
coexistência entre diferentes formas de apropriação de uma nova prática revela
como “o futebol em Salvador foi modificando-se, num processo que não foi
linear e nem uniforme”. Essa trajetória, em Salvador, se articulou ao processo
de modernização e remodelação da cidade, como também dos valores, hábitos
e comportamentos sociais da época (Rocha Júnior & Espírito Santo, 2011, p.
92). Resistências obliteradas paulatinamente, principalmente a partir de 1920,
quando o futebol se consolida enquanto prática regular na paisagem citadina
por meio da constituição de clubes, competições e estádios (Rocha Júnior &
Espírito Santo, 2011).
A Arena Fonte Nova, reformada para a Copa do Mundo FIFA 2104, faz
parte da 5ª Geração de estádios brasileiros, em sua Fase Pós-Moderna, marcada
pelo irromper de novos fluxos de arrecadação e exploração comercial de seus
espaços; pelo discurso da urgência de mais segurança; pela competição com outras formas de entretenimento e consumo; novos desenhos arquitetônicos para
os equipamentos futebolísticos; etc. Nos novos tempos de espetacularização, os
estádios passam a ser identificados tanto como domínios esportivos e competitivos, como espaços de convivência e entretenimento, e, assim, tornam-se Arenas.
Nesse espaço tem até futebol, mas as Arenas têm como proposta ser o espaço
do entretenimento.
Existe um perfil do público frequentador dos estádios, porém o mesmo está
se modificando. Apesar do público das partidas da Copa do Mundo ser diferente
daquele que frequenta os campeonatos locais e nacionais, pode-se apreender
uma mudança no perfil dos torcedores, resultado da modernização dos estádios/
arenas e o consequente aumento do valor dos ingressos.
Como observado, a adequação dos estádios a um novo padrão, condicionado
pela FIFA, alterou a percepção da experiência do público nos estádios de Salvador sobre o quesito “boa atmosfera/clima no estádio”, listado em último lugar
antes da Copa, durante a primeira fase da pesquisa. Os torcedores que frequentaram a Arena Fonte Nova, durante nossa pesquisa, elogiaram a nova instalação
e declararam, de forma convicta, interesse em retornar ao equipamento para
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eventos esportivos. Esse aspecto é fundamental para garantir a viabilização do
estádio em uma cidade com dois clubes do cenário nacional, mas que conta,
também, com outros dois estádios nos quais são disputadas partidas do Campeonato Baiano e das Séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.
Apesar da modernização da Arena ser um elemento importante para compreender os altos índices de intenção de retorno ao estádio nas três fases da
pesquisa, tais dados revelam, sobretudo, o grande envolvimento do público dos
estádios de Salvador com o futebol. Cabe destacar que a Arena Fonte Nova
está localizada em uma cidade que, mesmo sem expressivo apelo internacional-global, pode ser considerada importante dentro do cenário turístico brasileiro,
bem como tradicional e com visibilidade dentro do circuito local-nacional de
competições.
A pesquisa revela que os entrevistados, ao longo das três fases da pesquisa,
frequentam regularmente estádios, contudo apresentam diferentes demandas e
necessidades. Os torcedores consultados antes da Copa enfatizaram a necessidade de ter mais atrativos para o público, como prêmios ou promoções especiais. Aqueles presentes durante a Copa assinalaram a urgência de melhorias
nas formas de deslocamento, com investimentos em transporte e aumento da
disponibilidade de vagas para automóveis e estacionamentos. Após a Copa, os
entrevistados indicaram a necessidade da revisão dos preços dos ingressos, considerado muito alto nas novas arenas, e solicitaram a diminuição da corrupção, no
universo futebolístico, em referência aos casos envolvendo a FIFA e a prisão do
ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), José Maria Marin.
O público, durante a Copa do Mundo, era em sua maioria composto por
pessoas oriundas do Estado da Bahia, porém, quando em comparação à fase 1 e
fase 3, revelou uma maior presença de pessoas de outros Estados, bem como de
estrangeiros. Houve um predomínio do público com idade entre 20 e 24 anos,
durante a Copa do Mundo. Também houve, no período do Mundial, aumento
do percentual de pessoas com nível superior e com maior renda familiar (entre
10 e 20 salários mínimos).
Por fim, é importante destacar a grande presença feminina nos jogos em
Salvador, embora a pesquisa aponte para um decréscimo quando olhamos para
os dados coletados durante as três fases – antes, durante e após a Copa: 46,22%,
42,25% e 38,96%. Dados que reforçam a singularidade da Arena Fonte Nova
dentro do universo dos estádios brasileiros construídos e/ou reformados para a
Copa do Mundo de 2014.

720

Os Estádios e Arenas do Futebol Brasileiro e o legado da Copa do Mundo 2014:
o padrão FIFA, o consumidor do esporte e o entretenimento

Referências
Barros Neto, N. (2013). Protesto em Salvador começa contra a Fifa e tenta chegar à Fonte Nova. Folha na Copa, 20 de junho de 2013. Recuperado em 19 de setembro de 2015, de http://www1.folha.uol.com.br/
esporte/folhanacopa/2013/06/1298342-protesto-em-salvador-comeca-contra-a-fifa-e-tenta-chegar-a-fonte-nova.shtml.
Café, L. S. (2013). Dos simpaticíssimos aos incivilizados: a formação do cenário
futebolístico na cidade de Salvador (1895-1918). Mestrado em História Social,
Universidade Federal da Bahia, Salvador.
Capelo, R. (2016). Cervejaria reduz patrocínio à Arena Fonte Nova para menos de um quarto do valor previsto. Recuperado em 26 de janeiro de 2018, de
http://epoca.globo.com/vida/esporte/noticia/2016/05/cervejaria-reduz-patrocinio-arena-fonte-nova-para-menos-de-um-quarto-do-valor-previsto.html
Capelo, R. (2016a). Fonte Nova, a promessa não cumprida. Recuperado em 26
de janeiro de 2018, de http://epoca.globo.com/vida/esporte/noticia/2016/08/
fonte-nova-promessa-nao-cumprida.html
Chade, J. (2013). Brasil terá os estádios mais caros do mundo. O Estado de S.
Paulo, 16 de dezembro de 2013, p. D2.
Chade, J. (2014). Governo reage a erros na segurança. O Estado de S. Paulo, 18
de junho de 2014, p. E7.
Décimo, T. (2007). Fonte Nova vai mesmo para o chão. O Estado de S. Paulo,
28 de novembro de 2007, p. E3.
Décimo, T. (2010). Estádio da Fonte Nova tem hoje o seu ‘sepultamento’. O
Estado de S. Paulo, 29 de agosto de 2010, p. E2.
Décimo, T. (2011). O Brasil ainda caminha a passos lentos, dentro e fora do
campo. O Estado de S. Paulo, 17 de abril de 2011, p. E4.
Décimo, T. (2012). Operários paralisam obras na Bahia e em Pernambuco. O
Estado de S. Paulo, 2 de fevereiro de 2012, p. E4.

Salvador (BA): Dos “Babas” ao Maior Espetáculo da Terra

721

Décimo, T. (2013a). Marca de cerveja vai dar nome à Fonte Nova. O Estado de
S. Paulo, 2 de abril de 2013, p. E4.
Décimo, T. (2013b). Orgulhosa, Dilma dá o primeiro chute na Fonte Nova. O
Estado de S. Paulo, 6 de abril de 2013, p. E2.
Décimo, T. (2013c). Arena Fonte Nova aprovada na abertura. O Estado de S.
Paulo, 8 de abril de 2013, p. E5.
Décimo,T. (2013d). Cobertura da Fonte Nova ‘rasga’ com a chuva. O Estado de
S. Paulo, 28 de maio de 2013, p. A21.
Décimo, T. (2013e). PM reage na Bahia e ato com 20 mil acaba em batalha
campal. O Estado de S. Paulo, 21 de junho de 2013, p. A18.
Décimo, T. & Villar, V. (2013). Torcida baiana vive situações distintas. O Estado
de S. Paulo, 21 de junho de 2013, p. D5.
Ecvitoria.com.br (s/d). O estádio. Disponível em: http://www.ecvitoria.com.
br/o-estadio.html. Acesso em 11 de setembro de 2015.
Estadão.com (2015). Arenas ficam vazias um ano após a Copa do Mundo. Recuperado em 27 de outubro de 2015, de http://esportes.estadao.com.br/noticias/futebol,nova-noticia,1723136.
Favero, P. (2013). Fonte Nova apresenta falha em arquibancada temporária. O
Estado de S. Paulo, 1 de julho de 2013, p. D8.
Favero, P. & Ramos, R. (2014). Estádios do Mundial nas mãos da Fifa. O Estado
de S. Paulo, 21 de maio de 2014, p. A24.
Fernandez, M. (2007). Governo cria secretaria para fiscalizar estádios. O Estado
de S. Paulo, 30 de novembro de 2007, p. E7.
FIFA. (2011). Estádios de Futebol: Recomendações e Exigências Técnicas (5a
edição). Zurique: FIFA.
FIFA. (2013). FIFA Confederations Cup Brazil 2013. Technical Report and
Statistics. Recuperado em 19 de setembro de 2015, de http://resources.fifa.
com/mm/document/footballdevelopment/technicalsupport/02/14/90/08/
fcc_2013_technical_report_neutral.pdf.

722

Os Estádios e Arenas do Futebol Brasileiro e o legado da Copa do Mundo 2014:
o padrão FIFA, o consumidor do esporte e o entretenimento

FIFA. (2014). 2014 FIFA World Cup Brazil. Technical Report and Statistics.
Recuperado em 23 de setembro de 2015, de http://resources.fifa.com/mm/
document/footballdevelopment/technicalsupport/02/42/15/40/2014fwc_
tsg_report_15082014web_neutral.pdf.
Folha.com (2015). Um ano depois da Copa, oito dos 12 estádios têm prejuízo. Recuperado em 12 de junho de 2015, em http://www1.folha.uol.
com/esporte/2015/06/1641108-um-ano-depois-da-copa-oito-dos-12-estadios-tem-prejuizo.shtml.
Franco, L. (2014). Em balanço sobre a Copa, ACM Neto diz que Salvador nunca teve tantos turistas. Recuperado em 17 de novembro de 2015, de http://
www.galaticosonline.com.br/noticia/07/07/2014/45282,em-balanco-sobre-a-copa-acm-neto-diz-que-salvador-nunca-teve-tanto-turista.html
Frazão, H. (2013). Em Salvador, seis ficam feridos em venda de ingressos. O
Estado de S. Paulo, 30 de março de 2013, p. E2.
G1.Globo.com. (2010). Estádio da Fonte Nova é implodido em Salvador. Recuperado em 13 de setembro de 2015, de http://g1.globo.com/brasil/noticia/2010/08/estadio-da-fonte-nova-e-implodido-em-salvador.html.
G1.Globo.com. (2014a). Turistas gastaram R$ 270 por dia em Salvador durante a Copa do Mundo. Recuperado em 17 de novembro de 2015, de http://
g1.globo.com/bahia/noticia/2014/7/turistas-gastaram-r-247-por-dia-em-salvador-durante-copa-do-mundo.html
G1.Globo.com. (2014b). Balanço aponta que Bahia recebeu mais de 700 mil
turistas durante Copa. Recuperado em 17 de novembro de 2015, de http://
g1.globo.com/bahia/noticia/2014/7/balanco-aponta-que-bahia-recebeu-mais-de-700-mil-turistas-durante-copa.html
Globoesporte.com (s/d). Fonte Nova – Salvador (BA). Recuperado em 9 de setembro de 2015, de http://globoesporte.globo.com/futebol/copa-do-mundo/
historia/fonte-nova-salvador-ba.html.
Hecico, F. (2007). ‘Esperaram a tragédia acontecer’. O Estado de S. Paulo, 26 de
novembro de 2007, p. E3.

Salvador (BA): Dos “Babas” ao Maior Espetáculo da Terra

723

Itaipava Arena Fonte Nova. (s/d). Recuperado em 13 de setembro de 2015, de
http://www.itaipavaarenafontenova.com.br/a-arena/index.html.
Itaipava Arena Fonte Nova. (2015). Itaipava Arena Fonte Nova e E. C. Bahia
assinam novo contrato. Recuperado em 23 de setembro de 2015, de http://
www.itaipavaarenafontenova.com.br/noticias/itaipava-arena-fonte-nova-e-e-c-bahia-assinam-novo-contrato/index.html.
Leal, G. da C. (2002). Perfis urbanos da Bahia: os bondes, a demolição da Sé, o
futebol e os gallegos. Salvador: Gráfica Santa Helena.
Leite, A. (2011). PPP, modelo que pode evitar sangria exagerada. 3 de abril de
2011, p. E4.
_______. (2012a). Arenas ganham ritmo e começam a tomar corpo. O Estado
de S. Paulo, 12 de fevereiro de 2012, p. E8.
_______. (2012b). Greves em arenas da Copa já chegam a 16. O Estado de S.
Paulo, 13 de abril de 2012, p. E2.
_______. (2013a). Maracanã é a dor de cabeça da FIFA. O Estado de S. Paulo,
7 de março de 2013, p. E7.
_______. (2013b). Arenas que quase ninguém quer. O Estado de S. Paulo, 14 de
abril de 2013, p. E4.
Leite, A. & Favero, P. (2012). ‘Cronograma de ataque’ tenta evitar atrasos. O Estado de S. Paulo, 9 de novembro de 2012, p. E3.
Leite, A. & Maia, L. (2013). Novas arenas e novo público no futebol brasileiro.
O Estado de S. Paulo, 4 de agosto de 2013, p. D4.
Leite, A.; Salgado, D. & Barsetti, S. (2014). Estádios modernos mantêm público
interessado. O Estado de S. Paulo, 13 de agosto de 2014, p. A22.
Leite, J. R. (2013). PM impede protesto na Fonte Nova com bombas e ônibus
é incendiado. In: UOL, 20/06/2013. Recuperado em 19 de setembro de 2015,
de http://copadomundo.uol.com.br/noticias/redacao/2013/06/20/protesto-

724

Os Estádios e Arenas do Futebol Brasileiro e o legado da Copa do Mundo 2014:
o padrão FIFA, o consumidor do esporte e o entretenimento

-em-salvador-nao-atrapalha-chegada-da-torcida-mas-tem-critica-a-jogadores-vagabundos.htm.
Lima, E. (2010). A história da Fonte Nova vai ao chão em 17 segundos. O Estado de S. Paulo, 30 de agosto de 2010, p. E5.
O Estado de S. Paulo. (1971a). Antes do acidente, um mau futebol. 5 de março
de 1971, p. 21.
O Estado de S. Paulo. (1971b). Médici viu tragédia no estádio. 5 de março de
1971, p. 40.
O Estado de S. Paulo. (1971c). Bahia: 2 mortos e 2.086 feridos. 6 de março de
1971, p. 48.
O Estado de S. Paulo. (2007a). Arquibancada desaba e oito morrem na Fonte
Nova. 26 de novembro de 2007, p. E1.
O Estado de S. Paulo. (2007b). Após a morte de torcedores, agora se fala em
demolir a Fonte Nova. 27 de novembro de 2007.
O Estado de S. Paulo. (2011a). Copa: preparativos abagunçados. 13 de fevereiro
de 2011, p. A3.
O Estado de S. Paulo. (2011b). Obras enfrentam atrasos e aumentos pesados nos
custos. 15 de maio de 2015, p. E5.
O Estado de S. Paulo. (2011c). Esclarecimento Arena Fonte Nova. 21 de maio
de 2011, p. A2.
O Estado de S. Paulo. (2011d). Arena está em dia, mas o resto não sai do lugar.
16 de setembro de 2011, p. E4.
O Estado de S. Paulo. (2012a). Greves podem afetar arenas do mundial. 4 de
fevereiro de 2012, p. E2.
O Estado de S. Paulo. (2012b). Greves se tornam a maior ameaça ao cronograma. 12 de fevereiro de 2012, p. E8.

Salvador (BA): Dos “Babas” ao Maior Espetáculo da Terra

725

O Estado de S. Paulo. (2012c). Onda de greves na Copa é nova preocupação. 13
de abril de 2012, p. E2.
O Estado de S. Paulo. (2012d). Números: 6 dias. 19 de abril de 2012, p. E6.
O Estado de S. Paulo. (2012e). Candidatos à Bola de Ouro serão anunciados em
São Paulo. 28 de fevereiro de 2012, p. E3.
O Estado de S. Paulo. (2012f). Mineirão será entregue na sexta-feira. 18 de dezembro de 2012, p. E5.
O Estado de S. Paulo. (2014). Fonte Nova teve crack e muito trânsito. 14 de
junho de 2014, p. E3.
Portal da Copa. (2014). Infográfico Fonte Nova. Recuperado em 11 de setembro de 2015, de http://www.ludopedio.com.br/museu-galeria/fonte-nova/.
Ribeiro, A. R. & Santos, L. S. (s/d). Barradão: Alegria, Emoção e Vitória. Salvador: Salvador: Étera Design e Produção Editorial. 2006. 422p.
Rocha Junior, C. P. & Santo, F. R. do E. (2011). Futebol em Salvador: o início de
uma história (1899-1920). Movimento. Porto Alegre, v.17, n.3, p.79-95.
Sampaio, L. (2015). Bahia não jogará mais na Fonte Nova. O Estado de S. Paulo,
31 de março de 2015, p. A16.
Santos, H. S. dos. (2010). Ideais de civilidade nas primeiras práticas esportivas em
Salvador, 1890-1906.VI ENECULT – Encontro de Estudos Multidisciplinares
em cultura, Facom UFBa.
Santos, H. S. dos. (2012). “Pugnas Renhidas”: Futebol, Cultura e Sociedade
em Salvador, 1901 – 1924. 2012. 361 f. Dissertação (Mestrado em História) –
Programa de Pós Graduação em História, Universidade Estadual de Feira de
Santana, Feira de Santana.
Serra, L. (2010). Parabéns Barradão pelo aniversário! Recuperado em 11 de
setembro de 2015, de http://www.ecvitorianoticias.com/2010/11/parabens-barradao-pelo-aniversario.html.

726

Os Estádios e Arenas do Futebol Brasileiro e o legado da Copa do Mundo 2014:
o padrão FIFA, o consumidor do esporte e o entretenimento

SUDESB. (s/d). Estádio Roberto Santos (Pituaçu). Recuperado em 9 de setembro de 2015, de http://www.sudesb.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.
php?conteudo=18.
Teixeira, L. F. (2014). Torcida entra sem ingresso em Salvador. O Estado de S.
Paulo, 17 de junho de 2014, p. E8.
Winckler, B. (2007). Estudo mostra problemas nos estádios. O Estado de S. Paulo, 2 de novembro de 2007, p. E1.
Transparência. (s/d). Reconstrução do Estádio da Fonte Nova. Recuperado em
13 de setembro de 2015, de http://transparencia.gov.br/copa2014/cidades/
execucao.seam?empreendimento=141.
Uol. (2014). Avaliação dos estádios. Recuperado em 23 de setembro de 2015,
de http://copadomundo.uol.com.br/cidades-sede-e-estadios/2014/avaliacao/.

Salvador (BA): Dos “Babas” ao Maior Espetáculo da Terra

727

SÃO PAULO (SP): A CIDADE GLOBAL E A
ARENA CORINTHIANS
Ary José Rocco Jr
Fábio Soares César

A cidade de São Paulo nasceu em 1554, quando os padres jesuítas José de
Anchieta e Manoel da Nóbrega subiram a Serra do Mar, a fim de buscar um
local seguro para se instalar e catequizar os índios (Sampaio, 2014).
Os religiosos construíram um colégio numa pequena colina, próxima aos
rios Tamanduateí e Anhangabaú, onde celebraram uma missa. Era o dia 25 de
janeiro de 1554. Quase cinco séculos depois, o povoado de Piratininga se transformou numa cidade de 11 milhões de habitantes. Daqueles tempos, restam
apenas as fundações da construção feita pelos padres e índios no Pateo do Collegio (Sampaio, 2014).
Piratininga só se tornaria uma cidade chamada São Paulo 157 anos depois.
Nessa época, São Paulo era o ponto de partida das bandeiras, expedições que
cortavam o interior do Brasil. Tinham como objetivos a busca de minerais pre-
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ciosos e o aprisionamento de índios para trabalhar como escravos nas minas e
lavouras (Sampaio, 2014).
Em 1815, a cidade se transformou em capital da Província de São Paulo.
Doze anos depois, ganharia sua primeira faculdade, de Direito, no Largo São
Francisco. A partir daí, São Paulo se tornou um núcleo intelectual e político do
país. A importância econômica só chegaria ao final do século XIX, com a expansão da cafeicultura (Sampaio, 2014). Imigrantes chegaram de diversos países
do mundo para trabalhar nas lavouras do café e, posteriormente, nas indústrias
que começavam a surgir no emergente parque industrial da cidade.
Em meados da década de 1890, mais da metade dos 65 mil habitantes da
cidade de São Paulo era formada por imigrantes (Prefeitura de São Paulo, 2016).
No início dos anos 1930, a elite do estado de São Paulo entrou em choque com o governo federal. O resultado foi a Revolução Constitucionalista de
1932, que estourou no dia 9 de julho (Sampaio, 2014). Os combates duraram
três semanas e São Paulo saiu derrotado. Em 1935 foi criada a Universidade de
São Paulo.
Na década de 1940, São Paulo também ganhou importantes intervenções
urbanísticas, principalmente no setor viário. A indústria se tornou o principal
motor econômico da cidade. A necessidade de mais mão-de-obra nessas duas
frentes trouxe brasileiros de vários Estados, principalmente do nordeste do país
(Sampaio, 2014). Apesar do crescimento populacional experimentado no período, São Paulo ainda não era, em 1940, a cidade com maior população do Brasil.
Viviam na capital paulista 1.320.317 pessoas contra 1.752.852 que habitavam o
Rio de Janeiro, então a capital do país (IBGE, 2016).
São Paulo foi a capital brasileira que mais cresceu em todo o século XX,
atingindo a marca de um milhão de habitantes na década de 1930 e se configurando como o município mais populoso do Brasil desde 1960, quando ultrapassou o Rio de Janeiro em população (Web Cite, 2010).
Na década de 1970, o setor de serviços ganhou maior destaque na economia
paulistana. As indústrias migraram para municípios da Grande São Paulo, como
o chamado ABCD (Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul
e Diadema) (Sampaio, 2014).
Atualmente, a capital paulista é o centro financeiro da América Latina. A
cidade recebe pessoas de todas as partes do Brasil e do mundo que trabalham
e vivem em São Paulo, em um ambiente marcado pela tolerância e respeito à
diversidade de credos, etnias, orientações sexuais e tribos.
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
(2015), a população estimada de São Paulo é de 11.967.825 habitantes, a maior
do Brasil. Com uma extensão territorial de 1.521,110 km2, a capital do estado
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de São Paulo apresenta uma densidade demográfica de 7.398,26 hab./km² e
IDH-M de 0,805.
Em 2012, ainda segundo o IBGE (2015), o munícipio apresentou o maior
Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil, disparado, com a economia da cidade gerando R$ 499,375 bilhões naquele ano, com um PIB per/capita de R$
43.894,63.
A cidade de São Paulo possui o 10º maior PIB do mundo, representando,
isoladamente, 10,7% de todo o PIB brasileiro e 36% de toda a produção de bens
e serviços do estado de São Paulo. Projeções indicam que, até 2025, São Paulo
será a 6ª cidade mais rica do mundo, atrás apenas de Tóquio, Nova York, Los
Angeles, Londres e Chicago (BBC, 2009).
A capital paulista é sede de 63% das multinacionais estabelecidas no Brasil,
além de ter sido responsável por 28% de toda a produção científica nacional
em 2005. São Paulo é sede da Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São
Paulo (BM&F/Bovespa), a segunda maior bolsa de valores do mundo em valor
de mercado (Prefeitura de São Paulo, 2016).
São Paulo é a sétima cidade mais populosa do planeta e sua região metropolitana, com cerca de 20 milhões de habitantes, é a oitava maior aglomeração urbana do mundo (IBGE, 2015). Regiões ao redor da Grande São Paulo também
são metrópoles, como Campinas, Baixada Santista e Vale do Paraíba; além de
outras cidades próximas, que compreendem aglomerações urbanas em processo
de conurbação, como Sorocaba e Jundiaí. Esse complexo de metrópoles — o
chamado Complexo Metropolitano Expandido — ultrapassa 30 milhões de
habitantes (aproximadamente 75% da população do estado) e forma a primeira
megalópole do hemisfério sul (estadao.com, 2015).
São Paulo é a cidade brasileira mais influente no cenário global, sendo considerada a 14ª cidade mais globalizada do planeta (exame.com, 2007), recebendo
a classificação de cidade global alfa, por parte do Globalization and World Cities
Study Group & Network (GaWC) (GaWC Research Network, 2012).
Desde a oficialização do Brasil como anfitrião da Copa do Mundo 2014,
por parte da FIFA, em 30 de outubro de 2007, já se imaginava que São Paulo,
pela sua importância global, seria umas das cidades-sedes do Mundial. Em 20
de outubro de 2011, a entidade que comanda o futebol mundial anunciou que
a capital paulista seria, inclusive, a sede da cerimônia de abertura e do primeiro
jogo da competição (Governo do Estado de São Paulo, 2011).
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1. São Paulo e seus primeiros estádios de futebol
A história do futebol brasileiro se confunde com a história do futebol no
estado e na cidade de São Paulo. Consequentemente, a evolução das instalações
para a prática do esporte, na capital paulista, também acompanha esse desenvolvimento histórico.
O historiador José Moraes dos Santos Neto (2002) afirma, com propriedade, que o futebol já era praticado no estado de São Paulo, dentro do Colégio
São Luís de Itu, administrado pelos padres jesuítas, desde a primeira metade da
década de 1880. Restrita aos alunos da instituição educacional, a prática não se
popularizou a ponto de gerar instalações capazes de abrigar um público externo, ávido por presenciar a disputa entre as equipes.
Registros históricos dão conta que o futebol começou a ser praticado na cidade de São Paulo, antes mesmo da chegada de Charles Miller da Inglaterra, em
1894. Partidas esporádicas aconteciam na cidade que crescia rapidamente, envolvendo, em especial, ingleses e outros europeus que viviam na capital paulista.
Aos poucos o interesse pelo futebol crescia, principalmente em torno dos
trilhos das ferrovias paulistas, chegando aos pés dos funcionários brasileiros e
escoceses da São Paulo Railway – ferrovia que ligava a capital ao litoral – e da
oficina da Companhia Paulista de Estradas de Ferro (Leal, 2014).
A chegada de Charles Miller, filho de ingleses que havia estudado na Inglaterra, em novembro de 1894, tornou o futebol uma modalidade organizada no
país. A população da São Paulo da época estava entre 280 e 300 mil habitantes, sendo a maior parte de italianos. Algumas modalidades esportivas atraiam
a atenção dos paulistanos da época. O críquete era praticado pelos ingleses. O
turfe surgiu como a primeira diversão ao ar livre dos habitantes da cidade já
em 1875.
Depois veio a ginástica, porém o primeiro esporte que verdadeiramente interessou ao paulistano foi a “pela” ou “pelota”, originária do País Basco. [...] Esse esporte era um furor na época. [...]
O sucessor da Pelota Basca, ou melhor dizendo, o refúgio para
os que deles se afastaram, foi o ciclismo. Por influência italiana, a
bicicleta já tinha valor como instrumento de transporte e também como elemento de competição. As primeiras corridas livres
tiveram lugar por volta de 1892/1893. [...] O golfe também
iniciava-se. Os escoceses, seus inventores, não podiam prescindir
dele. [...] Do remo, a única certeza que se tem é que, em 1893,
já era praticado em Santos, introduzido por portugueses. Mas
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somente em 1896 o paulistano frequentador [...] do Tietê [...]
passou às disputas de remo (Mills, 1996, p.36-37).

São Paulo, ao final do século XIX era uma cidade “poliesportiva”. Charles
Miller, então com 20 anos de idade, retorna da Inglaterra em 1894, com o firme propósito de disseminar o futebol na cidade. O jovem brasileiro passou a se
reunir com os novos interessados pela modalidade no São Paulo Athletic Club,
criado em 1888 principalmente para a prática do críquete. Em 13 de abril de
1895, acontece, enfim, a primeira partida de futebol do Brasil com a aplicação
das regras trazidas por Miller da Inglaterra. O local da partida: a Várzea do Carmo, na região onde hoje está localizado o bairro do Brás, em São Paulo.
Numa tarde fria de outono, reuni os amigos e convidei-os a
disputarem uma partida de futebol. Aquele nome por si só,
era novidade, já que naquela época só conheciam o críquete.
Perguntaram como era o jogo e com que bola se jogava. Eu
tinha a bola, só era preciso enchê-la”, contou Charles Miller à
revista O Cruzeiro, em 1952. [...] E o jogo inaugural do futebol
brasileiro reuniu os 22 homens na Várzea do Carmo, região
do Brás. Os detalhes daquele encontro são de entrevista do
atacante à Gazeta Esportiva, em 1942: “Logo que nos sentimos
traquejados, e que o número de praticantes do jogo havia crescido, convoquei a turma para o primeiro cotejo regulamentar:
‘The Gas Works Team’, formado por funcionários da companhia, contra ‘The São Paulo Railway Team’, formado por funcionários desta ferrovia. Foi em 14 de abril de 1895. Ao chegar
ao capinzal, a primeira tarefa que realizamos foi enxotar os
bois da Cia Viação Paulista, que tosavam a relva pacificamente.
Logo depois iniciávamos nosso jogo, que transcorreu de forma interessante, sendo que alguns dos companheiros jogaram
mesmo de calças compridas, por falta de uniforme adequado”,
contou ao jornalista Thomaz Mazzoni. “Venceram os da São
Paulo Railway por 4 a 2, entre os quais eu me encontrava.
Quando deixamos o campo já havíamos assumido o compromisso de promovermos um segundo jogo”. Durante aqueles
primeiros meses, os jogos permaneceram concentrados entre
a comunidade inglesa e os membros do SPAC. (Stein, 2015).

A Várzea do Carmo ficou marcada, assim, como o local da primeira partida
organizada de futebol no Brasil. Com a canalização do rio Tamanduateí, em São
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Paulo, e o aterramento de suas margens, com o adensamento do centro da cidade, hoje não é possível saber com exatidão o local onde foi realizado esse jogo
histórico. Para os historiadores, “o jogo aconteceu na atual Baixada do Glicério,
em algum ponto perto do Parque D. Pedro II” (Leal, 2014).
Rapidamente a “febre” do futebol se espalhou pela capital paulista e a Várzea
do Carmo se firmava como o principal local para a prática do esporte na cidade.
As margens dos rios Tamanduateí e Tietê, nos terrenos do Belém do Cambuci e do Prado da Mooca, eram alguns dos principais palcos do futebol popular. Mas nenhum deles se compara à Várzea do Carmo, que seguia na ativa depois da partida
inaugural. A região recebia dezenas de times formados não somente pelos operários imigrantes, mas também de trabalhadores que tinham expediente irregular e costumavam ocupar boa
parte do dia na várzea. Aliança, SC Argentino, SC Cruzeiro do
Sul, Mancha de Sangue FC, São José Operário FC e Polignano
a Mare FC são exemplos desses times populares (Leal, 2014).

Na virada do século XIX para o XX, antes mesmo da construção dos grandes estádios, os jogos de futebol na cidade de São Paulo aconteciam na Várzea
do Carmo, no Velódromo Paulistano, na Chácara Dulley (no Bom Retiro), no
campo do Jardim Aclimação e nas centenas de campos vazios disponíveis na
São Paulo daquela época. Cada terreno plano era espaço para uma partida do
“violento e emocionante esporte” (estado.com, 2013).
A Chácara Dulley foi o local, no bairro do Bom Retiro, em São Paulo,
onde aconteceram os primeiros treinos de futebol no Brasil. O local servia de
chácara para a família Dulley e ficava onde hoje está localizada a Faculdades de
Tecnologia do Estado de São Paulo (FATEC). Originalmente, era um campo
de críquete, que, com o avanço do futebol, começou a ser usado para a prática
do esporte e para treinos do São Paulo Athletic Club (SPAC) em 1896. Nunca
houve um jogo oficial na Chácara Dulley (Silva, 2016).
Na passagem para o século XX, São Paulo crescia e se transformava. As
corridas de cavalo do Velódromo Paulista aconteciam nas tardes de domingo e
feriados, “pois a legislação municipal não autorizava o funcionamento de casas
de apostas em dias úteis, nem mesmo o hipódromo” (Gambeta, 2015).
O Velódromo também foi responsável pelo nascimento da geral, característica importada da Europa e que vingou no Brasil justamente pelas características do local. Explica-se: nos hipódromos da França, na segunda metade do
século XIX, como as arquibancadas eram pequenas, milhares de fãs do turfe se
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a glomeravam nos limites da raia e em colinas para ver as provas. Era a “pelouse”.
No Velódromo Paulista, com o crescente interesse pelo futebol, as arquibancadas
para 4 mil pessoas logo deixaram de ser suficientes e o comportamento visto
nos hipódromos franceses foi “imitado” (Gambeta, 2015).
Como o futebol ocupou a parte interna da pista (que era de saibro e tinha
uma leve inclinação - que acabou colaborando para melhor visualização do
gramado), os torcedores ganharam para si um espaço enorme que era destinado
às corridas de bicicleta. Eram 4 mil lugares a mais, em setor que logo ganhou
o nome de geral (Gambeta, 2015). Posteriormente, as gerais apareceram em
outros estádios brasileiros, também como um espaço mais popular. A geral mais
famosa, do Maracanã, durou 55 anos (de 1950 a 2005) e chegou a acomodar
cerca de 30 mil torcedores em jogos de maior público (L!Lance, 2016).
O Velódromo tinha capacidade para até 8 mil pessoas e ficava
no bairro da Consolação, ao lado de onde hoje é a Praça Roosevelt. Inaugurado em 1895, ele pertenceu a Antônio da Silva
Prado, primeiro prefeito de São Paulo (1899 a 1911) e fã de
ciclismo, e foi construído em um terreno da mãe dele,Veridiana da Silva Prado, uma nobre intelectual. Porém, o local logo
viu o futebol, esporte que vinha crescendo na Europa, ganhar
espaço. A primeira vez que um jogo de futebol ocorreu no
Velódromo foi em 19 de agosto de 1900, em um duelo festivo
com dois tempos de 30 minutos entre os sócios do Sport Club
Internacional, time de futebol paulista fundado em 1899. O
campo de jogo ocupou o local que era destinado a um rinque
de patinação no centro da pista (L! Lance, 2016).

Em dezembro de 1900, com apoio da família Prado, surgiu o Club Athletico
Paulistano, instituição que voltou o seu foco para o futebol e fez do Velódromo
a sua sede. Em 1902, o estádio abrigou a maior parte do primeiro Campeonato
Paulista, disputado por cinco clubes e vencido pelo São Paulo Athletic, de Charles Miller, pai do futebol no Brasil. O Paulistano, que foi vice, existe até hoje
(porém sem atividades no futebol desde 1929) (Gambeta, 2015).
Em 1910, com a morte de Veridiana Prado, seus herdeiros (sob
forte pressão da especulação imobiliária) anunciaram a venda do
Velódromo ao Banco Italiano, que manifestou a intenção de abrir
uma rua no local e loteá-la. O estádio, porém, seguiu em uso até
1915. Naquele ano, o Paulistano recebeu uma ação de despejo
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para a abertura da Rua Nestor Pestana, que cortou o terreno do
estádio. O último jogo ocorreu em dezembro de 1915 e a demolição foi feita na primeira metade de 1916. As arquibancadas de
madeira do Velódromo, com capacidade para 4 mil espectadores,
ainda foram enviadas para outro estádio, a Chácara da Floresta. E
assim sumiu o lendário campo da Consolação (L! Lance, 2016).

Além do campo do Velódromo Paulista, as partidas da Liga Paulista de Futebol (LPF), que organizava o Campeonato Paulista em seu início, foram disputadas no gramado do SPAC e no parque suburbano inaugurado em fevereiro de
1901, que pertencia à Companhia Antarctica Paulista, cujos principais acionistas
eram alemães (Gambeta, 2015).
Foi no Parque Antárctica que se realizou o primeiro jogo da história do
Campeonato Paulista, no dia 3 de maio de 1902, entre Germânia e Mackenzie,
com vitória dos visitantes 1x2. O local também foi palco, em 1908, da primeira
partida entre uma equipe do estado de São Paulo e outra do Rio de Janeiro: A.
A. Palmeiras 1x0 Botafogo.
O estádio do Parque Antárctica foi o principal responsável pela cisão ocorrida na Liga Paulista de Futebol, em 1912. “A entidade queria que o Paulistano
disputasse o prélio decisivo do campeonato, naquele campo, com o Americano,
mas o alvirrubro pretendia jogar no Velódromo. A questão tomou vulto e surgiu a...APEA (Associação Paulista de Esportes Atléticos)” (Galuppo & Oliveira
Filho, 2016).
No início, quem mandava seus jogos no Parque Antárctica era o Germânia,
clube de origem alemã. Em 2016, a Companhia Antarctica Paulista alugou o
estádio para o América F.C. (um clube paulistano que tinha esse nome em homenagem ao América do Rio de Janeiro). O América, por sua vez, sublocou o
estádio ao Palestra Itália no ano seguinte. O contrato previa que o América utilizaria o campo nas terças, quintas, sábados, domingos e feriados na parte da manhã, enquanto o Palestra Itália utilizaria nos mesmos no período da tarde, tanto
para treinos como para as partidas oficiais (Galuppo & Oliveira Filho, 2016).
Em 1920, o América se afundou em problemas financeiros e acabou sendo
extinto. Em meio a isso o Palestra Itália efetuou a compra do terreno, incluindo
não apenas o estádio mas também todas as outras instalações esportivas, pelo
valor total de 500 contos de réis (algo em torno de R$600.000,001), sendo 250
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contos à vista, e outras duas parcelas anuais de 125 contos cada, além de um
contrato perpétuo de venda dos produtos da Companhia Antarctica nas dependências do estádio.
Na época, isso chegou a ser chamado de “A Loucura do Século”, porque
muitos duvidaram que o Palestra pudesse pagar as prestações, já que era um
clube ainda com poucos anos de existência e com poucos recursos. Realmente,
em 1922 o Palestra Itália não tinha condições de pagar a última parcela, e a solução foi vender uma parte do terreno para as Indústrias Matarazzo (Galuppo
& Oliveira Filho, 2016).
Durante 13 anos, o clube investiu em grandes reformas - incluindo a reforma da arquibancada geral, ainda de madeira, e a construção de uma imponente
tribuna social, reservada aos associados do clube. Construiu grandes arquibancadas em concreto armado e, em 13 de agosto de 1933, na partida Palestra Itália
6x0 Bangu (tendo Gabardo assinalado o primeiro gol), pelo Torneio Rio-São
Paulo, inaugura o “Stadium Palestra Itália”: maior e mais moderno estádio de
futebol do País (na época), com capacidade para trinta mil torcedores (Galuppo
& Oliveira Filho, 2016).
Em 1958, foram iniciadas as obras de reformulação do estádio palmeirense.
Projetado pelo engenheiro Clóvis Felipe Olga, as obras reconstruíram as arquibancadas e o estádio passou a ter mais do que o dobro da capacidade anterior.
Além disso, o campo foi suspenso e foram construídos vestiários no subsolo. A
reinauguração aconteceu em 7 de setembro de 1964, com a realização da partida entre Palmeiras e Esportiva de Guaratinguetá, pelo Campeonato Paulista,
quando 31,9 mil pagantes presenciaram a vitória do time da casa por 2x0 (Galuppo & Oliveira Filho, 2016). Em 11 de setembro de 1958, o estádio palmeirense
passou a assumir oficialmente a denominação de “Estádio Palestra Itália”.
No final de 1969, mais uma inovação. Em parceria com a empresa Citizen,
foi inaugurado o primeiro placar eletrônico do estádio (Galuppo & Oliveira
Filho, 2016).
No dia 18 de agosto de 1976, o Palmeiras conquistou seu 18º título do
Campeonato Paulista ao vencer o XV de Piracicaba por 1x0 na partida final,
atingindo um público recorde de 40.283 pessoas (35.913 pagantes).
Em 30 de junho de 2008, o Conselho Deliberativo do Palmeiras aprovou
um projeto de reformas no clube, com o intuito de transformar o estádio numa
arena multiuso, o Allianz Parque, mais tarde ratificado pela Assembleia dos associados em 30 de agosto do mesmo ano (Galuppo & Oliveira Filho, 2016).
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2. Década de 1940: surge o Estádio do Pacaembu
Com a popularização do futebol e o crescimento de outros esportes, como
o ciclismo, por exemplo, na cidade de São Paulo, houve o aumento da demanda
no município por instalações esportivas mais apropriadas para a prática de diversas modalidades e que abrigasse um público maior do que os estádios existentes
na cidade até então. Além disso, outro aspecto incomodava os paulistas.
O centro simbólico do futebol brasileiro, em sua primeira fase,
foi o campo do Fluminense, no bairro das Laranjeiras, no Rio de
Janeiro. Existente desde o início do século XX [...] e ampliado
progressivamente ao longo das duas primeiras décadas, o espaço é
inaugurado como estádio em maio de 1919, com uma capacidade para 18 mil pessoas. [...] O Estádio do Vasco da Gama, em São
Januário, inaugurado em abril de 1927, era o índice de grandes
mudanças. [...] A construção daquele que se tornava o maior estádio do Brasil apontava, por sua vez, para o profissionalismo real
que se efetivaria nos primeiros anos do decênio de 1930 e para a
consumada popularização do esporte. [...] Enquanto o Rio de Janeiro constituía espaços emblemáticos para as dimensões de massa que o futebol ia ganhando década após década, São Paulo não
tinha uma praça de esportes correspondente – um estádio capaz
de ultrapassar sua significação clubística, fazendo-se, ao mesmo
tempo, o centro futebolístico da cidade. (Wisnik, 2012, p.22).

Em razão deste contexto, o complexo esportivo do Estádio do Pacaembu
começou a ser concebido na década de 1920. Além disso, durante as décadas de
1920 e 30, o futebol brasileiro passou por inúmeros problemas envolvendo o
controle de sua gestão esportiva. Dividida entre a CBD, Confederação Brasileira
de Desportos, que defendia a prática do amadorismo, e a FBF, a Federação Brasileira de Futebol, organização que acreditava no desenvolvimento de um profissionalismo para a divulgação do esporte ao redor do mundo, a Seleção teve
dois grandes fracassos nas primeiras edições da Copa do Mundo: sexta colocada
em 1930, no Uruguai, e décima quarta na edição de 1934, na Itália.
Com a consolidação do profissionalismo, após a promulgação da Constituição de 1934, o presidente Getúlio Vargas iniciou um projeto de apoio nacional
aos esportes, que seriam responsáveis por representar a nação ao redor do mundo. Para ele, a construção de uma nação forte através do esporte seria uma forma
de demonstrar a mudança do país (Ferreira, 2008).
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Idealizada pela Prefeitura de São Paulo em 1936, a construção do Estádio do
Pacaembu também estava inserida neste modelo de pensamento. Com o início
das obras no mesmo ano, o prefeito Fábio Prado e o governador Armando de
Sales Oliveira participaram da cerimônia de lançamento da pedra fundamental
do estádio, na zona oeste da cidade, em janeiro. Com a instauração do regime
do Estado Novo, em 1937, algumas mudanças foram realizadas no comando da
construção do Pacaembu, já que os projetos arquitetônicos do governo serviam
como motivação para demonstrar a força e o crescimento do país (Reis Filho,
1990). As mudanças realizadas pelo então prefeito Prestes Maia foram a ampliação do estádio e a construção de colunas, semelhantes às do Estádio Olímpico
de Berlim.
Em 1938, São Paulo havia superado o Rio de Janeiro em produção industrial, sendo responsável por 43,2% das atividades
no âmbito nacional, ante 14,2% do concorrente carioca. O Estádio do Pacaembu, portanto, deveria fazer jus ao crescimento da cidade. Este foi um dos motivos para as obras durarem
longos quatro anos, com cerca de mil operários trabalhando
na construção do complexo (Farrugia, Salgado, Zucchi & Ximenes, 2013).

O Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, Pacaembu, foi inaugurado em 27 de abril de 1940, com a presença do então presidente da República,
Getúlio Vargas, acompanhado do interventor Ademar de Barros e do prefeito
Prestes Maia. A obra levava o espírito presente no momento histórico de sua
inauguração, clamando a fé no país e a busca pela grandeza da nação, atuando
como símbolo de progresso ao Brasil (Wisnik, 2012).
Mais de 50 mil pessoas foram ao Pacaembu naquela tarde acompanhar a
apresentação e os desfiles cívicos que marcaram a estreia do, na época, maior e
mais moderno estádio sul-americano. Apesar de ser conhecido pela sua grande habilidade como orador, Getúlio Vargas foi recebido por uma sonora vaia
pelo público paulistano (Duarte, 2016). Depois de ter chegado ao poder com
o Golpe de 1930, sobre o então presidente paulista Washington Luís, e ter, em
seguida, reprimido a Revolução Constitucionalista de 1932,Vargas não era um
personagem bem quisto em São Paulo.
No dia seguinte, 28 de abril de 1940, o estádio recebeu suas duas primeiras partidas de futebol. Em rodada dupla, começava o torneio Taça Cidade de
São Paulo, criado para inaugurar o Pacaembu. Com apenas quatro participantes
— Palestra Itália, atual Sociedade Esportiva Palmeiras, Corinthians, Coritiba e
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Atlético Mineiro —, a competição era no formato eliminatório. Dois jogos na
fase semifinal e os vencedores se classificavam a final.
A primeira partida foi disputada entre Palestra Itália e Coritiba. Com apenas
dois minutos de bola rolando, Zequinha, do Coritiba, marcou o primeiro gol
da história do Pacaembu. Apesar disso, o Palestra virou a partida e venceu por
6x2. Logo na sequência, o Corinthians derrotou o Atlético Mineiro por 4x2
pelo clube paulista.
Em 4 de maio, o Palestra Itália entrou em campo para enfrentar o Corinthians na grande decisão da competição. Com gols de Echevarrieta e Luizinho,
para o time palestrino, e de Begliomini, para o clube alvinegro, o Palestra venceu por 2x1 e se tornou a primeira equipe a vencer um título no estádio.
Dois anos depois, em 1942, o estádio recebeu o maior público de sua história. 71.281 torcedores compareceram ao estádio para assistir a partida entre São
Paulo e Corinthians, que terminou empatada em 3x3, válida pelo Campeonato
Paulista. O jogo chamou a atenção do público por marcar a estreia de Leônidas
da Silva, o Diamante Negro, no Tricolor Paulista. Craque da seleção brasileira na
Copa do Mundo de 1938, o atacante era um dos principais nomes do esporte
na época.
[...] Em 1946, quando o Brasil foi escolhido para ser sede da
Copa do Mundo de 1950, não havia outro município brasileiro tão bem preparado para receber jogos internacionais do
que São Paulo. A cidade possuía uma economia consolidada,
o maior estádio de futebol da América do Sul e grandes obras
de infraestrutura. Tudo isso fazia do município um candidato
natural para abrigar partidas do torneio. E foi exatamente isso
que ocorreu. Logo após o anúncio da FIFA pela escolha do
Brasil, São Paulo já sabia que haveria jogos no Pacaembu. E
como o estádio era novo, não foram necessárias grandes reparações para atender às exigências da FIFA (Farrugia et all,
2013).

Para receber os jogos da Copa do Mundo de 1950,
[...] O governo de São Paulo ainda teve de dar 1 milhão de
cruzeiros (aproximadamente 1,7 milhão de reais à CBD [Confederação Brasileira de Desportos] para auxiliar na realização
do torneio na cidade, conforme dados publicados pelo Diário de Pernambuco em 6 de junho de 1950. As outras cinco
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cidades-sede (Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Recife e
Rio de Janeiro) também despenderam valores entre 300 mil e
5 milhões de cruzeiros (ou, convertidos em reais, 535 mil e 8,9
milhões respectivamente) (Farrugia et all, 2013).

O Estádio do Pacaembu recebeu, assim, seis jogos da Copa do Mundo de
1950. Em 25 de junho, mais de 36 mil espectadores lotaram o estádio para ver
a vitória da Suécia sobre a Itália por 3x2, pela primeira fase da competição. Três
dias depois, no dia 28 de junho, também pela fase de grupos da Copa do Mundo, Brasil e Suíça empataram em 2x2, diante de 42.032 torcedores. O último
jogo da primeira fase do Mundial que aconteceu em São Paulo foi a vitória da
Itália sobre o Paraguai por 2x0, em partida presenciada por 25.811 pessoas.
Já pela fase decisiva da Copa do Mundo de 1950, o Estádio do Pacaembu
recebeu três partidas. Em 9 de julho, o estádio foi palco do empate em 2x2 entre
Espanha e Uruguai, diante de 44.802 torcedores. Quatro dias depois, em 13 de
julho, para apenas 7.987 espectadores, o Uruguai derrotou a Suécia por 3x2. Finalmente, em 16 de julho, em partida que decidiu o terceiro lugar do Mundial,
para 11.227 torcedores, a Suécia venceu a Espanha por 3x1.
Ele [o Pacaembu], que foi o maior estádio do Brasil, durante
a década de 1940, não chegou a ter um papel central, como
o dos estádios do Rio que o antecederam [Laranjeiras e São
Januário], emblemáticos das fases iniciais do nosso futebol,
além de ter sido largamente superado, como é evidente, pelo
simbolismo avassalador do Maracanã, batizado pela tragédia da
derrota da Copa de 1950 e renascido para a glória do futebol
brasileiro (Wisnik, 2012, p.24).

Apesar de ser normalmente chamado de Pacaembu, foi apenas em 1961
que o nome oficial do local passou a ser Estádio Municipal Paulo Machado de
Carvalho. Isso ocorreu porque a Prefeitura de São Paulo decidiu homenagear
o chefe da delegação brasileira da Copa do Mundo de 1958, que rendeu o primeiro título mundial de futebol ao país. Formado em Direito, a relação próxima
de Paulo Machado de Carvalho com o futebol já havia começado dentro do
São Paulo Futebol Clube, aonde chegou a assumir o cargo de presidente entre
1946 e 1947.
Durante a gestão de Paulo Maluf na Prefeitura de São Paulo, a concha acústica, construída para abrigar espetáculos musicais com orquestras sinfônicas, foi
demolida (em 6 de setembro de 1969) e no seu lugar foi construído o “Tobogã”,
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uma arquibancada com capacidade para, em média, dez mil pessoas. Atualmente,
a capacidade do Estádio do Pacaembu é de 40 199 pessoas.
Em toda a sua história, o Pacaembu abrigou inúmeras finais de Campeonato
Paulista, várias de Campeonato Brasileiro, cinco de Copas Libertadores da América e 25 partidas, entre jogos oficiais e amistosos, da Seleção Brasileira.
Além das disputas de futebol profissional, o Estádio do Pacaembu é palco
tradicional das decisões da Copa São Paulo de Futebol Júnior, competição organizada pela Federação Paulista de Futebol, considerada o principal torneio
da categoria no Brasil. Disputada desde 1969, a competição acontece tradicionalmente no início de cada ano, no mês de janeiro, de modo que a final seja
disputada, sempre, no dia do aniversário da cidade de São Paulo, 25 de janeiro.
Além do campo de futebol, parte mais conhecida, o local também abriga
o Complexo Esportivo do Pacaembu, aberto gratuitamente aos cidadãos, que
contém estruturas para atividades físicas variadas. Por fim, ali também está, hoje,
o Museu do Futebol, construído, literalmente, em baixo das arquibancadas do
estádio. Pertencente à prefeitura da capital paulista, o Pacaembu pode ser alugado para a realização de eventos diversos, como shows, missas e corridas de rua.
No âmbito esportivo, o Sport Club Corinthians Paulista foi a equipe que
mais utilizou o Pacaembu, tendo disputado no estádio, até setembro de 2016,
1.690 jogos no local. No entanto, após ter construído o seu próprio estádio, a
Arena Corinthians, em 2014, o clube alvinegro reduziu drasticamente os jogos
que manda no Pacaembu.
Dessa forma, o estádio, que foi um dos principais palcos da Copa do Mundo
de 1950, atualmente, sofre com a subutilização, já que os principais clubes da
cidade possuem os seus próprios estádios.
Outro evento esportivo de grande destaque realizado no Estádio do Pacaembu foi a disputa de algumas competições dos Jogos Pan-Americanos de 1963,
que aconteceu na cidade de São Paulo, entre os dias 20 de abril e 5 de maio. Na
ocasião, o estádio foi palco da cerimônia de abertura, das disputas da final do
futebol e do atletismo, além da cerimônia de encerramento dos jogos.
Em 1998, o estádio foi tombado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio
Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico (CONDEPHAAT), órgão subordinado à Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, em virtude de seu estilo
Art Déco, característico da época em que foi construído.
Em 2015, o rugby chegou ao Pacaembu pela primeira vez na história do
estádio. No dia 4 de dezembro, a seleção brasileira disputou amistoso contra a
Alemanha e foi derrotada pelo placar de 31x7. A partida contou com a presença
de 10.460 torcedores. Além de representar o primeiro evento não relacionado
ao futebol no estádio desde a reforma realizada em 2007, o jogo também entrou
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para história porque contou com o recorde de público em uma partida de rúgbi
no Brasil.
Em 2007, o Estádio do Pacaembu passou por importante reforma em suas
instalações.
Pela primeira vez em 20 anos, o gramado do estádio municipal do Pacaembu está sendo trocado. Será instalada a famosa
grama bermuda e o nivelamento do campo será feito a laser,
deixando-o 50 centímetros mais baixo. No mês de novembro
[de 2007], a Prefeitura e a Secretaria Municipal de Esportes
(Seme) anunciaram investimentos de R$ 7 milhões de reais,
para melhorias dos equipamentos esportivos, da capital. O
Estádio Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu, também
merece cuidado especial. Estão previstas várias obras que vão
desde reformas básicas. Os bancos de reservas serão reformados
e ampliados e será instalado um sistema de drenagem e irrigação mais eficiente, que possibilite o reuso de água da chuva e,
consequentemente, a redução do consumo. Outro ponto positivo serão as reformas na parte elétrica e o ganho de eficiência
energética, uma vez que a capacidade de iluminação deverá
dobrar. O lendário Pacaembu só volta a abrir as portas em
março de 2008, portanto não vai sediar a tradicional final da
Copa São Paulo de Futebol Juniores (dia 25 de janeiro) e o
início do Campeonato Paulista de Futebol. [...] Um novo placar eletrônico também faz parte dos planos de modernização
do Pacaembu. E na metade do ano de 2008, deve ser inaugurado o Museu do Futebol, com um rico acervo sobre a história
do esporte bretão no Brasil (Prefeitura de São Paulo, 2007).

Além de competições esportivas, o Estádio do Pacaembu já recebeu inúmeros
eventos, desde missas campais, como a realizada pelo Papa Bento XVI, em 2007, até
shows musicais. Dentre os eventos de músicas que aconteceram no local, destacam-se os shows realizados pelos grupos de rock The Rolling Stones, AC/DC, Iron
Maiden e Pearl Jam; além de festivais, como o Monsters of Rock, realizado em 1994,
1995 e 1996. Em 1994, o tenor Luciano Pavarotti fez uma apresentação no local.
Em 1993, foi a vez do ex-beatle Paul McCartney. Em 2002, a banda de funk rock,
Red Hot Chili Peppers, trouxe o show da turnê By The Way para o Pacaembu.
Em 2017, o prefeito de São Paulo, João Dória, manifestou interesse em conceder
o estádio à iniciativa privada, justificando com o fato de o estádio custar quarenta
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milhões de reais a cada quatro anos aos cofres públicos.A ideia do gestor é conceder o
estádio, de dez a quinze anos, para alguma empresa que arque com os seus custos. Essa
empresa não poderá mudar os “naming rights”, mantendo o nome atual e só poderá
realizar partidas de futebol, sendo proibidos shows e eventos religiosos.

3. Morumbi: a década de 1960 e o maior estádio particular do mundo
Nos primeiros anos de sua existência, o São Paulo utilizou como sede e
campo a Chácara da Floresta, (localizada à esquerda da Ponte das Bandeiras, junto ao rio Tietê, na zona central da capital paulista). Daí ser empregado o nome
de São Paulo da Floresta quando se fala do primeiro período de existência da
agremiação, de janeiro de 1930 até maio de 1935 (São Paulo FC, 2018).
Quando o clube foi refundado em dezembro de 1935, não tinha um campo
próprio, situação que perdurou até 1938, quando a união com o Estudante Paulista rendeu ao São Paulo a posse do campo da Mooca pertencente à Antárctica.
Em 1940, passou a utilizar o Pacaembu.
Em 1944, o São Paulo FC adquiriu o Canindé, por doze milhões de cruzeiros2 que passou a ser o seu campo. Mas o Canindé só era utilizado como sede
social e local para treinamentos; a área era pequena para a construção de um
grande estádio e então surgiram ideias e projetos para a viabilização de uma
praça esportiva em algum outro local da cidade (São Paulo FC, 2018).
O sonho do clube de construir um grande estádio começou a se tornar
realidade. A ideia inicial era a área onde atualmente encontra-se o Parque do
Ibirapuera, na época uma região alagada, mas o então vereador Jânio Quadros
impediu que o clube recebesse a área da prefeitura. O local escolhido foi uma
área na região do Morumbi, praticamente desabitado, que estava em processo
de loteamento imobiliário (São Paulo FC, 2018).
Em 4 de agosto de 1952, o terreno do estádio foi doado ao clube para
a construção do Morumbi pela Imobiliária e Construtora Aricanduva, de
propriedade de Adhemar Pereira de Barros, governador do estado de São Pau-

2.

744

Aproximadamente R$ 24.086.952,58, em valores atualizados para setembro de 2017.
Base: IGP-DI (FGV). Fonte: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/
corrigirPorIndice.do?method=corrigirPorIndice

Os Estádios e Arenas do Futebol Brasileiro e o legado da Copa do Mundo 2014:
o padrão FIFA, o consumidor do esporte e o entretenimento

lo. Neste mesmo ano, 1952, o presidente do clube, Cícero Pompeu de Toledo,
procurou Laudo Natel, diretor do Banco Bradesco, propondo-lhe que assumisse
o clube administrativamente. A Imobiliária e Construtora Aricanduva S/A era
presidida por João Jorge Saad, genro de Adhemar de Barros e dono da Rádio e
Televisão Bandeirantes (São Paulo FC, 2018).
Para agilizar todo o processo, facilitar a obtenção de investimentos e cumprir
o acordo com a Aricanduva, imediatamente o Tricolor lançou a pedra fundamental do estádio, mesmo ainda sem projeto de construção definido e o Monsenhor Francisco Bastos abençoou o terreno (São Paulo FC, 2018).
O passo seguinte foi estabelecer o primeiro plano de arrecadação de recursos. A Comissão Pró-Estádio definiu a venda de 3.000 futuras cadeiras cativas,
com título válido por 20 anos. Contudo, a descrença da população mediante ao
fato de se “construir um estádio no meio do mato”, aliado à contracampanha
de torcedores rivais e setores da imprensa, forçou o Tricolor a vender 12 mil
cadeiras, e torná-las patrimônio definitivo (São Paulo FC, 2018).
Assim, foi aberta a concorrência para os projetos de construção
do estádio.Três escritórios de arquitetura apresentaram modelos: A
empresa soviética Antonov & Zolnerkevic, a firma de Gilberto Junqueira Caldas e o escritório de Vilanova Artigas, Gastão Rachou Jr,
José Carlos Pinto, Carlos Cascaldi e David Ottoni. O projeto russo
era o mais chamativo. Complexo e futurista, com cobertura retrátil
e de vidro, mais parecia uma nave espacial. Entretanto a vencedora
foi a concepção de Vilanova Artigas. Seu principal ponto forte era
a capacidade de público: 120 mil pessoas, originalmente.Artigas era
adepto do brutalismo, vanguarda artística que valorizava o concreto exposto - outro fator preponderante na escolha: menor custo de
manutenção (São Paulo FC, 2018).

Em 10 de março de 1953, o São Paulo FC apresentava ao público a maquete
de sua futura praça esportiva. O projeto original contava com estádio de futebol,
ginásio poliesportivo ao estilo “Morumbizinho” com capacidade para 20 mil
pessoas, praça de atletismo e parque aquático com três piscinas (uma olímpica),
ambos com arquibancadas para 5 mil pessoas, além de diversas quadras poliesportivas e sede social (São Paulo FC, 2018).
Alguns números do Morumbi: para o desenvolvimento do projeto foram necessárias 370 pranchas de papel vegetal; cinco meses foram consumidos nas terraplanagens e escavações, com o movimento de 340 mil metros cúbicos de terra; um córrego foi canalizado; o volume de concreto utilizado é equivalente a construção de
83 edifícios de dez andares; os 280 mil sacos de cimento usados, se colocados lado a
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lado, cobririam a distância de São Paulo ao Rio de Janeiro; cinquenta mil toneladas
de ferro, que daria para circundar a Terra duas vezes e meia (São Paulo FC, 2018).
Em 1956, o clube recebeu concessão de auxílio de dez milhões de cruzeiros3, em apólices da dívida pública mediante juros de 8% ao ano, para o prosseguimento das obras do seu estádio. A Prefeitura concedeu auxílio idêntico a
todos os grandes clubes da Capital (Serra, 2016).
A partida de inauguração do Morumbi, oficialmente chamado de Estádio
Cicero Pompeu de Toledo4, aconteceu em 2 de outubro de 1960. O São Paulo venceu o Sporting Clube de Portugal por 1x0. O primeiro gol do estádio
foi marcado por Peixinho (Arnaldo Poffo Garcia), aos 12 minutos de jogo,
diante de 56.448 pessoas que lotaram o estádio ainda inacabado, com renda de
7.868.400 cruzeiros5, recorde em amistosos na época (São Paulo FC, 2018).
A inauguração total do estádio ocorreu em 25 de janeiro de 1970. A partida de
comemoração foi entre São Paulo e Futebol Clube do Porto, de Portugal, e terminou
empatada em 1x1. O público da partida foi de 107.069 espectadores presentes (59.924
pagantes). O jogo teve a presença do presidente da República, o general Emílio Garrastazu Médici, e do governador paulista, Abreu Sodré. (São Paulo FC, 2018).
Após esta inauguração, o Morumbi, com capacidade para 120 mil pessoas,
passou a ser chamado de “o maior estádio particular do mundo”.
O recorde de público do estádio aconteceu em 25 de agosto de 1985, quando
162.941 pessoas se reuniram no Morumbi para o Congresso Internacional das Tes-
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Aproximadamente R$ 4.898.262,51, em valores atualizados para setembro de 2017.
Base: IGP-DI (FGV). Fonte: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/
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Cicero Pompeu de Toledo ingressou no São Paulo F.C. em 1939. De 1944 a 1946, assumiu o
cargo de Secretário da Diretoria do Clube. Em 1947, foi eleito pela primeira vez Presidente
do clube, sendo consecutivamente reeleito até 1957, ano em que se afastou por motivos de
saúde. Em suas últimas gestões à frente do tricolor, incentivou a formulação do projeto de
construção do Estádio do Morumbi, dando início à construção da praça de esportes que
hoje leva o seu nome, mas não teve a felicidade de ver a obra concluída. Cícero Pompeu de
Toledo é considerado o Presidente de Honra do São Paulo F.C. - portanto, eterno presidente
do clube. Como presidente, foi campeão paulista em 1948, 1949, 1953 e 1957.
Em sua homenagem, o nome oficial do Estádio do Morumbi é Estádio Cícero Pompeu de Toledo.

5.

Aproximadamente R$ 1.412.419,13, em valores atualizados para setembro de 2017.
Base: IGP-DI (FGV). Fonte: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/
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temunhas de Jeová. O primeiro grande show no estádio foi com a banda britânica
Queen, que atraiu cerca de oitenta mil pessoas em 20 de março de 1981 e 110
mil pessoas no dia seguinte. Em 1983, a banda norte-americana Kiss levou 125 mil
pessoas ao estádio e, dois anos depois, os porto-riquenhos do Menudo levaram 150
mil pessoas ao segundo de seus dois shows no local (São Paulo FC, 2018).
O maior público do Cicero Pompeu de Toledo em um jogo de futebol foi
registrado no dia 9 de outubro de 1977, com um público de 138.032 pagantes,
somados aos 8.052 não pagantes, totalizando 146.082 pessoas, que assistiram ao
jogo válido pela final do Campeonato Paulista daquele ano, que terminou com
vitória por 2x1 da Ponte Preta sobre o Corinthians (São Paulo FC, 2018).
Nos anos 1990, por medida de segurança, a capacidade do estádio foi reduzida para 85 mil espectadores. Entre 1994 e 1996, o estádio passou por uma série
de reformas para melhorias na estrutura (que apresentava falhas). Foram colocados amortecedores de impacto e assentos nas arquibancadas, com a redução das
chamadas “gerais” em 10 mil pessoas (São Paulo FC, 2018).
O Morumbi foi palco de grandes vitórias do São Paulo Futebol
Clube, o qual conquistou em casa o primeiro campeonato da
Copa Libertadores da América em 1992 e seu tricampeonato
da competição em 2005. Em 1993, apesar de o último jogo ter
sido no Chile, o Tricolor praticamente decidiu o título em casa
ao vencer por 5x1 a Universidad Católica. Já em Campeonatos
Brasileiros, o São Paulo não tinha muita sorte em seus domínios, pois nas quatro primeiras finais em que decidiu o título no
Morumbi (1973, 1981, 1989 e 1990), saiu de campo sem a taça,
precisando esperar até 2006 para conseguir conquistar um título
nacional em seu estádio, feito repetido em 2007. O São Paulo
já conquistou vinte taças em seu estádio (São Paulo FC, 2018).

Em meados da década de 1990, o São Paulo FC lançou o projeto de reforma
e modernização do estádio, batizado de “Morumbi Século XXI”. O referido
projeto acabou não tendo êxito e as reformas resumiram-se à parte estrutural do
estádio, o que resolveu o problema de fortes trepidações e rachaduras.
O sonho de reformar, cobrir e modernizar o estádio voltou à tona quando
o Morumbi foi indicado pela Prefeitura e pelo Governo do estado para ser o
estádio que representaria a cidade de São Paulo na Copa do Mundo de 2014.
O projeto para reforma do Morumbi, elaborado pelo escritório alemão de
arquitetura GMP, incluía rebaixar o gramado, demolir os anéis intermediário
e térreo e construir um novo anel mais retangular com cadeiras próximas ao
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campo, além de ampliar o anel superior, atingindo assim a capacidade de 67.450
pessoas sentadas, com 2.400 lugares provisórios, cobertura das arquibancadas,
construção de um edifício para abrigar centro de mídia e novos vestiários.
Bastou o escritório alemão de arquitetura GMP entrar na reformulação do Morumbi, semanas atrás [setembro/2009], para São
Paulo mudar completamente seu projeto para a Copa de 2014. O
Comitê Executivo Paulista anunciou oficialmente a construção
de um prédio na Praça Roberto Gomes Pedrosa para estacionamento e áreas vip e confirmou a ampliação do edifício-garagem
já existente para abrigar novos vestiários e espaços para a mídia,
conforme adiantou o Estado. Já a nova cobertura do estádio
sofrerá uma modificação radical, segundo as projeções enviadas
para a Fifa no dia 4. A SBP, uma empresa alemã de engenharia,
já trabalhou em parceria com a GMP na elaboração das coberturas de três estádios na Alemanha e outros três na África do Sul.
Agora, será a responsável por colocar o teto no Morumbi. E o
fará com apenas 16 colunas. O conceito, chamado de “roda de
bicicleta”, difere do plano de Ruy Ohtake, que previa grandes
aros de sustentação por cima do Cícero Pompeu de Toledo. A
GMP, que pela primeira vez falou sobre o projeto, garante o
cumprimento total das exigências da FIFA. “É uma negociação
que vai praticamente até o dia da abertura da Copa”, explicou o
arquiteto Ralf Amann.“Avançamos um pouco, a FIFA recua, e o
Morumbi vai atender a tudo que for exigido”. [...] A cobertura
aumentará, por baixo, em R$ 120 milhões os custos da reforma do Morumbi, estimados em R$ 300 milhões. O São Paulo
pedirá empréstimo de até R$ 150 milhões ao Banco Nacional
de Desenvolvimento Social (BNDES). “Até 2024 teremos condição de alavancar R$ 350 milhões em financiamento”, disse
o diretor de marketing Adalberto Baptista (estadao.com, 2009).

Porém, em 16 de junho de 2010, o Morumbi foi excluído da Copa do
Mundo, pois o São Paulo Futebol Clube e o Comitê da Cidade de São Paulo
não entregaram as garantias financeiras referentes ao projeto do estádio ao Comitê Organizador Local da Copa.
A CBF informou nesta quarta-feira [16 de junho de 2010] por
meio de uma nota no site da entidade que o estádio Cícero
Pompeu de Toledo, o Morumbi, em São Paulo, não abrigará
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jogos da Copa do Mundo de 2014. A nota afirma que “não
foram entregues ao Comitê Organizador Local da Copa do
Mundo 2014 (COL), por parte do Comitê da Cidade de São
Paulo, as garantias financeiras referentes ao projeto do Estádio
do Morumbi aprovado pelo COL/FIFA no dia 14 de maio de
2010”. [...] A FIFA emitiu nota semelhante na qual afirma que
a entidade “e o Comitê Organizador Local ainda vão se reunir
futuramente com o Comitê da Cidade de São Paulo” para
discutir futuros passos. O estádio do Morumbi, o maior de São
Paulo, vinha sendo cotado para receber o jogo de abertura da
Copa de 2014. A nota da CBF não informa qual seria a alternativa para a capital paulista receber jogos do Mundial. Por
meio de um comunicado, o governo do Estado de São Paulo
e a Prefeitura da capital afirmaram que só irão se manifestar
sobre o assunto “após terem conhecimento completo da decisão” e que uma reunião com o COL será agendada “assim que
possível”. Estado e Prefeitura, no entanto, afirmaram que está
descartada a construção de um estádio para sediar a Copa em
São Paulo com uso de dinheiro público. [...] Em maio do ano
passado, o Morumbi foi apontado como o estádio da cidade de
São Paulo que abrigaria os jogos da Copa (BBC Brasil, 2010).

Mesmo sem a Copa do Mundo, o São Paulo seguiu tocando as obras de reforma
do seu estádio referentes a um de projeto, não aprovado pela FIFA, de R$ 430 milhões. A reforma incluiu a criação de camarotes, renovação de banheiros, instalação
de novos assentos e construção de novos vestiários são alguns itens planejados para
serem concluídos até o final de 2013, pois o clube acreditava que, caso houvesse
uma emergência, o estádio estaria preparado para a Copa. O principal ponto da
reforma era a construção de uma cobertura para o estádio. Até hoje o São Paulo
ainda não conseguiu concretizar seu projeto de cobrir o Cicero Pompeu de Toledo.
O Estádio do Morumbi, que já recebeu várias partidas da Seleção Brasileira
em sua história, apresenta atualmente a capacidade oficial de 77.011 pessoas.
Porém, por questões de segurança, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF)
disponibiliza apenas 72.039 lugares (São Paulo FC, 2018). O Cicero Pompeu de
Toledo é, hoje, o segundo maior estádio do Brasil, sendo superado apenas pelo
Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.
Além do futebol, o Morumbi, ao longo de sua história, já abrigou grandes
shows de importantes grupos e artistas internacionais, como, por exemplo, o
Hollywood Rock de 1988, 1990, 1993 e 1994; Black Sabbath, Queen, Kiss,
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Nirvana, Michael Jackson, Madonna, Rush, Linkin Park, Franz Ferdinand, U2,
Roger Waters, Aerosmith, Metallica, Beyoncé, Coldplay, Bon Jovi, Black Eyed
Peas, Paul McCartney, Shakira, Iron Maiden, Muse, Justin Bieber, Eric Clapton,
Pearl Jam, Lady Gaga, entre outros.
Os Estádios Paulo Machado de Carvalho e Cicero Pompeu de Toledo são, ao
lado dos modernos Allianz Parque e Arena Corinthians, os quatro mais importantes estádios da cidade de São Paulo, que conta, registrados na Confederação
Brasileira de Futebol (CBF), com nove estádios (Tabela 1).

4. O Allianz Parque: as modernas Arenas chegam à São
Paulo
A transformação do antigo Estádio do Parque Antarctica em arena é fruto
de um acordo assinado, em 2010, entre a Sociedade Esportiva Palmeiras e a
empresa WTorre Properties/Arenas, do Grupo WTorre. Pelo acordo, a WTorre
administrará o local durante 30 anos, sendo que o Palmeiras terá participação
integral nas receitas de partidas de futebol durante o período.
De acordo com o contrato firmado entre Palmeiras e WTorre, todas as despesas para a utilização da arena, como as de água, luz, segurança, limpeza, seguros, manutenções do gramado, ficarão a cargo da empreendedora.
O Palmeiras anunciou, nesta quinta-feira [15/07/2010], que
finalmente assinou a escritura de superfície com a WTorre para
a reforma do Palestra Itália. O acordo contou com dirigentes
de ambas as partes e permite que a obra, que deve ficar pronta
até 2012 saia do papel. “Este é um dia histórico. A assinatura
deste contrato decorre de um esforço grande tanto do Grupo
WTorre quanto do Palmeiras no sentido de oferecer a São
Paulo a mais moderna arena da América Latina. Em um prazo
de dois anos, teremos um novo clube, moderno e com estrutura digna de nossas tradições esportivas”, disse o presidente Luiz
Gonzaga Belluzzo ao site oficial do clube. A parceria entre o
clube e a construtora foi firmada em 2008, com a aprovação
do projeto no Conselho (UOL Esporte, 2010).

Ao final do período de 30 anos, o Palmeiras integralizará todo o empreendimento, encerrando-se o acordo com a construtora.
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Tabela 1 – Estádios do Estado de São Paulo
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Fonte: Confederação Brasileira de Futebol (CBF), 2014.
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No dia 30 de setembro de 2009, a WTorre concretizou a parceria com a
Traffic, empresa de marketing esportivo, para comercialização de propriedades
na arena, tais como “naming rights”, camarotes, cadeiras especiais, restaurantes,
lanchonetes e lojas, entre outros. A empresa de mídia esportiva comercializou
os espaços utilizados em eventos esportivos, musicais, sociais e corporativos (L!
Lance, 2009).
Quase dois anos depois, em 6 de outubro de 2011, Palmeiras e WTorre
anunciaram o acordo com a Anschutz Entertainment Group (AEG), considerada a maior administradora de arenas do mundo, para a gestão de eventos na
arena alviverde. A AEG, por sua vez, revelou a parceria com a empresa Blue Box,
que prestaria consultorias para a companhia norte-americana dos melhores serviços disponíveis em território nacional.
A WTorre, construtora responsável pela reforma do Palestra
Itália, anunciou na última quinta-feira [6 de outubro de 2011]
uma parceria com a agência norte-americana AEG para gerenciar eventos esportivos e culturais na arena. Para se adequar
às peculiaridades do mercado nacional, a empresa contratada
recorreu à operadora Blue Box, que passará “uma visão brasileira dos processos” que serão geridos. Quem afirma é o presidente da Blue Box, Beto Lima, em entrevista à Máquina do
Esporte. O executivo já projeta uma série de eventos que poderão ocorrer na nova arena do Palmeiras: “Ela poderá receber
um grande evento musical ou um grande evento do esporte”,
afirmou para se referir a modalidades como “UFC, Motocross
ou X-Games”. Para Lima, o sucesso do novo Palestra Itália
deverá ser creditado a três fatores: localização, logística e conteúdo. Entre bairros nobres de São Paulo, a arena conta com
linhas de ônibus e metrô, o que facilita os primeiros fatores. A
AEG e a Blue Box entrariam com um novo conteúdo, o que
maximizaria os lucros da WTorre e do Palmeiras (Máquina do
Esporte, 2011).

Em 24 de abril de 2013, a WTorre anunciou a venda do “naming rights” da
arena para a Allianz Seguros.
A construtora WTorre e a Allianz Seguros fecharam acordo para que a seguradora tenha o “naming rights” da Arena
Palestra, para dar o nome ao novo estádio do Palmeiras. Os
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detalhes sobre o negócio serão divulgados em entrevista coletiva a ser realizada na próxima segunda-feira [24 de abril de
2013]. O contrato fechado tem duração de 20 anos, conforme
informações extraoficiais, com a possibilidade de renovação
por mais 10 anos, totalizando o período que o estádio ficará
sob a administração da construtora - depois, passa ao Palmeiras. O valor do negócio é estimado em R$ 300 milhões. A
negociação entre a Allianz e a WTorre estava em andamento
desde o ano passado, mas avançou nas últimas semanas. Também participou da negociação a AEG Wordwilde, empresa de
entretenimento. Trata-se do quinto estádio do mundo a receber a marca da Allianz. Além da Arena Palestra, a seguradora já
possui o “naming rights” da Allianz Arena, na Alemanha, do
Allianz Stadium, na Austrália, do Allianz Park, na Inglaterra, e
da Allianz Riviera, na França6. A Allianz Seguros atende cerca
de 76 milhões de clientes no mundo em mais de 70 países e
conta com mais de 142 mil colaboradores. No Brasil, a seguradora conta com 61 filiais, 1.330 funcionários e o apoio de mais
de 14 mil corretores de seguros ativos. A construção da Arena
Palestra está paralisada desde o dia 15 de abril, quando houve
um desabamento na obra que provocou a morte do operário
Carlos de Jesus, de 34 anos. Atualmente, a previsão é de que o
estádio seja inaugurado em fevereiro do ano que vem [2014]
(estadao.com, 2013).

Em 29 de abril de 2013, a seguradora anunciou três opções de nomes para
a arena: Allianz Parque, Allianz Center e Allianz 360º. Em 6 de junho de 2013,
com 89% dos mais de 620 mil votos registrados no site oficial do empreendimento, foi anunciado o nome “Allianz Parque”. As duas outras opções obtiveram 7% e 4% dos votos, respectivamente (Folha de São Paulo, 2013).
Em 13 de março de 2014, WTorre e AEG anunciaram o acordo com a empresa Gourmet Sports Hospitality, pertencente ao grupo Kofler & Kompanie
(K&K), de origem alemã. O acordo prevê serviços de gastronomia em dias de
jogos e buffets realizados em eventos corporativos, congressos, shows e demais
eventos que ocorrerem no local. Na arena palmeirense há uma cozinha central
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de 1.500 m² e dez cozinhas de apoio, três lounges e 46 lanchonetes e quiosques para atender ao público em dias de jogos e eventos corporativos. Até 500
pessoas podem trabalhar nesses locais em dias em que houver lotação máxima.
A companhia também foi responsável por servir os públicos dos estádios da
Copa do Mundo de 2006, realizada na Alemanha, da de 2010, na África do Sul,
e da Copa das Confederações de 2013, realizada no Brasil, além de atuar nos
Jogos Olímpicos de Inverno de 2014 em Sóchi, na Rússia, e em algumas etapas
da Fórmula 1. O contrato da empresa com a WTorre é válido por 20 anos.
A WTorre também anunciou a parceria com a agência Works Brasil, subsidiária da companhia Works UK, para a realização da identidade visual da marca da
arena. Em parceria com a Allianz, o projeto de branding foi desenvolvido a partir
do seu logo principal. Todos os elementos de comunicação associados à marca
“Allianz Parque”, incluindo banners, placas de sinalização, ingressos, merchandising e outras aplicações, foram elaborados para conteúdos impressos e digitais.
No dia 27 de setembro de 2014, a arena realizou o seu primeiro evento-teste para cerca de 3 mil convidados com a exibição do filme “12 de Junho de
1993 – O Dia da Paixão Palmeirense”, dirigido por Jaime Queiroz e Mauro Beting. Com as presenças dos representantes da WTorre, do Palmeiras e de alguns
ídolos do clube - Evair, Marcos, Ademir da Guia e César Maluco -, o evento
teve como principal objetivo testar os principais serviços oferecidos na Allianz
Parque, como catering (comida e bebida), sinalização, prédio de estacionamento
e marcação de assentos (Allianz Parque, 2014).
No dia 25 de outubro de 2014, foi realizado um jogo festivo para 10 mil
convidados em homenagem à Ademir da Guia, ex-jogador e ídolo do Palmeiras,
que jogou no clube durante as décadas de 60 e 70, com passagem pela Seleção
Brasileira de Futebol. Contando com a participação de vários ex-jogadores do
clube, o evento foi considerado um sucesso, tendo a partida terminado empatada em 3x3, com um gol de pênalti de Ademir, o primeiro marcado no local
(estadao.com, 2014).
A inauguração oficial do Allianz Parque foi realizada no dia 19 de novembro
de 2014, no jogo entre Palmeiras e Sport Recife, pela trigésima quinta rodada
do Campeonato Brasileiro de 2014. A equipe paulistana foi derrotada por 2x0
pelo clube pernambucano. O primeiro gol oficial da arena foi marcado pelo
atacante Ananias, do Sport, aos 31 minutos do segundo tempo.
A partida também entrou para a história do futebol paulista porque atingiu
marcas expressivas relacionadas à renda do jogo. Além do maior volume de
dinheiro arrecadado pelo Palmeiras em toda sua história num confronto de
futebol, o evento teve a maior arrecadação de todos os tempos entre os jogos
dos grandes times do estado de São Paulo realizados na capital paulista. Com o
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público de 35.939 pagantes, o alviverde obteve renda bruta de R$ 4.915.885,00
e receita líquida de R$ 3.623.234,67 (veja.com, 2014).
Desde sua inauguração, o modelo de gestão do Allianz Parque demonstrou
todo o potencial de lucratividade deste tipo de Arena.
A nova casa palmeirense é um fenômeno de bilheteria. Com os
ingressos mais caros do país, o Allianz Parque faturou nos cinco
jogos realizados lá pelo Campeonato Paulista em 2015 mais do
que os estaduais do Rio, de Minas e do Rio Grande do Sul.
Contando também o jogo contra o Audax, que tinha o mando
do time de Osasco, mas foi levado para o Allianz Parque com
renda dividida, a arena inaugurada no final do ano passado tem
arrecadação bruta de R$ 9,781 milhões. [...] A arrecadação do
Palmeiras na sua casa representa 39% do valor total faturado por
todos os 12 principais clubes do país nos estaduais desta temporada. O segundo na lista é o Corinthians, com ‘apenas’ 15%. [...]
Somados, os três principais rivais do Palmeiras têm praticamente
a metade da renda obtida pelo Palmeiras no Paulista: são R$ 5,8
milhões de Corinthians, Santos e São Paulo. [...] O Palmeiras
arrecadou mais do que todo o Campeonato Carioca até agora
(cerca de R$ 7 milhões). E também do Gaúcho (R$ 6,5 milhões)
e goleia o Mineiro (na casa dos R$ 3,5 milhões). E fica perto
de todos os outros jogos do Paulista (R$ 10,5 milhões). [...] A
principal razão da bilheteria polpuda do Allianz Parque está no
preço dos ingressos. O valor médio dos jogos disputados lá é de
R$ 76,3, contra R$ 33,1 da média de todos os grandes. [...] Na
sua casa, o Palmeiras ganha muito mesmo com uma média de
25,6 mil pagantes por jogo, ou cerca de 60% da capacidade do
Allianz Parque: ou seja, a chance de ganhar mais dinheiro existe.
Ainda sem contar o jogo contra o Capivariano, que até a manhã
desta segunda-feira não teve seu borderô divulgado pela Federação Paulita, o Palmeiras já teve um lucro (depois do pagamento
das despesas) de R$ 3,9 milhões no seu estádio (ESPN, 2015).

Em fevereiro de 2015, o estádio foi eleito, por voto popular, o “estádio do
ano de 2014” pelo site inglês “Stadium DataBase”. Um ano depois, em fevereiro
de 2016, a WTorre rompeu contrato com a AEG.
A WTorre, responsável pela construção do estádio do Palmeiras
e dona dos direitos de exploração do Allianz Parque, rompeu
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o contrato com o grupo americano AEG, maior gestor de arenas e estádios do mundo. As duas companhias, que assinaram
memorando de entendimentos em setembro de 2011, já não
falam a mesma língua há alguns meses. O Estado apurou que a
WTorre decidiu romper o contrato porque estava descontente
com os rumos da parceria com a AEG. O grupo americano
não estaria cumprindo o combinado, que era atrair patrocinadores e organizar grandes eventos na arena. [...] A construtora argumenta, entre outras coisas, que foi “surpreendida” pela
AEG no início do ano com a “cobrança de R$ 5,112 milhões,
referentes a taxa de administração, patrocínio e reembolsos,
previstas no termo de compromisso assinado pelas partes, para
a gestão do Allianz Parque”. [...] Um dos pontos mais sensíveis foi a transferência do show da banda Rolling Stones para
o Estádio do Morumbi. A AEG tem exclusividade global na
promoção desta turnê. A WTorre diz ter sido informada da
mudança pela imprensa. O Estado apurou que a Real Arenas,
empresa da WTorre, teria pago cerca de R$ 20 milhões pelos
serviços da AEG e que o grupo teria se comprometido a levantar até R$ 40 milhões em patrocínios com eventos, mas
nem 5% desse valor foi levantado. [...] E do outro lado, a AEG
não imaginava que fosse encontrar tantos problemas no mercado brasileiro. “Mas gerir negócios no Brasil não é como em
outros países” (estadao.com, 2016).

Apesar dos problemas, desde sua inauguração, o local já foi palco de duas
grandes conquistas do Palmeiras. No Allianz Parque, a equipe foi campeã da
Copa do Brasil de 2015 e do Campeonato Brasileiro de 2016. A arena alviverde
também já recebeu a Seleção Brasileira em duas oportunidades, uma delas pelas
Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Em 10 de outubro de
2017, o Brasil derrotou, na arena palmeirense, o Chile por 3x0.
A partida entre Brasil e Chile também entrou para a história do futebol
brasileiro como o jogo de futebol com maior renda em território nacional.
Para um público de 41.008 pessoas no Allianz Parque, a renda total foi de R$
15.118.391,02.
Os primeiros shows realizados no Allianz Parque foram os de Paul McCartney, que se apresentou nos dias 25 e 26 de novembro de 2014. Além dos
shows do ex-beatle, a arena já recebeu outros grandes nomes da música, como
The Who, Rod Stewart, Elton John, James Taylor, Andrea Bocelli, Deep Purple,
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Iron Maiden, Guns N’ Roses, Aerosmith, Coldplay, Muse, Maroon 5, Sting, The
Who, Justin Bieber, entre outros.
Além de abrigar as partidas do Palmeiras, de já ter recebido a Seleção Brasileira de futebol, de ter sido palco de inúmeros shows, o Allianz Parque também
é um espaço procurado para outros eventos esportivos internacionais. Em 8 de
agosto de 2015, a arena sediou a final do circuito brasileiro do jogo League of
Legends, que garantiu à equipe vencedora o direito a disputar com times da
América Latina uma vaga no League of Legends World Championship. Aproximadamente12 mil pessoas compareceram ao evento, realizado no anfiteatro
do complexo.
O Allianz Parque tem oficialmente, para partidas de futebol, 43.713 lugares
cobertos, sendo 25.395 cadeiras inferiores, 3.430 cadeiras intermediárias (camarotes) e 14.888 cadeiras superiores (WTorre, 2009). Além das cadeiras destinadas
ao público normal de uma partida de futebol, a Arena do Palmeiras conta ainda
com um grande número de camarotes, que aumentam as possibilidades, com o
seu aluguel, de arrecadação do estádio.
A arena conta com 178 camarotes privativos de 12 a 21 lugares, um restaurante panorâmico, lanchonetes, lojas, centro de
convenções com estrutura modular para até 1.500 visitantes,
centro de mídia para até 1.000 profissionais da imprensa, um
memorial com espaço multimídia com registros da história
do clube e estacionamento coberto contíguo para até 2.000
carros, com vagas exclusivas para motocicletas e bicicletário.
Eventos múltiplos, como shows e concertos, podem receber
até 55 mil espectadores. [...] As cadeiras são compostas por três
tons de verde que se intercalam, dando origem a um desenho
geométrico inspirado nas folhas das palmeiras (WTorre, 2009).

A moderna arena palmeirense não beneficiou, em seu projeto, somente o
público e as possibilidades adicionais de arrecadação para o clube, os atletas
também foram contemplados no projeto da WTorre.
Os vestiários da arena têm dimensões semelhantes: o do Palmeiras tem 355 m² e o dos visitantes, 270 m². O vestiário do
mandante conta com armário de madeira com identificação
dos atletas e um armário “comunitário”, no qual é possível
guardar grande quantidade de objetos. A área de aquecimento
dos jogadores tem grama sintética e paredes revestidas com
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placas de borracha, o que facilita a limpeza do local. Os banheiros são revestidos com porcelanato cinza e pedra natural
Hijau Lisa na cor verde, e abrigam duas banheiras de hidromassagem e uma individual para imersão (WTorre, 2009).

O Allianz Parque não está restrito somente à Arena. A instalação, em sua
completude, contempla outros espaços.
O complexo Allianz Parque conta com um Edifício Poliesportivo, erguido onde antes se localizava o antigo ginásio do
clube. O novo prédio tem cerca de 10 mil metros quadrados,
distribuídos por 4 pavimentos e é servido por 3 elevadores. No
térreo, há um ginásio com capacidade para aproximadamente
1.500 torcedores construído para abrigar partidas de basquete,
futsal e vôlei. [...] Dois pisos intermediários, com cerca de 2
mil metros quadrados de área cada um, foram projetados para
receber quadras de tênis e poliesportivas. Na cobertura do edifício, há uma quadra de futebol society de gramado artificial
semelhante à grama natural, oferecendo um espaço de quase 2
mil metros a mais de 48 metros de altura. Uma solução de arquitetura, inédita no Brasil, permite que de dentro do edifício
os sócios do clube possam apreciar a paisagem externa, além
de usufruir de ventilação e grande quantidade de luz natural.
[...] Já o Edifício Multiuso, projetado com base no partido
arquitetônico desenvolvido pelo arquiteto Tomás Taveira, tem
aproximadamente 13 mil metros quadrados, distribuídos por 6
andares mais térreo. O prédio conta com 8 vestiários e 12 sanitários, 6 elevadores e abriga as áreas administrativas do clube,
os esportes indoor, como judô e ginástica artística, e até um
espaço nobre, na cobertura, que oferece vista panorâmica do
clube e da região (WTorre, 2009).

As atrações do Allianz Parque estão abertas ao público em geral. O clube
promove diariamente, desde 18 de março de 2015, com exceção dos dias em
que acontecem eventos na Arena, o Allianz Parque Experience, tour destinado a
apresentar o estádio, e todas as suas instalações, inclusive com acesso ao gramado
e vestiários dos atletas, aos consumidores e torcedores interessados em conhecer
a instalação. O produto, Allianz Parque Experience, é mais uma das fontes de arrecadação que o novo estádio trouxe à Sociedade Esportiva Palmeiras. O acesso
às instalações do clube, entretanto, permanece restrito aos associados do clube.
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A preocupação com a segurança, como aconteceu em todos os estádios utilizados pela Copa do Mundo de 2014, também está presente na moderna Arena
palmeirense.
Em 12 de março de 2013, a WTorre anunciou a aquisição de
64 câmeras de segurança. Os equipamentos, avaliados em 15
milhões de reais, são de alta definição e capazes de realizar
reconhecimento facial de todos os visitantes. A tecnologia, utilizada em locais de grande movimentação, como por exemplo,
em aeroportos da Europa e dos Estados Unidos, é capaz de
identificar imediatamente comportamentos avaliados como
fora do padrão, ou seja, brigas, atos de vandalismo e até uma
pessoa passando mal. O software de segurança pode arquivar
imagens de rostos para compará-los posteriormente, até mesmo de pessoas utilizando bonés e óculos (WTorre, 2009).

Telões de última geração e um sistema de som que permita a interação com
os torcedores, fundamentais na relação entre o esporte e o entretenimento, também marcam presença no projeto do Allianz Parque.
No início de 2014, a WTorre anunciou a aquisição de dois
telões de alta definição para serem instalados na parte interna
do estádio. Com custo aproximado de R$ 7 milhões, os equipamentos têm formato de 13,44m x 7,68m, cada um com área
superior a 103m². Os telões estão instalados nas extremidades
dos gramados, atrás dos gols, permitindo a exibição de qualquer conteúdo sem a necessidade de adaptação. Os modelos de
led possuem estrutura branca e fogem dos padrões convencionais, com uma resolução (de 16mm) 20% superior em relação
aos demais do mercado. Desta forma, em todos os assentos do
estádio há uma boa visualização das imagens (WTorre, 2009).

Outra característica das Arenas construídas ou reformadas para a Copa do
Mundo que marca presença no projeto palmeirense é a questão da sustentabilidade, aliada ao baixo custo de manutenção das instalações, encontradas nas
soluções propostas pelos engenheiros e arquitetos da obra.
Uma solução desenvolvida pelo arquiteto Edo Rocha, responsável pelo projeto da arena, foi a de revestir toda a fachada com
aço inox perfurado [...] com espaços vazados que lembram um
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cesto de vime. A utilização do inox garante o melhor aproveitamento da ventilação e iluminação natural, além de funcionar
como elemento de controle solar passivo, a fim de moderar a
temperatura no ambiente. Há a importância de o material ser
de alta durabilidade e baixa manutenção e limpeza, já que se
lava com a chuva. Além disso, a utilização do inox tem efeito
de publicidade exterior e serve para impactar tanto os frequentadores da arena quanto os transeuntes. [...] Já a cobertura da
arena é totalmente integrada à fachada, isto é, sem as pilastras
de sustentação, aumentando o espaço para circulação dos visitantes. Verticalmente são 33 metros entre o piso e o teto do
estádio, que protege 100% das arquibancadas. Desenvolvidas
pela Usiminas, a estrutura metálica tubular e as telhas zipadas termoacústicas de 10 cm de espessura propiciam sensações
mais agradáveis ao público, reduzindo em até 2 °C a temperatura entre o nível do campo e as cadeiras superiores, além de
reduzir significativamente os ruídos provindos da área externa
do complexo. [...] Em torno do campo, foi instalada uma cobertura transparente de policarbonato que garante o máximo
de insolação ao gramado. O Estádio Aviva, em Dublin, e o
Etihad Stadium, em Manchester, são alguns dos poucos no
mundo que usam essa tecnologia. [...] Com relação à questão
ambiental, o Allianz Parque conta com um sistema de captação
de água da chuva que cair sobre a área da cobertura do estádio,
que tem 23 mil metros quadrados. Assim, toda a água captada
será reutilizada dentro das dependências da arena, evitando que
as galerias pluviais da região sejam sobrecarregadas em dias de
chuva (WTorre, 2009).

Um dos preceitos atuais de qualquer espaço moderno destinado ao entretenimento é a comunicação instantânea de qualidade. O público consumidor/
torcedor tem a necessidade de divulgar, de forma imediata, sua experiência na
Arena em tempo real em suas redes sociais. A experiência em um evento esportivo, ou de entretenimento, hoje, só se concretiza na mente do espectador com
sua divulgação em sites como o Facebook, Instagram e outros. O projeto do
Allianz Parque também contemplou este aspecto da moderna relação torcedor-estádio.
De acordo com a construtora (WTorre), na arena foram instaladas mais de 500 antenas de telefonia móvel para assegurar
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a eficiência na transmissão de dados. A infraestrutura de comunicação dá cobertura para as redes de Wi-Fi, 3G e 4G das
principais empresas de telefonia móvel que operam no Brasil
(WTorre, 2009).

A acessibilidade é outro aspecto de destaque do projeto da instalação
palmeirense.
[...] Na arena há 889 espaços para cadeirantes, 778 assentos
para pessoas com mobilidade reduzida, 122 assentos para obesos, 63 banheiros acessíveis e exclusivos, distribuídos em todos os setores das arquibancadas inferior, superior e camarotes.
Além disso, há 15 elevadores, 26 escadas rolantes, rampas de
acesso e bilheterias especiais. No estacionamento, há 49 para
portadores de necessidades especiais (PNEs) localizadas próximas aos elevadores e 78 vagas para idosos. Assim, as adaptações
superam as recomendações da norma brasileira e também da
FIFA (WTorre, 2009).

Em junho de 2017, o Allianz Parque foi a primeira arena do Brasil a ganhar uma certificação por sua acessibilidade, o “Selo Guiaderodas”, que avalia
a adequação das instalações e o atendimento para pessoas com dificuldades de
locomoção. A qualificação foi baseada em análises técnicas de arquitetos especializados, avaliações feitas por pessoas com restrições de mobilidade e nível de
capacitação dos funcionários da arena e do Palmeiras para atender esse público
(ESPN, 2017).
Além de todas as suas qualificações técnicas, que privilegiam o torcedor em
seu conforto e segurança, bem como contemplam novas e essenciais possibilidades de exploração comercial para a Sociedade Esportiva Palmeiras e a WTorre, o
Allianz Parque conta ainda com impecável localização na cidade de São Paulo.
Situado a apenas 4 km da Avenida Paulista, centro financeiro do munícipio, e a
5 km do centro de São Paulo, a Arena conta, nos seus arredores, com 9 hotéis 5
estrelas em um raio de 6 km, mais de 8.000 leitos hospitalares em um raio de 5
km e os aeroportos de Congonhas, a 13 km, e Cumbica, a 30 km.
Todos os aspectos já mencionados fizeram com que o Allianz Parque recebesse
diversos elogios da mídia mundial, como, entre outros, o site espanhol elgoldigital.
com, que considerou a arena palmeirense como a mais espetacular do mundo
(Gol Digital, 2015) e o site goal.com na versão italiana, que a definiu como a
nova joia arquitetônica contemporânea da cidade de São Paulo (goal.com, 2014).

768

Os Estádios e Arenas do Futebol Brasileiro e o legado da Copa do Mundo 2014:
o padrão FIFA, o consumidor do esporte e o entretenimento

Apesar dos diversos elogios, o Allianz Parque também apresenta alguns problemas. Em abril de 2013, o desabamento de três vigas nas obras da Arena deixou um operário morto e outro ferido.
O desabamento de três vigas na obra da Arena Palestra, na
zona Oeste de São Paulo, na manhã desta segunda-feira
[15/04/2013], deixou uma pessoa morta e outra ferida, que foi
levada com ferimentos leves para a Santa Casa de Misericórdia
de São Paulo. O acidente ocorreu pouco depois das 11h, no setor onde a nova arquibancada seria erguida sobre a estrutura da
antiga, na área em frente à Avenida Francisco Matarazzo. Marco
Aurelio Batista, delegado do 23º DP, foi ao local e disse que um
inquérito policial já foi aberto para apurar o acidente. A vítima
se chama Carlos de Jesus, tinha 34 anos. O corpo do operário - que era funcionário de uma empresa terceirizada - ficou
por quase quatro horas debaixo de uma viga de três toneladas,
removida apenas com o auxílio de um guindaste. Pelo menos
cinco pessoas trabalhavam na área afetada. O operário levado
para a Santa Casa se chama Crispiniano Santos. Ele teve uma
contusão no ombro e escoriações na região lombar. [...] No
fim da tarde, três pessoas prestaram depoimento na 23ª DP, incluindo Cosme Vieira Dias, primo de Carlos de Jesus, que acabou falecendo, e cunhado de Crispiniano Santos, que também
ficou ferido. O operário deu detalhes sobre como aconteceu
o acidente e afirmou não ter condições de retornar ao estádio.
Chorando muito, outro operário deu entrevistas dizendo que o
acidente ocorreu enquanto parte dos trabalhadores ouvia uma
palestra sobre segurança no trabalho. Rogério Pereira dos Santos se disse amigo de Carlos de Jesus (globoesporte.com, 2013).

O desabamento ocorreu na mesma época na qual o Ministério Público
tentava embargar as obras. O órgão questionava, além dos impactos ambientais
e no trânsito da região, se a obra tratava-se de uma reforma ou de uma nova
construção, já que o alvará que o clube possuía, emitido em 2002, era de reforma. Justamente por este detalhe, não foram demolidas as arquibancadas da
entrada da Rua Francisco Matarazzo, local do acidente que culminou na morte
do operário em 2013 (globoesporte.com, 2013a).
Além dos problemas na construção da Arena, a relação entre a WTorre, empresa que construiu o Allianz Parque, e a Sociedade Esportiva Palmeiras nunca
foi a ideal.
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Em fevereiro de 2014, o Palmeiras decidiu resolver um impasse com a construtora WTorre na Câmara Fundação Getúlio Vargas de Conciliação e Arbitragem. A principal causa do desentendimento entre o clube e a empresa é
a divisão de cadeiras no Allianz Parque. A WTorre julga ter a prerrogativa de
comercializar 100% dos assentos, enquanto o Palmeiras alega que o contrato
assinado entre as partes define um número máximo de dez mil cadeiras para
serem comercializadas pela construtora. Contudo, não houve discussão quanto
aos valores a serem arrecadados com a bilheteria dos jogos, que são 100% do
clube (L! Lance, 2014).
Em outubro de 2016, a câmara de árbitros da FGV deu ganho de causa ao
Palmeiras contra a WTorre. A decisão final delimitou à construtora o direito de
venda de apenas 10 mil cadeiras, como queria o clube alviverde (ESPN, 2016).
No final de 2017, a WTorre, usando da sua prerrogativa do contrato assinado
com o clube de Palestra Itália, fez uma solicitação ao Palmeiras que deixou sua
diretoria apreensiva.
O Palmeiras foi notificado nesta quinta-feira [19 de outubro
de 2017] pela WTorre que terá de ceder o Allianz Parque para
a construtora durante 270 dias da temporada 2018. [...] A construtora tem a obrigação de informar ao clube, seu parceiro na
arena, com antecedência sua programação para o estádio a cada
90 dias. “Em 2018, a arena vai receber praticamente o mesmo
número de shows e eventos do que recebeu neste ano. O torcedor pode ter certeza de que o clube é nossa prioridade”,
disse o gerente geral do Allianz, Eduardo Rigotto. O Palmeiras
entregou o pedido da WTorre ao seu departamento jurídico
na esperança de que a intenção seja derrubada. Palmeiras e
WTorre tem por acordo que o clube só poderá se valer da
nova arena caso a construtora não tenha nada agendado para o
local, como shows musicais e eventos. Pelo contrato das partes, o futebol do clube e a agenda da construtora precisam se
“conversar”. Este ano, o Palmeiras mandou cinco partidas fora
do seu estádio, contando a desta quinta-feira [19 de outubro
de 2017], com a Ponte Preta, pelo Brasileirão. Oficialmente,
a diretoria do clube confirma o recebimento da solicitação,
mas tenta demover a WTorre da iniciativa. Os dias solicitados
dizem respeito a eventos e shows musicais, além do período de preparação do local para os mesmos. A arena multiuso
se orgulha de ser a que mais recebeu cantores internacionais
na temporada. Foram 15 shows. Pelo acordo entre as partes,
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o Palmeiras recebe 20% do valor da bilheteria dos eventos
e tem parte dos seus gastos no aluguel de outro estádio para
jogar como forma de compensação. [...] De acordo com o que
o Estado apurou, as datas reservadas não são necessariamente
usadas pela WTorre. Neste ano [2017], a construtora reservou
250 dias para suas atividades, vinte a menos do que solicita para
2018 (estadao.com, 2017).

Apesar dos problemas entre Palmeiras e WTorre, o que prejudica as duas
partes, o Allianz Parque apresenta, desde que foi inaugurado, excelente performance econômica para os padrões de um estádio brasileiro. Em 25 de janeiro
de 2018, por exemplo, o Palmeiras atingiu a marca de R$ 200 milhões de bilheteria na arena.
Palmeiras atingiu uma marca significativa na quinta-feira [25
de janeiro de 2018], quando enfrentou o Red Bull Brasil em
sua arena: o clube passou a marca de R$ 200 milhões em faturamento com bilheteria no Allianz Parque. O time passou a
atuar em seu estádio reformado a partir de 2014. Desde então,
atuou em 96 partidas no Allianz Parque. O custo médio do
local é de R$ 700 mil por evento. Pelo acordo do clube com
a construtora WTorre, a bilheteria dos jogos vai para a equipe. Na quinta-feira (25), mais uma vez o Palmeiras teve bom
público, em duelo contra o Red Bull. Foram 26,5 mil pessoas
no Allianz Parque, o que gerou uma renda de R$ 1,5 milhões
(Máquina do Esporte, 2018).

Na comparação com a Arena Corinthians, estádio construído para abrigar
os jogos da Copa do Mundo 2014, na cidade de São Paulo, a arena palmeirense
leva boa vantagem em termos econômicos e financeiros.
O Palmeiras tem muito mais a comemorar do que os três pontos
conquistados contra o Red Bull Brasil, após a vitória por 2x1 na
última quinta-feira [25 de janeiro de 2018], pela 3ª rodada do
Campeonato Paulista. No duelo contra a equipe de Campinas,
o time alviverde chegou à incrível marca de R$ 200 milhões
brutos arrecadados em bilheteria no Allianz Parque - e tudo
isso em menos de 100 partidas. [...] Com isso, o Palmeiras agora tem cerca de R$ 201 milhões acumulados nos cofres desde
que a moderna arena foi inaugurada, no final de 2014, com 96
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partidas realizadas no local até hoje [25 de janeiro de 2018]. O
rival Corinthians, por exemplo demorou 109 jogos para chegar
aos R$ 200 milhões. A marca alvinegra foi batida em partida
contra o Patriotas-COL, em julho do ano passado [2017], pela
Copa Sul-Americana. Na ocasião, 34.472 torcedores promoveram uma arrecadação bruta de R$ 1.593.595,90 - o tíquete
médio da Arena Corinthians é de cerca de R$ 60. Na história,
a maior renda do Allianz Parque em partidas do Palmeiras foi a
de R$ 5.336.631,25, conquistada na final da Copa do Brasil de
2015, contra o Santos. A construção do Allianz Parque ajudou o
Palmeiras a retomar o protagonismo no cenário nacional, além
de ter transformado o time em uma potência financeira. Desde
que a arena foi concluída, a equipe faturou dois títulos nacionais
(Copa do Brasil 2015 e Campeonato Brasileiro 2016), além de
ter sido vice do Brasileirão no ano passado. Muito disso graças à
média de 30 mil pagantes por jogo, que topam pagar um tíquete
médio de quase R$ 70, e à renda de praticamente R$ 2 milhões
por duelo. No acordo firmado entre Palmeiras e a WTorre, que
é a administradora do estádio, o clube alviverde fica com toda a
bilheteria dos jogos, depois que são descontadas as despesas das
partidas. [...] “Essa marca é uma clara demonstração de como o
Allianz Parque mudou a vida do Palmeiras, sendo uma importante fonte de receita e tornando o clube uma instituição cada
vez mais forte. Hoje ninguém mais tem dúvida de que esse é o
melhor acordo do futebol brasileiro”, exaltou Eduardo Rigotto,
gerente geral da arena. Além do “Verdão”, o estádio ainda gerou
duas bilheterias gigantescas em jogos da seleção brasileira. Em
outubro do ano passado [2017], a partida entre Brasil e Chile,
pelas eliminatórias da Copa do Mundo 2018, conseguiu um absurdo montante de R$ 15.118.391,02. Já em 2015, em amistoso
contra o México, foram R$ 6.737.030,00 gerados pelo confronto (ESPN, 2018).

Mesmo com o relativo sucesso do modelo de financiamento (privado),
construção e operação do Allianz Parque e da indicação inicial, por parte do
Governo de São Paulo e da Prefeitura da cidade, do Estádio Cícero Pompeu
de Toledo (Morumbi) para ser o local dos jogos da Copa do Mundo de 2014
em São Paulo, os rumos da principal competição do futebol mundial na maior
cidade da América do Sul foram outros: a construção da Arena de São Paulo
(Arena Corinthians ou Arena de Itaquera).
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5. Arena de São Paulo7: o desenvolvimento da zona leste
da cidade.
A estimativa de que a abertura da Copa do Mundo FIFA de 2014 traria
30,75 bilhões de reais em 10 anos para o município de São Paulo, estimulou a
cidade a sediar o jogo de abertura. Estudo da Fundação Getúlio Vargas, realizado
em 2011, estimou em 1 bilhão de reais a receita para a cidade apenas com o
jogo de abertura, com a expectativa de 290 mil turistas esperados para o evento
(IG Esporte, 2011).
Após o Estádio do Morumbi não ter exibido as garantias financeiras exigidas
pela FIFA, o Comitê Organizador Local (COL) da cidade de São Paulo começou a procurar alternativas e decidiu oferecer a Arena Corinthians para sediar
o jogo de abertura da Copa do Mundo de 2014. A FIFA aceitou a sugestão e
confirmou a decisão em 20 de outubro de 2011.
A FIFA anunciou nesta quinta-feira [20 de outubro de 2011],
em sua sede em Zurique, o calendário da Copa do Mundo
de 2014. Como esperado, a cidade de São Paulo receberá a
partida de abertura (entre a seleção brasileira e outra equipe),
no dia 12 de junho, e a semifinal no estádio Itaquerão8, além
do Congresso da FIFA. A final acontecerá no Maracanã, Rio
de Janeiro. [...] A escolha da futura arena corintiana como sede
do 1º jogo do Mundial foi bem recebida pelo presidente da
CBF, Ricardo Teixeira. [...] O anúncio foi comemorado no
Itaquerão. O presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, e o
ex-jogador Ronaldo, vibraram com a confirmação do estádio
corintiano no Mundial. Eles farão em breve pronunciamento
no centro do futuro campo do Corinthians. [...] “A FIFA pediu o estádio para fevereiro de 2014, mas vai ficar pronto em
setembro de 2013”, disse Andrés. [...] Assim, a capital paulista,
que passou por uma crise e chegou a ser ameaçada de ficar fora
do Mundial, ganhou papel de protagonista, já que o evento

7.

Arena de São Paulo foi a denominação oficial adotada pela FIFA para a Arena Corinthians durante a Copa do Mundo de 2014.

8.

Itaquerão: nome popular utilizado pela imprensa e pelos torcedores para chamar a
Arena Corinthians.
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de abertura recebe autoridades dos 32 países participantes. A
outra semifinal acontecerá em Belo Horizonte. A abertura e
a semifinal acontecem às 17h (horário de Brasília). A disputa
do 3º lugar será em Brasília. [...] O Corinthians e a construtora Odebrecht contam com incentivos públicos para erguer a
arena, como R$ 420 milhões em isenção fiscal e mais R$ 400
milhões de financiamento do BNDES. Além disso, para atingir
o público de 68 mil pessoas, capacidade necessária para o jogo
inaugural, será necessário investimento de R$ 70 milhões do
Governo do Estado de São Paulo. O clube alvinegro acredita
que o Itaquerão ficará pronto até setembro de 2013 (UOL
Esporte, 2011).

Para sediar a partida de abertura da Copa do Mundo de 2014 foi necessário
ao Corinthians realizar modificações no projeto original de sua Arena, o que
elevou o custo original de R$ 335 milhões para R$ 1,07 bilhão para atender
aos requisitos da FIFA, em especial àqueles relacionados com a sua capacidade.
Um novo contrato com a Odebrecht foi assinado em 19 de julho de 2011.
Do custo total previsto para a obra, R$ 400 milhões seriam financiados pelo
BNDES e o restante de R$ 420 milhões em isenções fiscais concedidos pela
cidade (Prefeitura de São Paulo, 2011).
Depois de meses de negociação por causa da divergência de
valores, Corinthians e Odebrecht chegaram a um consenso
sobre o custo para a construção do estádio em Itaquera, nos
moldes exigidos pela FIFA para a abertura da Copa do Mundo de 2014. A quantia acertada de R$ 820 milhões para as
obras foi anunciada pelo clube nesta terça-feira [19 de julho de
2011]. Timão e Odebrecht ainda discutem algumas cláusulas
do contrato. Só depois que isso estiver finalizado, o documento
será assinado pelas partes. Clube e construtora divergiam sobre
o valor do estádio. O Corinthians fez uma primeira projeção
de R$ 700 milhões, depois aceitou aumentar para R$ 850 milhões. A Odebrecht calculava o custo da obra em pelo menos
R$ 1 bilhão. O estádio contará com linhas de financiamentos
disponíveis para o Mundial, cuja garantia será assegurada inicialmente pela Odebrecht Participações e Investimentos S.A.
O Corinthians receberá R$ 420 milhões em forma de incentivos fiscais - isto é, o valor não sairá diretamente dos cofres da
prefeitura. O dinheiro será repassado através dos Certificados
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de Incentivo ao Desenvolvimento (CIDs), que serão vendidos
no mercado a qualquer empresa. A sanção ao projeto de lei aos
incentivos fiscais para a construção do estádio será assinada na
manhã desta quarta-feira [20 de julho de 2011], pelo prefeito Gilberto Kassab, no local da obra. Segundo a assessoria de
imprensa do Corinthians, a obra será contratada pelo regime
de preço fixo, custeado por duas fontes de recursos: o Timão
arcará diretamente com o que teria sido o custo do seu estádio,
enquanto os Certificados de Incentivo ao Desenvolvimento
(CID)9, concedidos em função de o estádio localizar-se na

9.

“O secretário de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho esclarece as principais
dúvidas dos munícipes com relação às políticas de incentivo para a construção do Estádio do Corinthians, em Itaquera: [...] A Prefeitura do Munícipio de São Paulo não vai
colocar dinheiro do orçamento no empreendimento.Vai incentivar o empreendimento
abrindo mão de até R$ 420 milhões em impostos que deverá arrecadar no futuro.
Mas só dará o incentivo se o estádio for aceito pela FIFA para a abertura da Copa do
Mundo. Em compensação, com o estádio e a abertura da Copa do Mundo em Itaquera,
o PIB da cidade de São Paulo terá um acréscimo de R$ 30 bilhões em 10 anos e a
Prefeitura deverá arrecadar R$ 1 bilhão em impostos nesse período. São cálculos da
Accenture, empresa multinacional de consultoria que avaliou o papel do estádio e da
Copa do Mundo como agente dinamizador do desenvolvimento da Zona Leste e de
São Paulo. [...] O incentivo ao desenvolvimento da Zona Leste não é de agora. A lei de
incentivo à abertura da Copa, em Itaquera, é uma adaptação da lei 13.833, de 2004, que
disciplina o incentivo fiscal à Zona Leste. Ela foi aperfeiçoada pelas Leis Municipais
14.654, de 20/12/2007, e 14.888, de 19/01/2009, que definem a área de abrangência
dos incentivos. Nos últimos anos, empresas receberam esses incentivos para realizar empreendimentos na Zona Leste. A criação de pólos indutores de desenvolvimento para
a Zona Leste sempre esteve entre as prioridades da atual gestão municipal, que desde
2005 trabalha nisso em conjunto com o Governo do Estado. São exemplos a USP Leste, a interligação da rodovia Ayrton Senna ao Rodoanel através da Nova Jacu-Pêssego,
a criação da Operação Urbana Rio Verde-Jacu e a implantação do Polo Institucional
de Itaquera, com Fórum, Poupatempo, Parque Tecnológico, nova rodoviária, centro de
convenções, FATEC, Senai e Organização Social Dom Bosco na área em que ficará o
estádio. A construção do Estádio do Corinthians para a abertura da Copa do Mundo
de 2014 em área vizinha vem se somar a esse conjunto por se tratar de uma oportunidade de viabilizar mais rapidamente o desenvolvimento que aquela região espera há
tanto tempo. [...] A Zona Leste receberá investimentos diretos - públicos e privados
- de mais de um bilhão de reais para ter a abertura da Copa 2014 em Itaquera. É uma
grande oportunidade para a região, que ganhará melhorias em seus sistemas viários e
de transportes. Ganhará novos equipamentos públicos, novos empreendimentos locais
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Zona Leste e nos termos de projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal de São Paulo, fornecerão os recursos exigidos
pelo padrão FIFA para estádios que se credenciem como de
abertura da Copa. A Odebrecht Infraestrutura será a responsável pela realização da obra. [...]. A expectativa é que a obra
fique pronta em dezembro de 2013. O estádio terá capacidade
para 65 mil pessoas (Globoesporte, 2011).

O contrato de financiamento da Arena Corinthians com o BNDES (Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) foi assinado em 29 de novembro de 2013, sob o programa ProCopas, para as arenas da Copa do Mundo
de 2014.
[...] O Corinthians anunciou que assinou na manhã desta
sexta-feira [29 de novembro de 2013] o contrato de financiamento de longo prazo do estádio. O acordo, firmado com
a Caixa Econômica Federal, patrocinadora do clube, faz parte
do Programa Pro-Copa Arenas. Desta forma, o Corinthians
finalmente desata o nó da operação financeira que envolve
a construção da arena. [...] O estádio tem 94% de suas obras
finalizadas. O empréstimo do BNDES, no valor de R$ 400
milhões, foi liberado em transação intermediada pela Caixa
Econômica. Ele faz parte da linha de financiamento Pro-Copa,
que custeia estádios que serão usados na Copa do Mundo - o
prazo para liberação dos empréstimos termina em dezembro.

e milhares de empregos. De acordo com as análises da Accenture, apenas a construção
do estádio vai gerar 6.000 empregos na região. [...] O empreendedor vai receber até
60% do valor investido na construção do estádio na forma de Certificados de Incentivo ao Desenvolvimento (CIDs), não ultrapassando o teto de R$ 420 milhões. Esses
CIDs poderão ser usados para pagamento de ISS e IPTU, sejam impostos próprios ou
de terceiros. [...] Qualquer pessoa ou empresa poderá comprar esses CIDs do empreendedor responsável pelo estádio e usá-los para pagar seus próprios impostos. [...] Os
CIDs só poderão ser utilizados para pagamento de tributos após a emissão de Termo de
Conclusão do Investimento e de Liberação do Uso do CID. Para isso, o estádio construído deverá estar apto, segundo critérios estabelecidos pela Federação Internacional
de Futebol Associado – FIFA, para a abertura da Copa do Mundo de 2014, e concluído
a tempo do evento. Caso contrário, os CIDs não serão validados”. (Prefeitura de São
Paulo, 2011).
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Pelas regras do Pro-Copa, a verba do BNDES precisa ser liberada a um outro banco, que repassaria o dinheiro ao Corinthians e à Odebrecht, empreiteira responsável pela construção
da arena corintiana, até então prevista para receber a abertura
do Mundial. [...] Por causa desse atraso no cronograma financeiro, a Odebrecht custeou o estádio com recursos próprios e
empréstimos bancários tomados no mercado financeiro, com
juros maiores do que os da linha de financiamento do BNDES. Esse foi o principal motivo para o custo original da obra,
estimado em R$ 820 milhões, ter sido reajustado para pelo
menos R$ 900 milhões. [...] Com a assinatura do contrato,
chega a pelo menos R$ 3,882 bilhões o valor já liberado em
financiamentos para construção de estádios da Copa (estadao.
com, 2013a).

O custo estimado de construção da Arena de São Paulo não incluía as despesas de instalação das estruturas móveis exclusivas para a Copa do Mundo,
que elevariam a capacidade bruta do estádio oficialmente para 67.349 lugares10,
capacidade necessária, segundo a FIFA, para que a instalação pudesse abrigar a
partida de abertura da competição.
Em realidade, até poucos meses antes do início da Copa do Mundo, ainda
existiam divergências entre dirigentes corintianos e a FIFA sobre quem arcaria
com as despesas dessa estrutura provisória.
Os assentos do setor sul da arquibancada móvel da Arena Corinthians começaram a ser instalados nesta semana [em 07 de
fevereiro de 2014]. Palco da abertura da Copa do Mundo em
São Paulo, o estádio terá 21 mil cadeiras temporárias, para atingir
a capacidade de público exigida pela FIFA para a partida inaugural do torneio, de 60 mil espectadores. Os investimentos são
de R$ 38 milhões [...]. Nos setores sul e norte da arena, localizados atrás dos gols, serão 17,6 mil cadeiras (8,8 mil em cada).
No setor leste serão mais 1,2 mil e no oeste, outras mil. A montagem da estrutura metálica, que apoia os degraus, teve início
em dezembro de 2013. Antônio Domingos Fasolari, presidente

10. A Arena Corinthians foi projetada para uma capacidade oficial de 48.234 espectadores.
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da Fast Engenharia, responsável pela montagem e desmontagem
das arquibancadas, destaca que os torcedores não vão notar a
diferença entre as áreas temporárias e o resto do estádio. [...]
Atualmente, 90 operários instalam as arquibancadas e assentos
móveis. A Fast Engenharia projeta um pico de 150 trabalhadores
no local. [...] Os setores norte e sul são iguais e possuem 100m
de comprimento, 30m de altura, 43m de profundidade e 56
degraus em cada. Nos locais, haverá os mesmos serviços que em
áreas semelhantes do estádio, com dois pavimentos que terão
banheiros, bares e lanchonetes (Portal da Copa, 2014).

Após a assinatura do contrato com a construtora Norberto Odebrecht, as
obras do novo estádio corintiano começaram oficialmente em 30 de maio de
2011 com a terraplanagem. O projeto do estádio foi desenvolvido pelo Escritório Coutinho, Diegues, Cordeiro Arquitetura (Tabela 2).
Tabela 2 – Ficha Técnica – Arena de São Paulo – São Paulo/SP
Construção e
operação

Odebrecht

Financiamento

Construtora captou até R$ 420 mi em Certificados de Incentivo ao Desenvolvimento (CIDs) da
prefeitura para isenções fiscais

Arquitetura

CDCA Arquitetos - Anibal Coutinho

Projeto de cobertura e
fachada

Werner Sobek

Capacidade

48 mil assentos fixos e 17 mil provisórios

Camarotes

225

Estacionamento

3,5 mil vagas

Arquibancadas
removíveis
Remoção dos dutos
da Transpetro
Custo Total da Obra

Entre R$ 50 e R$ 70 milhões
R$ 10 milhões
R$ 1,150 bilhão

Fonte: http://www.portal2014.org.br/cidades-sedes/SAO+PAULO/
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Aníbal Coutinho, responsável pelo projeto do estádio, liderou uma equipe de
25 arquitetos. O complexo da Arena Corinthians está em uma propriedade de
197.095,14 metros quadrados. A área construída é de 189 mil metros quadrados,
com 17.500 metros cúbicos de concreto. Cerca de 80% da construção estrutural
foi feita de elementos pré-moldados, 40% fabricados em plantas de 7.500 metros
quadrados no local. O número máximo de trabalhadores no local foi de 2 300
pessoas, registrado em novembro de 2012 (Arena Corinthians, 2018).
A estrutura retangular de 267 por 228 metros e 43 metros de altura estádio
tem dois edifícios: o principal, no lado oeste, e outro no lado leste (estadao.com,
2012). Quando as medições são tomadas a partir do campo, a altura lado leste é
de 51 metros, do lado oeste vai até 57 metros e as extremidades norte e sul têm
15 metros de altura. O campo fica a exatamente a 777 metros, como explicado
por Aníbal Coutinho: “O número 77 é considerado de sorte para o clube. O
clube está localizado no número 777 da Rua São Jorge, o que traz à mente 1977,
quando eles ganharam um de seus campeonatos mais famosos de todos os tempos.” (o Campeonato Paulista de Futebol de 1977). (Arena Corinthians, 2018).
O estádio conta com uma fundação com 3.100 estacas, 594 pilares, 3.274
vigas, além de 11.682 lajes, um total 1.937 degraus e uma cobertura metálica
com uma área de 32.200 metros quadrados (estadao.com, 2012).
A Arena de São Paulo possui quatro setores – Norte, Sul, Leste e Oeste, com
duas grandes arquibancadas laterais. O lado oeste tem 6.200 metros quadrados
de fachada. Os lugares VIPs, os equipamentos das equipes de TV, a imprensa e a
maioria dos camarotes situam-se no edifício oeste. A única entrada com espelhos
d’água de cada lado dá acesso ao edifício. Os espelhos d’água também vão funcionar como uma fonte de rendimento, proporcionando espetáculos aquáticos em
momentos programados durante eventos no estádio (Arena Corinthians, 2018).
O vidro foi projetado com uma curvatura com a intenção de simular o efeito
visual de uma bola ao bater na rede.Vigas especiais de 26 metros foram desenvolvidas para suportar a estrutura. A geometria que empresa de consultoria Evolute
GmbH desenvolveu traz uma solução de painéis que racionalizou os 5 400 metros
quadrados da dupla superfície de vidro curvo em 855 painéis cilíndricos, todos
em vidro temperado curvado. Esta solução foi deixada para minimizar o número
de formas necessárias em 93%, o que reduziu consideravelmente os custos. Os
vidros fotovoltaicos alimentam o sistema de ar-condicionado. A estrutura de vidro
completa tem 6 900 metros quadrados, contando os lados; a largura da fachada é
de 220 metros por 24 metros de altura (Brasil Engenharia, 2013).
O edifício do lado leste uma das maiores telas de vídeo do mundo, com 170
de largura por 20 metros de altura, ou 3.400 metros quadrados de área. A tela
tem 210.000 LEDs individuais; 1.320 luminárias customizadas são equipadas
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em 4 metros de comprimento de vidro. A tela é fabricada pela Osram Traxon e
é controlada por um sistema e:cue lighting control. O vidro para ambas as fachadas
foi fornecido pela empresa italiana Sunglass SRL, usando vidros também da
Asahi Glass Co. (Brasil Engenharia, 2013).
As paredes externas são cobertas por 3 metros quadrados de
telhas de cerâmica branca Levantina Techlam. O símbolo de 12
metros do Corinthians fica na parede sul do lado leste, construído em inox e backlit. Ambos os edifícios estão dotados de
ar-condicionado em todas as áreas internas. No projeto original, prevê-se a existência de três bares e restaurantes e um
quarto, que seria um bar de esportes durante o dia e uma discoteca à noite. O público circula por 10 escadas rolantes, 15
elevadores, duas rampas e 13 escadas. Há um auditório para
360 pessoas, um centro de convenções de 25.000 metros quadrados convenção sob o edifício oeste e ainda espaço para 59
lojas. Prevê-se a criação de um museu dedicado ao Corinthians no edifício leste (Corinthians, 2014).

O design de interiores da Arena de São Paulo foi assinado pela Gensler. Há
seis vestiários. Os vestiários da equipe da casa ocupam 1.300 metros quadrados,
com jacuzzis, crioterapia e uma área privada para o treinador. A área de aquecimento tem arquibancada para 86 portadores de bilhetes VIP, separados por
um vidro à prova de som. Todas as áreas públicas têm ar-condicionado e são
revestidas em mármore, granito ou cerâmica de primeira linha (ESPN, 2013).
O acesso ao setor Oeste Superior, assim como do Oeste Inferior, se dá pelo
Átrio – espaço de ativações e atrações especiais da Arena, onde se encontra,
também, o escudo gigante de aço do Corinthians (Corinthians, 2016).
Ao todo, a Arena Corinthians possui capacidade para 48.234 lugares. Durante a
Copa do Mundo de 2014, excepcionalmente foram instalados, conforme já mencionado, outros 19.900 assentos temporários em arquibancadas móveis colocadas acima
dos setores norte e sul, que começaram a ser desmontadas dias após a última partida
realizada na Arena durante o Mundial. No final de outubro de 2014, o processo de
retirada foi concretizado (globoesporte.com, 2014). A distância entre a primeira fila
de assentos e o campo é de 9 metros em todos os lados (estadao.com, 2012).
As cadeiras do estádio corintiano foram produzidas pelo mesmo fabricante
que fez as do estádio Wembley, em Londres. Utilizando um design exclusivo com
base no modelo Integra, o material encomendado foi aprovado para evitar atos
de vandalismo (estadao.com, 2013b). Há quatro acabamentos diferentes, que vão
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desde cadeiras retas sem braços até cadeiras estofadas em couro. Os assentos do
nível de negócios estão acabados em couro preto e feito pela Poltrona Frau. Os
600 assentos têm o símbolo do clube gravado a laser (estadao.com, 2013).
O estádio possui uma segunda camada coberta com 6.000 lugares e 10.000
assentos VIP. 89 áreas de luxo (camarotes) com capacidade para acomodar 1.414
espectadores. Distribuída nos pisos 5 e 6, 87% têm 12 assentos, 10% entre 21 e
33 lugares e 4 unidades mais de 70 assentos. As maiores unidades têm mais de
470 metros quadrados (Arena Corinthians, 2018b).
A Arena Corinthians conta com quatro restaurantes, 13 bares localizados na
área VIP e mais 62 bares em outros setores do estádio. Toda a rede de bares e
restaurantes da Arena é administrada por uma empresa terceirizada, a AR Fast
Food, que detém a concessão da área de alimentação fast-food do estádio desde
2015. Entre os restaurantes âncora, destacam-se o Bob´s e a Patroni Pizza, este
último investirá aproximadamente R$ 1 milhão, em seis unidades do modelo
expresso dentro das dependências do complexo (ESPN, 2015).
A cobertura da Arena Corinthians foi projetada por Werner Sobek. O telhado é mantido no lugar por quarenta e oito treliças de 75 metros de comprimento. Os lados oeste e leste são unidos por duas estruturas idênticas, o que
possibilita a existência no estádio de um vão livre de 170 metros. O comprimento total do telhado leste-oeste é de 245,75 metros. Aníbal Coutinho, o
arquiteto responsável pelo projeto, teve a intenção, com o vão livre, de dar um
toque paulistano para a construção, com estruturas que lembravam o Museu de
Arte de São Paulo (MASP), um símbolo da cidade (Folha de São Paulo, 2011).
A altura do teto e o peso das treliças necessário para a utilização do maior
guindaste sobre esteiras do Grupo Liebherr disponível na América Latina. Apenas
as vigas de aço são responsáveis por 4.000 toneladas (Estado de São Paulo, 2013).
O telhado tem quatro camadas. Em primeiro lugar, uma camada de aço de
chapas onduladas. Acima dela, um isolamento térmico e acústico e uma camada de
placas de gesso instalada por cima. Na parte de baixo, uma membrana flexível cobre a estrutura. Esta última camada ajuda a coletar água da chuva para reutilização
em outras áreas do estádio (Estado de São Paulo, 2013). A estrutura foi redesenhada
para duplicar os atuais controladores do nível de ruído criado durante os jogos.
A Arena Corinthians contará, no futuro, com quatro telões, instalados pela
Osram, nas extremidades norte e sul e acima das arquibancadas.
Nem tudo estará pronto quando o estádio do Corinthians em
Itaquera for inaugurado no final do ano [2013]. Um dos itens
que vai faltar, e que a FIFA julga como de suma importância,
são os telões de alta definição que ficarão dentro do estádio. Se-
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gundo Sergio Baptista da Costa, gerente nacional de projetos e
soluções da Osram, a data de colocação ainda não está definida.
“Está para o primeiro semestre do ano que vem. Esse é o plano
original, mas não temos datas. São quatro telões, dois voltados
para dentro do estádio e dois para fora”, conta. Esses telões possuem altíssima definição. Eles têm 30 metros de comprimento
por 7,5 metros de altura, sendo que os dois voltados para dentro
contam com uma resolução maior, de 7 mm por pixel - os de
fora têm 20 mm por pixel. [...] Além dos telões, a Osram também está encarregada do fornecimento de iluminação interna e
externa e do telão da fachada de led (estadao.com, 2013c).

Os telões utilizados para a Copa do Mundo de 2014, na Arena de São Paulo,
foram alugados especialmente para o evento.
Andrés Sanchez, ex-presidente do Corinthians e responsável pelas
obras do Itaquerão, afirmou nesta quarta-feira [19 de março de
2014] que os telões usados na Copa do Mundo serão alugados.“O
do Corinthians já está encomendado”, publicou ele em sua conta
no Twitter. Isso contraria o que tinha sido acertado anteriormente
com a Odebrecht e a Osram, que fornece toca a tecnologia de
iluminação e telões do estádio em Itaquera. Inicialmente, os telões
seriam comprados antes da Copa e aproveitados pelo clube após
os jogos do Mundial. O clube chegou até a divulgar que seriam
telões gigantescos, de 30 metros de comprimento por 7,5 metros
de largura, sendo que dois deles teriam 7mm por pixel de resolução e outros dois, voltados para o lado externo, teriam 20mm por
pixel. Agora, nas últimas semanas de obra, o clube reforça que não
terá como adquirir os telões definitivamente. Para cortar custos, a
opção foi alugar os equipamentos de altíssima definição, mas neste
momento não se sabe ainda se terão os mesmos padrões dos telões
do projeto original. O Itaquerão atingiu 98% das obras concluídas
e existe uma reclamação por parte dos corintianos de que a Odebrecht vai entregar a arena sem ela estar completamente acabada.
Além da instalação dos telões, que fazem parte das exigências da
FIFA, a construtora precisa terminar uma série de acabamentos
no estádio (estadao.com, 2014a).

A iluminação é outro ponto de destaque da Arena Corinthians. Utiliza um
sistema de 352 lâmpadas Osram Siteco 2000 Watt, garantindo mais de 90% de
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fidelidade de cores. A iluminação de 5.000 lux (medida para iluminamento) é
completamente uniforme e 50% superior ao recomendado pela FIFA. A Osram
fornece iluminação para todo o complexo (Terra Esporte, 2014).
O campo tem as dimensões recomendadas pela FIFA, de 105 por 68 metros.
Ele foi preparado pela World Sports, em parceria com a Desso. A ideia original era
usar grama preta, para evitar as cores de seu maior rival, mas foi provado que isso
era tecnicamente impossível; a opção escolhida foi a utilização de grama com uma
tonalidade mais escura. Para melhorar a fixação, a grama será interligada com 22
milhões de fibras artificiais. Luzes ultravioletas são utilizadas todas as noites para
garantir que todas as partes do campo recebam iluminação uniforme. O campo é
exposto a apenas duas horas de luz solar direta por dia (Folha de São Paulo, 2012).
A World Sports usa uma mistura de três cultivares a partir de Oregon, nos
Estados Unidos. Esta grama tem resistência ao frio, é tolerante ao uso e é resistente à doenças, além de ter uma taxa de crescimento rápido. A tonalidade é de
8,7 numa escala de 1 a 9, em que 9 é verde escuro (estadao.com, 2013).
A Arena Corinthians, como boa parte dos estádios construídos ou reformados
para a Copa do Mundo, deveria contar com tecnologia adequada para sua inserção dentro da indústria do entretenimento e da comunicação. Porém, alguns problemas impediram que os torcedores contassem com o serviço durante o mundial.
Os torcedores que forem assistir ao primeiro jogo da Copa
do Mundo deste ano [2014], na Arena Corinthians, conhecida
como Itaquerão, poderão ter problemas para falar ao celular ou
usar a internet móvel durante a partida. Isso porque as empresas de telefonia alegam que terão pouco tempo para instalar e
testar os equipamentos necessários para aumentar a capacidade
de tráfego de comunicação. “Nós precisaríamos de 120 dias
e estamos há menos de 90 dias da abertura da Copa, então
vamos ter que correr muito com o projeto lá, pois não podemos entrar para fazer o serviço porque a arena está em obras
e só podemos colocar os equipamentos depois que está tudo
pronto”, explicou à Agência Brasil o diretor executivo do Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel
Celular e Pessoal (SindiTelebrasil), Eduardo Levy. A instalação
dos equipamentos é responsabilidade das operadoras de telefonia. O acordo comercial para a instalação da infraestrutura
indoor já foi fechado com a administração do estádio, mas as
empresas alegam que o prazo será apertado, especialmente por
causa de possíveis imprevistos, como tubulações obstruídas ou
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mudanças no projeto. “É possível que não tenhamos a rede
do estádio totalmente preparada para a capacidade total, mas
vamos torcer que não, vamos continuar trabalhando”, diz Levy.
[...] Em cada estádio [da Copa do Mundo], são cerca de 300
miniantenas instaladas para reforçar a capacidade de transmissão de voz e dados. Com a cobertura indoor, que atenderá aos
serviços de voz e dados nas tecnologias 2G, 3G e 4G, os torcedores dependerão menos das antenas externas convencionais,
que encontram dificuldade para alcançar os sinais por causa
das estruturas de concreto dos estádios. As empresas também
estão instalando rede wi-fi para o usuário poder acessar a internet gratuitamente dentro dos estádios. O acesso será livre e
sem senhas, é só ativar o wi-fi do smartphone. Dos 12 estádios
que sediarão jogos da Copa, os de Brasília, Cuiabá, Manaus,
Porto Alegre, do Rio de Janeiro e de Salvador já autorizaram
a instalação e os demais ainda não autorizaram. [...] O total de
investimentos previstos para os 12 estádios é R$ 200 milhões
para a colocação da cobertura indoor, que não faz parte dos
requisitos da Federação Internacional de Futebol (FIFA) para
os estádios, nem das obrigações previstas nos editais da Agência
Nacional de Telecomunicações (Anatel) (Brasil 247, 2014).

Além do estádio, e todas as instalações relativas ao futebol, a Arena Corinthians possui uma plataforma singular de eventos, considerando estádios de
futebol na América do Sul. A mesma dispõe de estrutura para comportar feiras
externas e internas de pequeno e grande porte. Possui auditório para palestras e
sala de convenção, zona mista, átrio, business lounge, área VIP, que atende diversos
tipos de eventos, como: aniversários, casamentos, festas corporativas, festas infantis, book fotográfico, etc. (Arena Corinthians, 2018c).
Assim como as demais arenas construídas ou reformadas para a Copa do
Mundo, a Arena Corinthians também demonstrou, em seu projeto, preocupação com a sustentabilidade.
A Arena Corinthians recebeu, em junho deste ano [2017], o
certificado de sustentabilidade de maior reconhecimento internacional e o mais utilizado em todo o mundo, inclusive no
Brasil. Trata-se do Leadership in Energy and Environmental
Design (LEED) – sistema de certificação e orientação ambiental de edificações, criado pelo órgão americano U.S. Green
Building Council. A Certificação internacional LEED garante
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ao empreendimento diversos benefícios, dentre eles a diminuição de custos operacionais, valorização do imóvel, modernização da edificação, melhora na segurança e priorização da
saúde dos trabalhadores e ocupantes e mitigação dos efeitos
das mudanças climáticas. Para conquistá-lo, a Arena Corinthians alcançou 45 pontos na avaliação de sustentabilidade por
apresentar itens que atendem benefícios econômicos, sociais e
ambientais, desde a sua construção até os dias de hoje. Entre
outros itens atendidos, estão: eficiência na iluminação (14,2%);
eficiência na gestão da água (redução de 42% em utilização, por
conta de torneiras com sensores automáticos, além de chuveiros, bacias e mictórios com válvulas restritivas para diminuição
de vazão e rede própria com água de reuso) e gestão responsável de materiais e resíduos durante a construção. Além disso,
itens como escolha do terreno; densidade de desenvolvimento
e envolvimento com a comunidade local; armazenamento e
coleta de materiais recicláveis; uso de materiais de fornecedores regionais e inovação e design garantiram esse importante
Certificado à casa do Corinthians (Corinthians, 2017).

A Arena Corinthians está localizada a 19 quilômetros a leste do centro da
cidade e a 21 km de distância do Aeroporto Internacional de São Paulo-Guarulhos. A estação de metrô mais próxima é a Corinthians-Itaquera, a 500 metros
do estádio. Ela se conecta a uma estação de trem com o mesmo nome. A estação de metrô Artur Alvim está a 800 metros de distância. Se todos os usuários
embarcarem em trens para deixar o estádio, ele estaria vazio em 30 minutos
(estadao.com, 2011). Durante os jogos da Copa do Mundo de 2014, um trem
expresso ligou a Estação da Luz e a Estação Corinthians-Itaquera da CPTM,
fazendo a viagem em 17 minutos.
O complexo do estádio corintiano conta, ainda, com 2.800 vagas de estacionamento, sendo 900 cobertas e 1.900 ao ar livre, com mais 2.214 espaços
fornecidos por um shopping center próximo. Há 61 linhas de ônibus que param
perto da Arena Corinthians (Portal Brasil, 2014).
Em setembro de 2013, a obra do estádio corintiano atingiu 87% de conclusão, com o início da instalação das primeiras cadeiras na arquibancada inferior
leste, a elevação das primeiras estruturas da cobertura e conclusão da demarcação oficial do campo (estadao.com, 2013e). Em 27 de novembro de 2013, as
obras estavam 95% concluídas quando um guindaste cedeu e acertou parte da
arquibancada do estádio, provocando a morte de dois operários.
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A um mês [dezembro de 2013] do prazo dado pela FIFA para
o fim da construção do estádio Itaquerão, em São Paulo, um
acidente grave causou a morte de, pelo menos, dois operários, segundo o Corpo de Bombeiros. Inicialmente, a corporação havia informado que três operários tinham morrido.
Um guindaste quebrou durante a colocação da última parte
da cobertura do estádio do Corinthians, indicado para o jogo
de abertura da Copa do Mundo de 2014. O acidente aconteceu por volta de 12h. A obra já foi interditada pela Odebrecht, que confirmou a identidade dos dois operários mortos.
O motorista do guindaste Fábio Luis Pereira, de 42 anos, e o
montador Ronaldo Oliveira dos Santos, de 44, trabalhavam
para empresas terceirizadas na obra. Fábio era cearense, casado
e pai de três filhos. Ronaldo era de Limeira, no interior de
São Paulo, separado e pai de uma filha. [...] Trabalham na obra
1.600 funcionários, mas a grande maioria estava almoçando no
momento do acidente (O Globo, 2013).

Após visita do secretário-geral da FIFA, Jérôme Valcke, foi anunciado que o
estádio já estava com 97% das suas obras concluídas ao fim de janeiro de 2014
(Diário do Grande ABC, 2014). Em 15 de abril, o estádio foi entregue simbolicamente ao Corinthians, embora com 98% das obras concluídas (IG Esporte, 2014).
Em 30 de março de 2014, outro acidente com morte, a terceira, ocorreu nas
obras do estádio do Corinthians.
A morte do operário Fabio Hamilton da Cruz, nas obras da
Arena Corinthians, em São Paulo, neste sábado [30 de março
de 2014], eleva para oito o número de trabalhadores mortos
durante os trabalhos nos estádios da Copa do Mundo. Acredita-se que Cruz, de 23 anos, funcionário da empresa WDS
Construções, tenha se desequilibrado e caído de uma altura
de 8 metros enquanto instalava as estruturas temporárias nas
arquibancadas do estádio, que deve sediar o jogo de abertura
do Mundial, entre Brasil e Croácia. Ele foi levado ao hospital
Santa Marcelina, na zona leste de São Paulo, mas não resistiu
aos ferimentos. Segundo nota divulgada pelo Corinthians, o
funcionário usava os equipamentos de segurança. E, de acordo com a GloboNews, a Odebrecht, construtora do Itaquerão, afirmou que o acidente não prejudicará o andamento
das obras. O secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, disse pelo
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Twitter que está “muito triste com a morte trágica do operário
hoje (sábado) [30 de março de 2014] na Arena de São Paulo.
Meus sentimentos à família e aos amigos”. (BBC Brasil, 2014).

Inicialmente, a Odebrecht previa entregar a Arena Corinthians no dia 31 de
dezembro de 2013. Contudo, o cronograma de entrega sofreu atrasos por conta
de acidentes na obra e a construtora entregou oficialmente o estádio em 15 de
abril de 2014.
No dia 1 de maio, Dia Internacional do Trabalhador, ocorreu uma partida
entre operários que trabalharam na construção da arena, com entradas limitadas
e distribuídas pela Odebrecht somente a funcionários e aos seus familiares. A
confraternização não foi um evento-teste e sequer foram utilizadas as catracas e as
lanchonetes. O único evento antes da inauguração oficial foi uma festa em celebração ao 103° aniversário do Corinthians em 28 de setembro de 2013, com um
show de Ivete Sangalo diante de 3 mil espectadores no prédio leste (R7, 2013).
Em função dos atrasos na conclusão da obra, a Arena Corinthians não pôde
ser testada em sua plenitude até a abertura da Copa do Mundo. A partida inaugural do estádio ocorreu em 10 de maio de 2014, praticamente um mês antes
da abertura oficial da Copa, com a realização de uma partida entre “Corinthians
x Corinthians”, como era desejo do ex-presidente do Corinthians e responsável
pelo estádio, Andrés Sanchez (BBC Brasil, 2014a).
Este evento reuniu antigos atletas do clube, como Basílio,Wladimir,Vampeta
e Marcelinho Carioca, entre outros. O primeiro gol foi marcado por Roberto
Rivellino. Embora não tenha sido um jogo oficial, o evento foi aberto ao grande público com venda de ingressos e contou com a presença de cerca de 17 mil
torcedores. Apenas três setores foram liberados ao público (leste inferior, leste
superior e oeste inferior) (estadao.com, 2014b).
Em 18 de maio de 2014, aconteceu a primeira partida oficial na Arena Corinthians, considerada também o primeiro teste oficial do estádio pela FIFA.
Corinthians e Figueirense, de Santa Catarina, jogaram, em partida válida pelo
Campeonato Brasileiro. A equipe catarinense venceu por 1x0, gol marcado por
Giovanni Augusto, meio-campista do Figueirense.
Nesse primeiro evento-teste com padrão FIFA, vários setores do estádio
foram liberados. Porém, as arquibancadas provisórias não foram utilizadas pelo
público porque não foram finalizadas em tempo. O jogo testou desde os serviços de transporte, acesso, alimentação e comunicações do estádio até o gramado,
cobertura e sala de imprensa do mesmo (ESPN, 2014).
O secretário-geral Jérôme Valcke não ficou satisfeito com o primeiro teste
oficial da Arena Corinthians, em especial com o nível de serviço e de segurança,

São Paulo (SP): A Cidade Global e a Arena Corinthians

787

e autorizou a realização de uma segunda prova. O desejo da FIFA era de que
o novo evento-teste pudesse ser utilizado com capacidade total de público no
estádio, mas o Corpo de Bombeiros liberou apenas parcialmente o uso das arquibancadas móveis (Época Negócios, 2014).
Na partida entre Corinthians e Botafogo, do Rio de Janeiro, disputada em
1 de junho de 2014 (Tabela 3), válida pelo Campeonato Brasileiro, o comando
dos testes ficou a cargo exclusivo da FIFA. Apesar das melhorias em relação ao
primeiro jogo-teste oficial, houve ainda problemas, principalmente de acesso à
arena (ESPN, 2014a). O jogo terminou empatado em 1x1.

6. A Arena Corinthians e a Copa do Mundo de 2014 em
São Paulo
Um dia antes da partida de abertura da Copa do Mundo entre Brasil e Croácia, programada para 12 de junho de 2014, a Arena de São Paulo ainda vivia
uma situação inusitada.
Um dia antes do pontapé inicial da Copa do Mundo, operários corriam contra o tempo para deixar pronto o entorno
do Itaquerão, em São Paulo. Nesta quarta-feira [11 de junho
de 2014], antes da chegada da Seleção Brasileira para o último treino, trabalhadores ainda tapavam buracos no pavimento
de acesso ao estádio, palco da abertura do Mundial. [...] Na
passarela que liga a estação de metrô Corinthians-Itaquera ao
estádio, funcionários refaziam a pintura do teto. Havia goteiras,
e os elevadores ainda não haviam sido inaugurados. [...] Em
outro ponto do estádio, lonas foram penduradas para esconder a armação de metal. Um dos trabalhadores encarregados
comenta que há um medo generalizado de que as obras não
estejam prontas a tempo. [...] A limpeza da região da Arena
Corinthians também preocupa. Na véspera da estreia brasileira, havia ainda lixo espalhado nos arredores e era possível ver
dezenas de garis trabalhando no local (DW, 2014).

O próprio Comitê Organizador Local (COL) da competição reconheceu
que faltou tempo para testar o estádio.
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Tabela 3 – Jogos na Arena de São Paulo em 2014

São Paulo (SP): A Cidade Global e a Arena Corinthians

789

Mesmo com todos os problemas, a Arena Corinthians recebeu seis jogos da
Copa do Mundo FIFA de 2014, sendo quatro jogos da fase inicial, entre eles a
partida de abertura envolvendo Brasil e Croácia; um jogo das oitavas-de-final
e outro das semifinais. Durante a Copa, como já mencionamos, o estádio foi
chamado de “Arena de São Paulo” pela FIFA.
A abertura da competição ocorreu no dia 12 de junho de 2014, uma quinta-feira,
com a partida entre Brasil e Croácia. A cerimônia oficial de abertura teve aproximadamente 25 minutos de duração e contou com a participação de cerca de 600 bailarinos, além das apresentações de Claudia Leitte, Pitbull e Jennifer Lopez (EBC. 2014).
Dentro de campo, na primeira partida da Copa do Mundo de 2014 em São
Paulo, o Brasil venceu a Croácia por 3x1, diante de 62.103 torcedores. Marcelo,
contra, fez o gol dos croatas. Neymar, por duas vezes, e Oscar marcaram os gols
da vitória brasileira.
O dia da abertura da Copa do Mundo de 2014 foi marcado, na cidade de
São Paulo, por alguns protestos, que contrastaram com a alegria da maior parte
dos torcedores, contra a realização da competição no país.
No dia da abertura da Copa do Mundo no Brasil, São Paulo
teve protestos que terminaram em confrontos entre a Tropa de
Choque e manifestantes. Os tumultos terminaram com jornalistas feridos e suspeitos detidos. Apesar disso, o clima de festa
predominou na cidade - principalmente na Arena Corinthians,
na Zona Leste da cidade, onde o Brasil abriu o Mundial em
jogo contra a Croácia. Balanço parcial da Polícia Militar divulgado às 18h indicava que 31 pessoas foram detidas para averiguação durante a operação de segurança envolvendo a Copa
do Mundo. Seis pessoas ficaram feridas, sendo quatro jornalistas
e dois manifestantes. [...] Segundo a PM, foram quatro pontos
de manifestações em São Paulo entre a manhã e a tarde desta
quinta [12 de junho de 2014], que reuniram aproximadamente
730 manifestantes. Três protestos ocorreram na Zona Leste: o
primeiro foi nas imediações da Estação Carrão, na Rua Apucarana. O segundo ocorreu no Tatuapé, na Rua Serra do Japi.
Depois, um grupo de black blocs se concentrou na Estação Tatuapé do Metrô. A PM diz ainda que, no Centro, cerca de 300 integrantes de movimentos por moradia se concentraram na Rua
Líbero Badaró. O ato foi pacífico. Às 10h, um protesto contra
a Copa reuniu cerca de 20 pessoas nas imediações da Estação
Carrão, na Zona Leste. Ao menos 100 policiais acompanhavam
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a concentração. O ato foi convocado através de página no Facebook e tinha 10,2 mil confirmados na manhã desta quinta [12
de junho]. Logo após se reunir, o grupo se recusou a atender
o pedido da PM de se afastar da Radial Leste, via que foi a
principal ligação das delegações com o estádio. O confronto
começou entre a Tropa de Choque da Polícia Militar e os manifestantes apenas cerca de dez minutos após o início do protesto. A Estação Carrão do Metrô foi fechada às 10h42 por causa
dos conflitos. A PM jogou bombas de gás e de efeito moral
para tentar dispersar o grupo, e um manifestante, Rafael Marques Lusvarghi, de 29 anos, foi detido por resistir às ordens dos
policiais. [...] Pouco depois da confusão inicial, a polícia voltou
a jogar bombas para desbloquear a Rua Apucarana. Os manifestantes seguiram para a Rua Serra do Japi, onde metroviários
e estudantes se concentravam para outro protesto. Houve novo
confronto com a Polícia Militar. Manifestantes fizeram barricadas e os policiais atiraram bombas de gás. Durante os confrontos, pelo menos cinco jornalistas ficaram feridos. [...] Em nota
a respeito dos dois protestos, a Polícia Militar informou que
“agiu para impedir que baderneiros fechassem a Radial Leste,
o que afetaria o direito de ir e vir de milhares de pessoas, inclusive aquelas que vão assistir à abertura da Copa do Mundo”.
[...] Mesmo com os confrontos e problemas nas estações da
Zona Leste, o clima era de festa na capital paulista. Na saída da
estação de Metrô Itaquera, brasileiros e turistas circulavam com
cornetas nas mãos e bandeiras. Apesar de tantas nacionalidades
no mesmo espaço, não havia rivalidade, apenas brincadeiras e
companheirismo. [...] Já no Vale do Anhangabaú, torcedores se
uniram para assistir o jogo na Fan Fest. [...] A festa teve shows
de cantores como Luan Santana antes do jogo (G1, 2014).

Em 19 de junho, também pela primeira fase da competição, a Arena de São
Paulo foi palco da vitória do Uruguai sobre a Inglaterra por 2x1. O atacante
Luis Suarez fez os dois gols uruguaios.Wayne Rooney descontou para os ingleses. O jogo foi presenciado por 62.575 espectadores.
Quatro dias depois, em 23 de junho, a Holanda e Chile jogaram na Arena
de São Paulo. Os holandeses derrotaram os chilenos por 2x0, diante de 62.996
pessoas, com gols de Leroy Fer e Memphis Depay.
O último jogo da fase de grupos da Copa do Mundo em São Paulo aconteceu em 26 de junho, envolvendo as seleções da Bélgica e da Coréia do Sul.
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Diante de 61.397, o pior público da Arena de São Paulo na competição, os
belgas venceram os sul-coreanos por 1x0, gol de Vertonghen.
Em 1 de julho de 2014, já pelas oitavas-de-final da competição, São Paulo foi
sede do jogo Argentina 1x0 Suíça, diante de 63.255 torcedores. Angel Di Maria,
a dois minutos do final da prorrogação, fez o gol da vitória argentina.
O maior público da Arena de São Paulo, na Copa do Mundo, foi na partida
semifinal entre Holanda e Argentina, disputada no dia 9 de julho de 2014, que
contou com 63.267 presentes e até hoje é o recorde de espectadores no estádio,
uma vez que as arquibancadas móveis foram utilizadas apenas para a disputa da
competição. Argentina e Holanda empataram em 0x0 no tempo normal e na
prorrogação. Na disputa dos pênaltis, os argentinos se classificaram para grande
final ao bater os holandeses por 4x2.
Os seis jogos disputados em São Paulo pela Copa do Mundo de 2014 foram
presenciados por um total de 375.563 pessoas, com média de 62.593 torcedores
por partida. Onze gols foram marcados em São Paulo, com a média de 1,83
gols/jogo, e a presença de 10 seleções diferentes na Arena Corinthians.
Nas diversas pesquisas realizadas pelos órgãos de imprensa sobre os jogos
realizados no estádio paulista, algumas informações chamaram a atenção. Para
os torcedores entrevistados pelo portal globo.com (2014), o ponto com melhor
avaliação na Arena de São Paulo foi “o conforto do estádio”. Por outro lado,
“problemas com a segurança durante os jogos” foi o item mais criticado pelo
público que respondeu à pesquisa do Globo (globo.com, 2014).
Já em pesquisa realizada pelo portal uol.com (2014), a Arena de São Paulo
foi avaliada pelos torcedores que foram aos estádios da Copa do Mundo de
2014, como a décima-primeira (penúltima) melhor da competição, com média
7,6 (em uma escala de 0 a 10), na avaliação do público. A pesquisa do uol.com
(2014) avaliou seis itens de cada Arena da Copa. Os itens avaliados pelo público
que foi ao estádio em São Paulo e respondeu à pesquisa, sempre de zero a dez,
foram: gostou da comida? (7,0), foi fácil chegar ao seu lugar? (7,6), voluntários
ajudaram? (8,1), celular funcionou? (7,5), sentiu-se seguro ou teve medo? (7,9)
e estava tudo limpo e confortável? (7,5).
Apesar da avaliação ruim da Arena de São Paulo, em comparação aos demais
estádios utilizados pela Copa do Mundo, o evento trouxe para a cidade de São
Paulo e o estado um bom retorno de imagem. A divulgação positiva da capital
paulista foi uma realidade entre os torcedores de todo o mundo que visitaram
a região.
Em balanço divulgado pela Prefeitura de São Paulo, após a realização da
Copa do Mundo na cidade, o saldo apresentado foi considerado ótimo.

792

Os Estádios e Arenas do Futebol Brasileiro e o legado da Copa do Mundo 2014:
o padrão FIFA, o consumidor do esporte e o entretenimento

Um balanço apresentado pela Prefeitura de São Paulo mostrou que a cidade está preparada para receber os megaeventos
e, além disso, integrar os habitantes com os visitantes e as três
esferas de governos: municipal, estadual e federal. Em coletiva
de imprensa no Sindicato dos Jornalistas da capital paulista, a
vice-prefeita [a época] Nádia Campeão apresentou os números relativos [à Copa do Mundo de futebol em São Paulo]. De
acordo com Nádia, os principais objetivos do governo da capital paulista ao sediar a Copa eram: desenvolver a Zona Leste,
região onde foi construída a Arena Corinthians; potencializar
o turismo de cultura e lazer, tendo em vista que tradicionalmente São Paulo é utilizada para turismo de negócio e eventos e aprimorar a governança entre as três esferas de governo,
municipal, estadual e federal. O projeto de mobilidade urbana
para levar os torcedores até a Arena Corinthians foi realizado
de forma exitosa, tanto que as quatro mil vagas de estacionamento disponíveis nem chegaram a ser todas ocupadas. De
acordo com dados da CPTM, a média de torcedores por dia
de jogos no Expresso Copa – trem que fez o trajeto até o
estádio em 19 minutos – foi de 28,5, o que totalizou 171 mil
pessoas. Já o Metrô foi responsável pelo transporte de 174 mil
passageiros, o equivalente a 29 mil por dia de jogo. Isso sem
contar o fluxo normal dos habitantes da cidade. A maioria dos
turistas entrevistados pretende voltar à capital paulista para outras programações de lazer e cultura, mas desta segunda vez a
ideia é trazer amigos e família. Durante os 30 dias de evento a
cidade recebeu 541.780 turistas. Destes, 320.282 brasileiros e
221.498 estrangeiros. Já a Arena Corinthians acolheu 375.593
torcedores durante os seis jogos, isso representa 11,14% do total das 12 cidades-sede. A Fan Fest [do Vale do Anhangabaú]
teve um público de 568.247 pessoas, e as demais exibições
públicas divididas em bairros 47 mil. As visitas nos principais
atrativos turísticos da cidade aumentaram em 20% durante os
dias do Mundial, entre os escolhidos dos turistas estavam a
Avenida Paulista, o Museu do Futebol e o Parque Ibirapuera. Já
a frequência nos bares e restaurantes cresceu 80%, o ponto que
mais lucrou foi a Vila Madalena. O Centro de Apoio de Mídia,
localizado no centro da capital, recebeu 1.769 jornalistas, destes, 648 estrangeiros. Muitos profissionais de imprensa viajaram
para as cidades-sede mesmo sem ter cadastro para realizar a
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cobertura de dentro dos estádios e os centros de apoio se tornaram QG’s para essas pessoas. Para a vice-prefeita este balanço
prova que a cidade está preparada para receber megaeventos,
e, além disso, atender bem aos habitantes durante as atividades
que constantemente movimentam a metrópole. [...] A Copa
gerou 6 mil empregos diretos e 20 mil indiretos na Zona Leste.
Muitos operários foram formados no canteiro de obras, 256
em cursos técnicos profissionalizantes e 53 em alfabetização
para adultos (vermelho.org, 2014).

A FIFA Fan Fest de São Paulo, que aconteceu no Vale do Anhangabaú, no
centro da cidade, foi um grande sucesso. O local serviu, durante os jogos da
Copa do Mundo de 2014, de ponto de encontro e de confraternização entre
torcedores de toda a parte do mundo que não possuíam ingressos para as partidas que aconteceram na Arena de São Paulo. Um bom exemplo do sucesso do
evento aconteceu no jogo de abertura da competição, em 12 de junho de 2014,
entre Brasil x Croácia.
A edição paulistana da FIFA Fan Fest reuniu 35 mil pessoas no
Vale do Anhangabaú, no Centro de São Paulo, nesta quinta-feira [12 de junho de 2014], segundo a organização do evento. A festa oficial da Federação Internacional de Futebol teve
shows, como os dos cantores Thiaguinho e Luan Santana, e
exibição do 3x1 do Brasil contra a Croácia, na abertura da
Copa do Mundo, na Arena Corinthians. Brasileiros se juntaram a estrangeiros. “Somos todos do mesmo país, mas não da
mesma cidade. Nos encontramos porque somos todos Colômbia na Copa”, disse Leony Perez, 35 anos, engenheiro civil
colombiano. A entrada ficou lotada pouco antes do jogo, às
16h. O trecho até a chegada ao palco e telão levava quase
meia hora para ser percorrido. Sem ingressos para a abertura,
os estudantes franceses Tony, 25 anos, JM, 23, e Mickael, 23, se
divertiram na Fan Fest. “Eu estou adorando São Paulo, uma
cidade grande, bonita. E essa música é boa, bem do ambiente,
né?”, disse Tony. O saudita Abdullah Alraddadi contou que vai
passar um mês no Brasil com amigos sul-africanos. Um deles
é Ahmed Tayob, que foi à Copa passada em seu país, mas disse
que a Copa do Brasil “vai ser melhor”. Jorge Pereira de Paulo,
de Itapecerica da Serra, trouxe uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, uma cruz e um folheto com a imagem de Jesus
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para torcer pelo Brasil, de olho no telão. Luan Santana, que se
apresentou antes do jogo, desceu para andar perto do público.
Algumas fãs desmaiaram e tiveram de ser levadas ao posto médico. Às 19h, o Vale do Anhangabaú começou a esvaziar, após
o jogo que abriu a Copa e o mês de eventos da FIFA (G1,
2014a).

O sucesso da FIFA Fan Fest não se repetiu em outros pontos da cidade
de São Paulo. O bairro da Vila Madalena, um dos mais populares e boêmios
do município, atraiu grande número de turistas durante o período da Copa
do Mundo, com o agravamento dos problemas da região, despreparada para o
volume de visitantes, e um imenso incomodo e um grande transtorno para os
moradores da região.
São Paulo recebeu seis jogos da Copa do Mundo. Porém, a
festa na Vila Madalena foi quase diária enquanto durou o torneio. Com seus quarteirões repletos de bares, o bairro boêmio
paulistano se tornou, de maneira espontânea, o local de encontro das torcidas, que promoveram um verdadeiro ‘carnacopa’.
Foram os ‘gringos’ que deram a largada no festança, na noite
anterior à abertura – realizada na Arena Corinthians, em 12 de
junho. Croatas, mexicanos, ingleses, colombianos, holandeses
e gente de outras partes do mundo interromperam o trânsito
nas ruas do bairro bebendo, cantando e dançando – do samba
à música mexicana, passando pelo funk tocado em carros com
o volume nas alturas. Rapidamente os brasileiros se juntaram
aos turistas para promover a ‘integração dos povos’ e, numa
babel onde muito se falava e pouco se entendia, a paquera
correu solta. E neste clima a festa seguiu acontecendo nos fins
de semana, dias de jogos em São Paulo ou do Brasil – quando
o bairro batia recorde de concentração de público, chegando
a 70 mil pessoas. Não demorou muito para os moradores da
região começarem a sofrer com as consequências das comemorações madrugada adentro e com o caos que se instalou no
bairro, principalmente no quadrilátero das ruas Aspicuelta,Wisard, Girassol, Fradique Coutinho e Mourato Coelho. Barulho,
‘mijódromo’ na porta de casa, residências invadidas, lixo pelas
ruas, brigas, depredações e venda de drogas no meio da rua.
Tudo isso aconteceu na Vila Madalena durante a Copa. A Prefeitura de São Paulo, que admitiu ter sido surpreendida com a
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quantidade de gente que passou a frequentar o bairro, foi pressionada e precisou tomar medidas emergenciais (G1, 2014b).

Excelente para os torcedores que vieram à São Paulo para a Copa do Mundo, a Vila Madalena se transformou em um pesadelo para seus moradores.
Se para os torcedores a Vila Madalena era o paraíso, para os moradores, viver ali passou a ser um pesadelo. Além de perder a noite
de sono por causa do barulho, eles passaram a dedicar suas manhãs a limpar da frente de casa a sujeira deixada pela festa da noite
anterior. Os banheiros químicos instalados pela prefeitura não
foram suficientes para conter os frequentadores mais ‘apertados’ e
o cheiro de xixi tomou conta do bairro. [...] Moradores relataram
que também era comum encontrar camisinhas, absorventes, pinos de cocaína e cachimbos de crack na porta de casa. O mesmo
acontecia com os comerciantes, que tiveram de contratar seguranças para impedir a invasão e depredação dos estabelecimentos.
[...] Outras reclamações eram o caos no trânsito e o lixo. [...]
Outro problema foi a segurança. Além de brigas entre torcedores
mais exaltados ou que beberam demais, o número de furtos e
roubos disparou na Vila Madalena durante a Copa. O Bom Dia
São Paulo flagrou a venda de drogas no meio da multidão. Aos
gritos, os traficantes ofereciam maconha, cocaína, lança-perfume
e LDS.Após a reportagem, a PM aumentou seu efetivo no bairro,
e os policiais passaram a circular mais entre os torcedores. Levantamento feito pelo G1 com dados da Secretaria de Segurança
Pública de São Paulo mostrou que o número de furtos e roubos
na Vila Madalena aumentou 3.500% nos 12 primeiros dias do
Mundial. Oficialmente, 469 casos de roubos e furtos foram registrados no bairro entre o jogo de abertura, em 12 de junho, e
a partida final do Brasil na fase de grupos, em 23 de junho. Mesmo com toda a confusão, os turistas estrangeiros elegeram a Vila
Madalena como o melhor lugar da capital paulista para assistir
aos jogos da Copa, segundo mapeamento feito pela São Paulo
Turismo (SPTuris). Em segundo lugar ficou a Avenida Paulista
e, em terceiro, a Fan Fest do Vale do Anhangabaú (G1, 2014b).

Após a Copa do Mundo FIFA em São Paulo, a Arena Corinthians recebeu,
no segundo semestre de 2014, 16 partidas, entre o Campeonato Brasileiro da
Série A e a Copa do Brasil.
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Em agosto de 2016, a Arena Corinthians foi palco de outro megaevento. Em
março de 2015, a FIFA comunicou que a Arena seria um dos sete estádios utilizados para os Torneios de Futebol, masculino e feminino, dos Jogos Olímpicos
Rio-2016, que aconteceram entre os dias 3 e 20 de agosto de 2016.
Em 3 de agosto, a Arena Corinthians recebeu, pela primeira fase do torneio
de futebol feminino, a rodada dupla Canadá 2x0 Austrália e Alemanha 6x1
Zimbabwe. Os jogos foram presenciados por 20.521 torcedores.
Três dias depois, em 6 de agosto, nova rodada dupla, com as partidas Canadá
3x1 Zimbabwe, assistida por 30.295 pessoas, e Alemanha 2x2 Austrália, presenciada por 37.475 espectadores, também pela primeira fase da disputa.
Em 12 de agosto, pelas quartas-de-final da competição, a Arena Corinthians
foi palco da vitória do Canadá sobre a França por 1x0, em partida que contou
com a presença de 38.688 torcedores.
Por fim, em 19 de agosto, na disputa da medalha de bronze, o Canadá derrotou o Brasil por 2x1. O jogo foi assistido por 39.718 torcedores.
A Arena Corinthians também foi palco de algumas partidas do torneio de
futebol masculino dos Jogos Olímpicos Rio-2016.
Em 10 de agosto, pela primeira fase da competição, 36.702 espectadores assistiram a vitória da Colômbia sobre a Nigéria por 2x0. No mesmo dia, 37.742
pessoas presenciaram o empate em 1x1, também pela fase inicial da disputa,
entre África do Sul e Iraque.
Três dias depois, em 13 de agosto, pelas quartas-de-final da competição, a
Arena Corinthians foi palco da vitória da Seleção Brasileira sobre a Colômbia
por 2x0, diante de 41.560 torcedores. Quatro dias mais tarde, em 17 de agosto,
Alemanha e Nigéria fizeram, na Arena de São Paulo, uma das semifinais da
disputa.Vitória alemã por 2x0, em jogo presenciado por 35.562 espectadores.
Assim como aconteceu com a Sociedade Esportiva Palmeiras, no Allianz
Parque, a Arena de São Paulo deu ao Sport Club Corinthians Paulista um novo
patamar na relação com os seus torcedores e, também, um incremento no faturamento da agremiação com a receita de bilheteria.
O Corinthians alcançou na tarde deste domingo [05 de novembro de 2017] o recorde de público da Arena de Itaquera
na vitória por 3x2 sobre o Palmeiras. O público pagante foi
de 46.090 - no total, mais de 46.493 compareceram ao estádio para assistir à partida. A renda bruta chegou a R$ 2,91
milhões. O melhor público da Arena antes do dérbi decisivo deste domingo ocorreu na final do Campeonato Paulista,
no duelo entre Corinthians e Ponte Preta. Naquela ocasião,
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46.017 torcedores estiveram no local no 100º jogo do time
alvinegro no estádio. A renda registrada neste domingo, porém,
não é recorde. A marca ainda é de 2015, no clássico entre Corinthians e São Paulo, pela Libertadores. As cifras atingiram R$
3,53 milhões na partida marcada pela vitória corintiana por
2x0. Na decisão do Paulistão, a renda foi de R$ 2,79 milhões.
Dos dez melhores públicos do Corinthians na Arena, cinco
deles foram registrados em 2017. Quatro, em 2015, ano que
o time alvinegro conquistou o título brasileiro. Um deles foi
alcançado na temporada 2016 (UOL Esporte, 2017).

Além do aumento na arrecadação, a Arena Corinthians trouxe títulos para o
alvinegro paulista.
Com o heptacampeonato brasileiro [em 2017], o Corinthians
conquistou o terceiro título da era Arena Corinthians, inaugurada em maio de 2014. Em pouco mais de três anos de casa
nova, o Timão foi duas vezes campeão brasileiro (2015 e 2017)
e paulista (2017). Logo na segunda temporada do Corinthians
jogando no estádio alvinegro, em 2015, a equipe do Parque
São Jorge conquistou o sexto título brasileiro do clube. Além
disso, o Timão terminou a competição como melhor mandante da história do campeonato, com 15 vitórias, dois empates e
apenas uma derrota, mostrando a força da Arena Corinthians.
Já na atual temporada [2017], o Timão superou a desconfiança
de muitos para conquistar o 28º título paulista sobre a Ponte
Preta, em decisão que teve a partida final disputada na Arena
Corinthians. No Brasileirão 2017, o Timão teve 12 vitórias,
quatro empates e duas derrotas até agora na Arena Corinthians
(Corinthians, 2017).

Apesar do sucesso operacional, com o incremento de sua arrecadação com
os jogos na Arena, e das conquistas esportivas obtidas no novo estádio, o clube
de Parque São Jorge enfrenta alguns problemas graves na gestão de sua Arena.
Um deles é a extrema dificuldade do clube em conseguir um patrocinador para
o naming rights do estádio.
As negociações para cessão dos direitos de nome Arena Corinthians tiveram início em meados de 2011, com a pretensão de atingir um valor entre R$
300 a 400 milhões para as empresas interessadas em batizar a arena por 10 ou
15 anos. Dirigentes procuraram a Petrobras em outubro daquele ano, mas não
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houve interesse da companhia. Em 2012, o banco BMG foi procurado, mas não
demonstrou interesse. Negociações com a cervejaria Itaipava também acabaram
fracassando.
No final de 2013, Andrés Sanchez iniciou negociações com grupos financeiros nos Emirados Árabes Unidos. Em maio de 2014, Sanches voltou a Dubai,
nos Emirados Árabes Unidos, para discutir com executivos da empresa Emirates
a venda do direito de nomear a arena por 20 anos, por um valor estimado em
R$ 400 milhões (ESPN, 2013a). No entanto, o clube não conseguiu fechar um
patrocínio para seu estádio, que permanece com o nome de Arena Corinthians.
Mesmo com a torcida fazendo a sua parte, lotando a maioria das partidas na
Arena Corinthians, e, com isso, dando ao alvinegro a maior receita e o maior
lucro operacional entre os doze estádios construídos ou reformados para a Copa
do Mundo de 2014, o estádio corintiano sofre com uma dívida, adquirida para
sua construção, praticamente impagável.
De microfone no punho esquerdo e braço direito erguido para
as arquibancadas, o ex-presidente corintiano Andrés Sanchez
fez o primeiro discurso da Arena Corinthians em 10 de maio
de 2014, o dia da inauguração. [...] O dirigente homenageia
jogadores do passado e do presente. Convoca o fã a frequentar
o estádio recém-construído pela Odebrecht. [...] Quase tudo
saiu como planejado. Os atletas que estavam diante do dirigente, sob o comando de Tite, foram hexacampeões nacionais no
ano seguinte [2015]. O torcedor compareceu e deu ao Corinthians a liderança em termos de renda e público em 2015. O
que não funcionou foi a parte que coube a Sanchez, até hoje
responsável pela operação da arena: falta dinheiro. A Arena Corinthians tem os melhores números referentes a 2015. A receita
de R$ 83,8 milhões é a maior do país entre novos estádios. O
lucro operacional de R$ 20,8 milhões – antes de considerar os
juros da construção – é também o mais alto. A média de público, 33.440 pagantes por jogo, e a taxa de ocupação, 70%, são
as maiores do futebol brasileiro, ambas incentivadas por uma
campanha incontestável do Corinthians hexacampeão nacional dentro de campo. Para uma primeira temporada inteira –
em 2014 o estádio só passou a operar após o fim da Copa –, os
dados são motivo de alegria para o corintiano. O duro é olhar
para a frente e notar que eles ainda precisam melhorar muito
para evitar grandes problemas (Capelo, 2016).
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Com gestão privada, realizada pelo próprio clube, a Arena Corinthians é
um exemplo de como as novas instalações construídas dentro do padrão FIFA
podem e devem ser administradas. O empreendimento é prova concreta que há
espaço no futebol brasileiro para este tipo de instalação. O que inviabiliza o investimento corintiano é o obscuro financiamento contraído pelos seus dirigentes, em especial Andrés Sanchez, para a construção do estádio no prazo recorde
estabelecido pela FIFA para que a Arena pudesse abrigar a partida de abertura
da Copa do Mundo de 2014.
O lucro operacional é um bom sinal. Indica que a Arena Corinthians já consegue se bancar e não vai mais exigir aportes
financeiros do clube. Só que o lucro ainda é insuficiente para
que a dívida – e os juros gerados por ela – seja paga. O Corinthians começou em julho de 2015 a pagar parcelas de R$ 5,7
milhões para a Caixa. O clube tem o financiamento do BNDES, do qual a Caixa é agente financeira, para devolver. Isso
significa que, em um ano, cerca de R$ 70 milhões precisam ser
repassados ao banco. O lucro operacional de R$ 20,8 milhões
registrado em 2015 não cobre o empréstimo. A arena precisa
lucrar muito mais. Em abril de 2016 o Corinthians parou de
pagar as parcelas. Quer esticar o prazo de carência e voltar a
pagar só em fevereiro de 2017. A Caixa e o BNDES ainda
não toparam. A receita é a mais alta do país, mas a maior parte
dela, 88%, é composta de bilheterias que o Corinthians abriu
mão e passou a repassar integralmente para o caixa do estádio.
Isso sacrificará o time de futebol alvinegro até que a dívida
do estádio acabe. Sem as bilheterias a Arena Corinthians tem
um rendimento de R$ 9,9 milhões com todas as outras receitas – patrocínios, merchandising, camarotes, assentos premium,
alimentação e estacionamento. É pouco para um estádio desse
porte. O estádio não foi feito para receber grandes espetáculos. No campo, só futebol. E a localização não ajuda. Não
há no entorno, em Itaquera, empreendimentos ou residências
que atraiam fluxos de visitantes em dias sem partidas. Essas são
algumas das dificuldades que o clube terá de superar para fazer
com que essas novas fontes de receita vinguem. [...] O time
depende da venda dos naming rights (o direito de rebatizar o
estádio com o nome de alguma marca) e de sensível melhoria
na performance de outras receitas para não correr esse risco.
A renda com bilheterias, numa arena que está 70% ocupada e
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tem o segundo ingresso mais caro do país, média de R$ 59,87,
não deve aumentar muito mais (Capelo, 2016).

Para complicar o clube, a dívida da construção não para de aumentar.
O tamanho da dívida da construção, por fim, continua a aumentar. A Arena Corinthians deveria ter custado R$ 985 milhões. Os juros de empréstimos-ponte – tomados durante as
obras devido a atrasos na liberação do financiamento do BNDES – colocaram mais R$ 110 milhões na conta. As estruturas
provisórias exigidas pela FIFA para a Copa, outros R$ 100
milhões. A soma chega a cerca de R$ 1,2 bilhão. Só que esse
valor só começará a diminuir quando o estádio der um lucro
alto suficiente para cobrir os juros e o abatimento da dívida.
Enquanto isso não acontecer, como com qualquer pessoa endividada, a dívida rola, fica maior. Não acaba. A Odebrecht, em
planilha revelada pela Folha de S. Paulo, calcula que o valor a ser
pago chega a R$ 1,64 bilhão. A provação alvinegra está longe
do fim (Capelo, 2016).

Em 2017, mesmo com as excelentes campanhas do clube nos Campeonatos
Paulista e Brasileiro, em que conquistou os títulos de ambas as competições, a
dívida do estádio continuou incomodando os dirigentes da agremiação, por ser,
praticamente, impagável.
Fábio Carille ainda não tinha se tornado técnico do Corinthians, no fim do ano passado, quando o clube já havia parado
de pagar à Caixa Econômica Federal as parcelas do financiamento público de seu estádio. [...] O problema está no desempenho financeiro da Arena Corinthians, que, a despeito da
campanha fantástica do time e das arquibancadas lotadas, não
gera dinheiro suficiente para bancar suas despesas e quitar o
empréstimo de R$ 400 milhões. Sufocada pelas mensalidades, a cúpula corintiana pediu uma trégua em novembro de
2016 para colocar as contas em ordem e voltar a pagar a partir
de maio de 2017. O banco a concedeu, disposto a renegociar
termos do acordo. Não deu certo. Os corintianos chegam a
setembro sem ter retomado os pagamentos – e, pior, sem a
menor perspectiva de que isso aconteça (Capelo, 2017).
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A Caixa Econômica Federal, que financiou boa parte do valor do estádio,
não aceitou a proposta de renegociação feita pela direção do alvinegro.
Eis a situação na mesa de negociações entre Corinthians e
Caixa, de maneira simplificada. Cada parcela custa R$ 5 milhões – dos quais R$ 1,5 milhão pagam a dívida e R$ 3,5
milhões correspondem aos juros cobrados pelo empréstimo.
Como o time não consegue honrar esses R$ 5 milhões mensais, propôs diminuir as parcelas pela metade, R$ 2,5 milhões,
pelo tempo determinado de um ano. Depois disso os corintianos voltariam a pagar as parcelas cheias e o valor que deixara
de ser pago durante um ano seria acrescido às parcelas seguintes. Monitorada pelo Banco Central e pelo Banco Nacional
do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), dono do
dinheiro, a Caixa não tinha como aceitar tal proposta porque o
valor sugerido não cobre nem os juros, o que faria com que a
dívida crescesse em vez de diminuir. A cúpula do banco propôs
outra solução. O Corinthians até poderia baixar as parcelas a
R$ 2,5 milhões por mês, mas teria de arrumar um jeito de, ao
término desse ano de carência, depositar mais R$ 12 milhões
para cobrir os juros (Capelo, 2017).

Para complicar a situação do Corinthians, a Arena apresentou, em 2016 e
2017, redução na capacidade de gerar recursos financeiros para o clube.
As dificuldades financeiras da Arena Corinthians continuam
mesmo com a equipe em alta no Brasileiro, sobretudo porque
a ausência na Libertadores e a eliminação precoce na Copa do
Brasil tiraram do estádio partidas valiosas. ÉPOCA fez as contas. Em 2016, com 22 confrontos no primeiro semestre, a casa
corintiana arrecadou quase R$ 42 milhões. Em 2017, com 16
jogos no mesmo período, a renda foi muito menor, apenas R$
25 milhões. O estádio também fatura alguma coisa com camarotes, patrocínios e outras receitas, em meio às dificuldades do
mercado esportivo e da economia brasileira, mas o grosso de
sua arrecadação vem das bilheterias, por isso a preocupação. Há
expectativa de que o desempenho financeiro do estádio melhore muito no segundo semestre, ainda mais se Carille confirmar o título com um aproveitamento histórico, porque as
bilheterias renderão mais. De qualquer modo, a liderança em
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campo não basta para mudar a realidade financeira do estádio.
[...] Três anos após a Copa do Mundo, o Corinthians indica
não ter capacidade de pagar os R$ 400 milhões emprestados
pelo BNDES. A Caixa, agente financeiro, alega sigilo bancário
a respeito da operação para ignorar perguntas – mesmo ligadas
a um empréstimo feito por um banco estatal e mediado por
outro, e que pode nunca mais ser recuperado (Capelo, 2017).

Além dos problemas financeiros, a Arena Corinthians também apresentou,
após a Copa do Mundo de 2014, uma série de problemas estruturais, como
buracos em pisos, um grande vazamento de água e até mesmo possíveis abalos
em arquibancadas. O cenário descrito era de risco de acidentes e suspeita de
falhas de montagem e uso de materiais de baixa qualidade durante a obra (estadao.com, 2016a). Uma auditoria externa contratada pelo Corinthians apontou
diversos problemas na construção e omissão de acabamentos e trechos de obras
do estádio. Como resultado, ocorreram infiltrações em partes de paredes e tetos.
Em fevereiro de 2016, um pedaço do teto do saguão principal da Arena Corinthians desabou (globoesporte.com, 2016).
Descobriu-se também, em 2016, um grande vazamento de água na área do
estacionamento do estádio. Mas conforme avaliação e afirmação do Ministério
Público de São Paulo, por meio de nota, a Arena Corinthians e o estacionamento do estádio não oferecem riscos aos usuários (G1, 2016).
Imerso em problemas, em especial os financeiros, a administração da Arena
Corinthians busca algumas alternativas, além dos jogos do Timão, para tentar
melhorar a arrecadação do espaço.
Um dos desafios do Corinthians para os próximos anos é conseguir pagar a Arena de Itaquera sem que isso prejudique as
finanças do clube. Para tentar entender como isso pode ser
possível, o ‘Estado’ visitou a casa alvinegra e conheceu alguns
dos setores que já estão rendendo receitas, com eventos que
vão além de um jogo de futebol, ou que podem vir a render. E
constatou que o grande desafio dos gestores do estádio é fazer
com que ele gere renda em dias que não há partida. [...] Vale
lembrar que todo o dinheiro arrecadado na arena vai direto
para o fundo de investimento que paga a obra, ou seja, não
entra nos cofres do clube. Em dias sem jogos, o carro-chefe
da arena são os camarotes, que podem ser usados para eventos
corporativos. O espaço varia de R$ 200 mil a R$ 800 mil
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por ano, de acordo com tamanho e número de lugares, dentre
outros fatores. [...] Organizadores da Arena Corinthians querem transformar o local em um complexo de entretenimento.
A arena tem dois estacionamentos que podem receber shows
com até 45 mil pessoas. O estádio tem alguns espaços sendo
utilizados, como lanchonetes e lojas que vendem produtos do
clube. Mas ainda há várias áreas livres, cujo aluguel varia de
R$ 5 mil a R$ 100 mil.[...] Até casamento já foi realizado no
local.Vale praticamente tudo para fazer a Arena Corinthians se
tornar rentável e mostrar que não é apenas um estádio de futebol. A ideia é criar diversas ações para transformar o espaço em
um polo de entretenimento ao público, em especial, da Zona
Leste. [...] Existem dois pontos que atrapalham a evolução do
negócio. O primeiro deles é o fato de alguns setores do estádio
não estarem 100% prontos, pois a Odebrecht não finalizou a
obra. Os setores Norte e Sul têm espaços não concluídos e
que resultam em prejuízo para a arena. [...] Outro ponto é a
desconfiança que ainda ronda a arena. [...] Quando tem jogo,
o aluguel pontual de um camarote (para o dia) custa de R$
12 a R$ 15 mil, dependendo do setor e da importância do
confronto. A bilheteria é uma das principais fontes de renda –
média de R$ 1,5 milhão de renda líquida por partida. E quem
anuncia nos painéis de Led que separam o setor superior do
inferior das arquibancadas paga R$ 8 mil e vê sua marca aparecer 15 vezes. [...] Há outros atrativos, como o Esquenta da
Fiel. O torcedor compra o ingresso para qualquer setor, paga
mais R$ 10 e tem acesso a uma parte do estacionamento onde
ocorrem shows e venda de comidas e bebida. Quem quer algo
mais reservado tem a opção de comprar um ingresso por R$
390 (em média) e ter direito a ficar em camarote com comida e bebida à vontade. [...] Ao mesmo tempo em que criar
receitas é uma obsessão, reduzir custos também é primordial
(estadao.com, 2017a).

Em fevereiro de 2018, a Caixa Econômica Federal anunciou sua intenção
de executar as garantias para receber o empréstimo feito pelo Corinthians para
a construção da Arena Corinthians.
A Caixa Econômica Federal decidiu executar as garantias do
empréstimo feito pelo Corinthians para a construção da Arena
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Corinthians, segundo reportagem do jornal “O Globo”. Em
nota, o Timão afirmou que passou a tarde de segunda-feira
[05 de fevereiro de 2018] em negociações com o banco estatal.
Uma das garantias dadas para que o Corinthians conseguisse
o financiamento de R$ 400 milhões junto ao BNDES, tendo
a Caixa como intermediária, foi parte do terreno do Parque
São Jorge. Ainda segundo a nota oficial do Corinthians, divulgada em nome do diretor Luís Paulo Rosenberg, “o clube já procura colocar o endividamento referente à construção
da Arena Corinthians em ordem o mais rápido possível”. O
clube diz que não houve ameaças referentes ao Parque São
Jorge. Especialistas ouvidos pelo globoesporte.com acham “quase
impossível” a Caixa executar e levar a leilão a parte do terreno
do clube dada como garantia no contrato – que envolve o
Fundo que administra o estádio, o Corinthians, a Odebrecht e
a Jequitibá Patrimonial S.A., além da Caixa. Primeiro porque a
execução de imóveis é mais demorada e gera um custo muito
elevado, bem maior do que em outros processos de execução.
[...] A reportagem do jornal “O Globo” afirma que o banco
esperou passar as eleições do Corinthians, realizadas no sábado,
para pedir a execução. Vencedor do pleito, o deputado federal
Andrés Sanchez (PT-SP) foi o principal articulador da construção do estádio em 2010, quando era presidente. Durante a
campanha, Andrés colocou a renegociação do contrato com a
Caixa como uma das prioridades de sua gestão. O economista Luis Paulo Rosenberg, que volta ao clube, é o responsável
pelas negociações. Após interromper os pagamentos integrais
em março de 2016, o Corinthians voltou a ficar em dia com
as parcelas do financiamento no fim do ano passado. O custo
mensal é de cerca de R$ 5 milhões. O prazo para a conclusão
do pagamento é 2028 (globoesporte.com, 2018).

Excelente público, maior receita e lucro operacional entre todos os estádios
construídos ou reformados para a Copa do Mundo de 2014. Mesmo assim, a
Arena Corinthians apresenta problemas financeiros. Tudo responsabilidade da
engenharia financeira nebulosa construída pelas pessoas que administravam o
clube quando o estádio, que ainda nem existia, foi escolhido para sediar a abertura do Mundial. O alto preço da irresponsabilidade na gestão.
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7. A Pesquisa: os estádios de São Paulo antes, durante e
depois da Copa
Como em todas as outras cidades-sedes da Copa do Mundo 2014, a pesquisa
foi constituída de três fases.
A Fase 1, realizada antes da disputa da Copa do Mundo, aconteceu no 1º
semestre de 2014, e a coleta dos dados foi realizada em jogos do Campeonato
Brasileiro da Série A e da Copa do Brasil disputados nos estádios Cícero Pompeu de Toledo (Morumbi), Paulo Machado de Carvalho (Pacaembu) e Dr. Osvaldo Teixeira Duarte (Canindé). Foram entrevistadas, para essa fase, 684 pessoas.
Todos os entrevistados foram abordados na saída de partidas que assistiram no
estádio.
Para a Fase 2, realizada durante a disputa da Copa do Mundo, foram ouvidas
323 pessoas que presenciaram aos seis jogos da Copa do Mundo disputados
na Arena Corinthians (estádio do Sport Club Corinthians Paulista), localizado na zona leste da capital paulista. A coleta, nessa etapa, foi dificultada pelas
medidas de segurança adotadas pela organização do torneio. Os pesquisadores
eram obrigados a abordar os entrevistados logo depois da área de segurança que
isolou a Arena Corinthians e só permitia, durante o Mundial, o acesso de portadores de ingresso para as partidas.
Já na Fase 3, realizada após a disputa da Copa do Mundo, 279 pessoas responderam à pesquisa, após terem assistido às partidas do Campeonato Brasileiro e da
Copa do Brasil, disputadas na Arena Corinthians, após a Copa do Mundo, no 2º
semestre do ano de 2014. Ao todo, nas três fases da pesquisa, foram entrevistadas
1.286 pessoas que assistiram, durante 2014, a jogos de futebol na capital de São
Paulo, São Paulo.

7.1 O torcedor e seus hábitos de consumo do produto
futebol
Para o item “o torcedor e seus hábitos de consumo do produto futebol”, em
São Paulo, foram obtidos os seguintes resultados.
Pergunta: “Você se considera torcedor de algum clube de futebol?”. As respostas obtidas constam da Tabela 04.
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Tabela 04 – Você se considera torcedor de algum time de futebol?

Fonte: os autores.

Pergunta: “Quanto tempo você leva para chegar de sua casa (hotel) ao
seu lugar sentado, dentro do estádio?”. Os dados obtidos são apresentados na
Tabela 05.
Tabela 05 – Quanto tempo levou de sua casa (hotel) ao estádio?

Fonte: os autores.

Pergunta: “Quantas horas você dedica, em média, ao futebol por semana
(incluindo assistir a jogos no estádio ou na televisão, programas televisivos ou
notícias sobre o esporte, ler notícias no jornal ou na internet, participar em
fóruns de redes sociais, falar com os amigos, etc.)?”. A frequência das respostas é
apresentada na Tabela 06.
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Tabela 06 – Tempo gasto por semana com o consumo do produto
futebol.

Fonte: os autores.

Para o grupo de perguntas da próxima questão, que compõe o grupo “opinião sobre hábitos em estádio e entretenimento” foram feitas seis afirmações.
Para cada enunciado, cada respondente deveria marcar, em uma escala de 1
(discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente), sua opinião sobre a colocação
realizada. Os resultados obtidos são apresentados na Tabela 07. O índice, apontado na Tabela, representa a média das avaliações obtidas.
Tabela 07 – Opinião sobre hábitos em estádio e entretenimento

Fonte: os autores.

Desse primeiro grupo de questões, destinadas a levantar os “hábitos de consumo do produto futebol por parte do torcedor”, podemos destacar, em São
Paulo, algumas informações relevantes obtidas pela pesquisa.
Chama a atenção o grande número de respondentes, 94,1%, durante a Copa
do Mundo (Fase 2), que afirmaram serem torcedores de algum clube de futebol. Número que mantém praticamente os mesmos índices alcançados antes
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(95,6%) e depois (100%) da realização da Copa do Mundo (Fase 1 e 3, respectivamente). Podemos entender, pela análise desses dados, que o público presente
a Arena Corinthians, durante a Copa do Mundo, cultiva um apreço especial
em relação a torcer por algum clube especifico. Um fato importante este, pois
demonstra uma relação positiva do participante do megaevento em relação ao
gosto e ligação ao produto futebol.
Este interesse pode ser confirmado no questionamento sobre “quantas horas você dedica, em média, ao futebol por semana?”, que mensurou o tempo
semanal gasto pelos entrevistados com o consumo do produto futebol, 33,48%
responderam que gastam entre 1h a 3h/semana consumindo o produto futebol. Número que mantém índices muito próximos aos alcançados na fase antes
(32,16%) da realização da Copa do Mundo (Fase 1).
Outro ponto de destaque, durante a Copa do Mundo (Fase 2), relaciona-se ao questionamento sobre “quanto tempo você leva para chegar de sua casa
(hotel) ao seu lugar sentado, dentro do estádio?”, é possível observar que uma
parcela significante de respondentes (55,73%) levou menos 1h no deslocamento de seu ponto de origem ao seu assento na arena. Este fato demonstra que
a organização e a logística realizadas nesta fase pelos organizadores do evento
funcionaram de forma adequada.
A Fase 3, Pós-Copa do Mundo, marcou o retorno expressivo do torcedor
tradicional, aquele que frequenta os estádios por amor ao seu clube de coração.
Fato este confirmado no questionamento sobre “quantas horas você dedica,
em média, ao futebol por semana?”, que mensurou o tempo semanal gasto
pelos entrevistados com o consumo do produto futebol, 56,63% responderam
que gastam entre 3h a 6h/semana consumindo o produto futebol. Foi possível
verificar também pelos resultados obtidos na pergunta “quanto tempo você
leva para chegar de sua casa (hotel) ao seu lugar sentado, dentro do estádio?”
que o torcedor leva muito mais tempo para se deslocar ao estádio na Fase 3, do
que na Fase 2. Destes, 53,41% dos respondentes, na Fase 3, levavam entre 1h e
1h:30minutos para chegar do seu local de origem ao seu assento na arena. Isso
pode significar que as ações adotadas durante a Copa do Mundo não foram
ações permanentes e sim ações temporárias, não sendo mantidas como legado
positivo em relação ao deslocamento ao torcedor tradicional e a arena.
Em dois aspectos, conforme observado nas respostas das questões “opinião
sobre hábitos em estádios e entretenimento”, os torcedores das três fases em São
Paulo são unânimes: “assistir a um jogo no estádio é uma experiência superior a
assistir pela TV” e “um jogo de futebol no estádio é entretenimento para você?”.
O que muda entre eles, e veremos mais à frente, são os motivos para a experiência “ir ao estádio” ser considerada uma “experiência superior”.
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7.2 O torcedor e os fatores que influenciam na decisão
de NÃO ir ao estádio
As próximas duas questões da pesquisa foram destinadas a avaliar os fatores
que afetam a decisão dos torcedores de NÃO ir aos estádios. Após a aplicação dos
questionários, foram obtidas as seguintes respostas, elencadas a partir de agora:
Pergunta:“O quanto os seguintes motivos influenciam a sua decisão de NÃO ir
assistir um jogo de futebol no estádio? ”.Vinte e um fatores foram apresentados aos
entrevistados, nas três fases da pesquisa. Em uma escala de 1 (nada) a 5 (muito mesmo), os torcedores avaliaram cada um dos itens que afetam sua decisão de NÃO ir
ao estádio para um jogo de futebol. Na Tabela 08, apresentamos o índice de cada
um desses vinte e um itens, elaborado pela média de todas as respostas obtidas.
Tabela 08 – Avaliação dos fatores que afetam a NÃO ida aos estádios.

Fonte: os autores
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Para melhor visualização e destaque, com base nos resultados apresentados
na Tabela 08, foram elaboradas as Tabela 09 – Cinco fatores que mais afetam a
NÃO ida aos estádios e Tabela 10 – Cinco fatores que menos afetam a NÃO
ida aos estádios.

Tabela 09 – Cinco fatores que mais afetam a NÃO ida ao estádio.

Fonte: os autores
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Tabela 10 – Cinco fatores que menos afetam a NÃO
ida ao estádio.

Fonte: os autores

A próxima pergunta do instrumento questionava “o que os clubes poderiam fazer para você assistir mais jogos no estádio?”. Quinze opções de
ações, com a possibilidade da escolha de três alternativas, foram oferecidas
aos entrevistados. Abaixo, na Tabela 11, os resultados obtidos nas três fases
da pesquisa.
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Tabela 11 – Ações para melhorar a IDA do torcedor ao estádio.

Fonte: os autores

Os resultados obtidos nas perguntas “o quanto os seguintes motivos influenciam a sua decisão de NÃO ir assistir um jogo de futebol no estádio?” e “o
que os clubes poderiam fazer para você assistir mais jogos no estádio?”, em
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São Paulo, deixam claro, nas três fases da pesquisa, que a maior preocupação
dos frequentadores dos estádios locais é a violência dentro e nos arredores dos
estádios. A violência nos arredores do estádio/torcida organizada foi, durante
a Copa do Mundo, o fator mais apontado pelos entrevistados como o principal motivo para sua não ida aos estádios de futebol. Sendo este, também, o
fator mais apontado pelos entrevistados nas demais fases, antes e após a Copa
do Mundo, como o principal motivo para sua não ida aos estádios de futebol.
Outros fatores apontados pelos entrevistados para não frequentarem estádios de
futebol foram: “sensação de insegurança no estádio” e “falta de estacionamento
/ falta de transporte público”.
Por outro lado, pode ser observado pelas respostas obtidas para a questão “é
uma perda de tempo ir a um jogo de futebol”, possui pequena influência sobre
a decisão de irem aos estádios de futebol. Ir a um jogo, para o público de São
Paulo, continua sendo um excelente programa.

7.3 O público e sua percepção dos estádios de São Paulo
As cinco perguntas seguintes do questionário apresentavam, como objetivo,
levantar as percepções dos entrevistados sobre os estádios onde acabaram de
assistir a uma partida de futebol. Como já mencionado, para a Fase 1 foram
ouvidos torcedores que foram a jogos do Campeonato Brasileiro da Série A e
da Copa do Brasil disputados nos estádios Cícero Pompeu de Toledo (Morumbi), Paulo Machado de Carvalho (Pacaembu) e Dr. Osvaldo Teixeira Duarte
(Canindé). Para a Fase 2, foram entrevistadas as pessoas que assistiram a jogos
do Mundial na Arena Corinthians. Já para a Fase 3, o público respondente presenciou a partidas realizadas na Arena Corinthians, mas envolvendo clubes que
participam dos Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil sob a gestão do Sport
Club Corinthians Paulista.
A primeira questão desse grupo perguntava o “valor pago pelo entrevistado
pelo ingresso da partida”. Os resultados obtidos, em comparação com os dados
oficiais de público dos diversos campeonatos com jogos em São Paulo, são apresentados na Tabela 12.
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Tabela 12 – Preço dos Ingressos Médios em São Paulo e
no estado de São Paulo

Fonte: os autores – elaborado a partir dos portais (*) www.cbf.com.br e
(**) www.srgoool.com.br.

Na pergunta seguinte, o entrevistado foi convidado a informar o “quanto
gastou, naquele dia, para assistir à partida que acabara de presenciar”. Gastos
como transporte, ingresso, refeição e outros deveriam ser computados pelo torcedor em sua resposta. Os resultados obtidos constam da Tabela 13.
Tabela 13 – Gasto total para assistir à partida

Fonte: os autores.

A questão seguinte,“avaliação dos itens de experiência nos estádios”, demandava
um parecer, por parte dos entrevistados, de 33 itens que compõem o documento
técnico da FIFA para instalações, “Estádios de Futebol: Recomendações e Exigências Técnicas” (5ª edição) (2011). Os itens apresentados no instrumento de pesquisa
se referiam, apenas, a fatores relacionados ao conforto e à experiência do torcedor/
consumidor nos estádios, nas três fases da pesquisa. Para cada item, o entrevistado foi
convidado a avaliar em uma escala de cinco níveis, de 1 (péssimo) para 5 (ótimo).
O resultado final para cada item, apresentado na Tabela 14, representa a média
de avaliação de todos os entrevistados nas três fases, para facilitar a c omparação
entre as Fases, a Tabela 14 apresenta os itens listados em ordem decrescente de
avaliação, do fator melhor avaliado para aqueles com pior avaliação.
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Fonte: os autores.

Tabela 14 – Avaliação dos itens de experiência nos estádios.
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Para a próxima pergunta, “avaliação de itens do caderno para estádios da
FIFA”, os itens apresentados na questão anterior foram agrupados em 12 grandes categorias, definidas a partir do documento oficial da FIFA, “Estádios de
Futebol: Recomendações e Exigências Técnicas” (5ª edição) (2011). As respostas obtidas estão na Tabela 15.
Tabela 15 – Avaliação de Itens do Caderno para Estádios da FIFA

Fonte: os autores.

Quando comparamos os resultados apresentados nas Tabelas 14 e 15, temos os
seguintes resultados gerais, para cada uma das três Fases da pesquisa na Tabela 16.

Tabela 16 – Avaliação Média Geral dos Estádios

Fonte: os autores.
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Para finalizar essa etapa do instrumento de pesquisa, uma questão crucial e
definitiva foi feita aos entrevistados. A pergunta seguinte questiona diretamente
o torcedor se ele, depois da experiência vivida, “pretende retornar àquele estádio/arena onde acabou de presenciar uma partida oficial” ao estádio do Corinthians. A Tabela 17 apresenta os resultados obtidos para esse questionamento.
Tabela 17 – Intenção de retornar ao estádio.

Fonte: os autores.

Os resultados obtidos nessa etapa da pesquisa evidenciam, de forma clara e
reveladora, que a Arena Corinthians foi, um verdadeiro sucesso na avaliação de
seu público frequentador. Na Tabela 14, podemos verificar os três itens com
melhor avaliação por fase. Na Fase 1 os três melhores itens avaliados foram: a
“Boa atmosfera / clima no estádio”, “Iluminação geral do estádio” e “Visibilidade de gramado”; na Fase 2, realizada durante a Copa do Mundo, os três
itens com melhor avaliação foram: “Visibilidade de gramado”, “Boa atmosfera /
clima no estádio” e “Iluminação geral do estádio”; e na Fase 3 os três melhores
itens avaliados foram: “Boa atmosfera / clima no estádio”, “Segurança (ambiente pacífico e seguro)” e “Iluminação geral do estádio”. Na Tabela 15, nas três
fases da pesquisa, a “Experiência vivida” aparece como o item de maior consideração entre os entrevistados.
A Tabela 16 evidencia que o período após a Copa do Mundo, Fase 3, foi
aquela em que os entrevistados, melhor avaliaram, na média, o estádio frequentado. A média de 4,10 da avaliação geral do estádio Fase 3 é resultado modernas instalações da arena e da qualidade dos serviços oferecidos pelo Sport Club
Corinthians Paulista em seu padrão de atendimento. A pior avaliação obtida, na
média, foi a da Fase 1, onde os jogos aconteceram nos estádios Cícero Pompeu
de Toledo (Morumbi), Paulo Machado de Carvalho (Pacaembu) e Dr. Osvaldo
Teixeira Duarte (Canindé), com média de 2,98. Já na Fase 2, a avaliação média
do estádio foi 3,92, apesar de ser o mesmo estádio, esta avaliação foi um pouco

818

Os Estádios e Arenas do Futebol Brasileiro e o legado da Copa do Mundo 2014:
o padrão FIFA, o consumidor do esporte e o entretenimento

inferior a obtida na Fase 3. Como a instalação avaliada nas Fases 2 e 3 é a mesma,
a Arena Corinthians, a pequena diferença entre as duas fases está relacionada a
manutenção de um padrão de atendimento e instalações mantidas pelo Sport
Club Corinthians Paulista em relação aos demais estádios da cidade de São Paulo
citados na Fase 1.
Já na Tabela 17 fica claro que a maioria dos torcedores escutados tem intenção de retornar aos estádios. Nas Fases 1 (anterior a Copa do Mundo) os entrevistados avaliaram somente os estádios Cícero Pompeu de Toledo (Morumbi),
Paulo Machado de Carvalho (Pacaembu) e Dr. Osvaldo Teixeira Duarte (Canindé), possui uma diferença razoável para as demais fases. Na Fase 2 (durante a
Copa do Mundo) e 3 (Pós-Copa) essa intenção é quase unânime. Os torcedores,
em São Paulo, aprovaram a experiência vivida na Arena Corinthians, durante e
depois da Copa do Mundo.

7.4 Perfil do torcedor nas três etapas
Com o intuito de estabelecer o perfil das pessoas entrevistadas foram realizadas
cinco perguntas nas três fases do processo de pesquisa na cidade de São Paulo.
A primeira pergunta dessa etapa dizia respeito ao “ano de nascimento” do
entrevistado. Os resultados obtidos são apresentados na Tabela 18.
Tabela 18 – Idade dos respondentes

Fonte: os autores.
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A pergunta seguinte buscava identificar o “sexo dos frequentadores” dos
estádios nas três fases da pesquisa. Os resultados são apresentados na Tabela 19.

Tabela 19 – Sexo dos frequentadores.

Fonte: os autores.

A próxima questão do instrumento abordava o “local de nascimento” dos
entrevistados. A Tabela 20 fornece os resultados dessa pergunta.

Tabela 20 – Local de Nascimento

Fonte: os autores.

O “nível de ensino mais elevado que completou” era a pergunta abordada
pela questão seguinte. Os resultados podem ser observados na Tabela 21.
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Tabela 21 – Escolaridade

Fonte: os autores.

Por fim, e para fechar o questionário, a última pergunta era sobre a renda
familiar do respondente. Os resultados são apresentados na Tabela 22.

Tabela 22 – Qual é sua renda familiar?

Fonte: os autores.

As informações de perfil sócio econômico e demográfica apresentam, como
principal conclusão, a constatação que, durante a Fase 2 da pesquisa, durante a
Copa do Mundo, os entrevistados apresentaram algumas características que os
diferenciavam das outras duas fases.

São Paulo (SP): A Cidade Global e a Arena Corinthians

821

Nas Fases 2 e 3 é possível observar, em relação à Fase 1, uma maior presença
de respondentes na faixa etária de 30 a 39 anos (36,84% da Fase 2 e 30,47% na
Fase 3, contra 23,25% da Fase 1). Este fato pode ser explicado pela melhora nas
condições de atendimento, infraestrutura e qualidade dos serviços prestados e
oferecidos na Arena Corinthians.
Chama a atenção na Fase 2, pela grande participação de respondentes oriundos do estado de São Paulo (83,28%) se comparado a presença de turistas indivíduos oriundos de outros estados brasileiros e do exterior (9,60% e 4,64%,
respectivamente). O que demonstra o grande interesse local pelo evento Copa
do Mundo.

Considerações Finais
A análise da evolução histórica dos estádios da cidade de São Paulo mostra
que, assim como ocorreu em todo o país, as instalações destinadas ao futebol na
capital paulista passaram pelas diversas etapas que caracterizaram o desenvolvimento dos estádios no Brasil.
O Velódromo Paulistano, um dos primeiros locais utilizados para a prática do
futebol em São Paulo, apresenta inúmeras características da Fase Tradicional (1894
a 193) dos estádios brasileiros. O espaço destinado ao futebol era dividido com outros esportes como, por exemplo, o turfe e o ciclismo.A principal preocupação desse espaço era a de acomodar, com conforto, segurança e elegância, a elite da cidade.
Já o Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu, típico da
2ª Geração dos estádios brasileiros, em sua Fase Moderna Regional, era utilizado não somente para o futebol, como para cerimônias cívicas e grandes eventos
políticos promovidos regionalmente. Emblemático que sua inauguração tenha
sido realizada com a presença do então presidente da República Getúlio Vargas.
O Morumbi, Estádio Cicero Pompeu de Toledo, construído com o apoio
do governo estadual, foi fortemente influenciado pelo momento em que foi
construído, na época da Ditadura Militar, em que se preconizava a integração
do Brasil através do futebol. Com vários clubes no Campeonato Nacional das
décadas de 1970 e 1980, São Paulo precisava de um estádio de grande porte para
abrigar os melhores jogadores e as equipes mais populares do país. O Morumbi,
maior estádio particular do mundo no momento, foi o gigante de concreto
armado de São Paulo, típica instalação da 4ª Geração de estádios do Brasil, em
sua Fase Moderna do Milagre Brasileiro.
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Com o futebol deixando de ser “produto do estado” para se tornar um
“produto do mercado”, o Morumbi, em São Paulo, perdeu o posto de estádio
mais importante da cidade para duas instalações de classe mundial, o chamado
“Padrão FIFA”: a arena multiuso palmeirense, o Allianz Parque; e o moderno
estádio do Corinthians, a Arena de São Paulo, construída para abrigar a partida
de abertura da Copa do Mundo de 2014. As duas instalações são consideradas
estádios de classe mundial (world class stadium).
A Arena Corinthians surge dentro da 5ª Geração de estádios brasileiros, em
sua Fase Pós-Moderna. Os dois novos estádios da cidade de São Paulo, o Allianz
Parque e a Arena Corinthians, novos locais do futebol paulista são caracterizados, assim, pelo aumento da necessidade de novos fluxos de arrecadação
para compensar a redução do público; pela concorrência com outras formas de
consumo do entretenimento e do espetáculo; pela necessidade de segurança,
dentro e fora dos estádios; pela incorporação das mais recentes soluções tecnológicas por arquitetos proeminentes como parte do processo de comercialização
e diferenciação do produto estádio; pela aceitação da exploração comercial dos
estádios com outras atividades em dias que não acontecerão jogos; e, pelos serviços de exploração de patrocínios, marketing e patrimoniais como nova fonte
de arrecadação.
Na primeira escolha do Brasil como sede da Copa do Mundo de Futebol,
em 1950, a cidade de São Paulo foi uma das escolhidas como cidade sede e o estádio Paulo Machado de Carvalho (Pacaembu) inaugurado em 1940, o estádio
oficial. Apesar de ser considerado moderno, o Pacaembu necessitou de algumas
melhorias em seu gramado e cabines de imprensa para atender às exigências
do megaevento. Na edição de 1950 da Copa do Mundo, a cidade de São Paulo
recebeu seis jogos, incluindo o jogo entre Brasil 2x2 Suíça.
Novamente, em outubro de 2007, com a escolha do Brasil para sediar a
Copa do Mundo FIFA 2014, São Paulo foi novamente eleita uma das doze cidades sedes do megaevento. Surge, com isso, a necessidade da construção de um
estádio moderno dentro dos padrões internacionais e com capacidade de receber a abertura da Copa do Mundo FIFA 2014, pois os estádios que compunham
o cenário do futebol de São Paulo infelizmente não atendiam a tais necessidades
e exigências deste megaevento. Em agosto de 2010, o Sport Club Corinthians
Paulista anuncia a decisão de construir seu novo estádio e em 10 de outubro de
2011 a FIFA e o comitê organizador local da Copa do Mundo 2014 anunciaram a Arena Corinthians como sede do jogo de abertura da Copa do Mundo.
Como resultado da pesquisa realizada na cidade de São Paulo, em suas três
fases, percebe-se uma preferência dos respondentes pelo espetáculo e entretenimento proporcionado pela assistência ao vivo, no estádio, a jogos de futebol.
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Em sua maioria os respondentes classificam esta como sendo uma experiência
muito superior ao assistir pela TV. Percebe-se que o futebol como negócio representa uma oportunidade de desenvolvimento socioeconômica para a cidade
de São Paulo.
As novas arenas da cidade de São Paulo, a Arena Corinthians e a Arena
Allianz Parque (estádio da Sociedade Esportiva Palmeiras), passam a ser uma
importante ferramenta de promoção do futebol. Este fato transforma tais instalações produtos de uma estratégia de comunicação e marketing. Percebe-se
também pelos resultados obtidos neste estudo, que não basta apenas uma ação
isolada, como por exemplo, a reforma, construção e/ou reconstrução dos estádios, é necessária uma modificação no conjunto como um todo. Necessita-se
transitar da simples realização de um jogo de futebol e para a realização de um
evento de entretenimento e lazer, pois somente assim os clubes da cidade de São
Paulo poderão obter resultados expressivos como os obtidos pelos europeus.
Os gestores destas instalações devem ser capazes de perceber que necessitam
adotar modelos de gestão mais profissionais, que necessitam ampliar os conhecimentos sobre seus consumidores, e entender as variáveis capazes de influenciar
em seu processo de escolha. O consumidor do futebol, o torcedor, vivenciou,
percebeu e teve acesso a um patamar de qualidade de serviços ofertados durante a Copa do Mundo nunca presenciados em nossos antigos estádios. Este
fato promoverá um grau de exigência e cobrança maior sobre a qualidade dos
serviços oferecidos, as instalações oferecidas, a limpeza, toda a infraestrutura oferecida, e bem como a qualidade da experiência vivida nestes espaços.
Ao contrário do que ocorre em outras cidades brasileiras, São Paulo apresenta demanda suficiente para utilizar esses novos espaços de forma adequada,
viabilizando o investimento feito nas instalações. As constantes quebras de recorde de público e de renda da Sociedade Esportiva Palmeiras e do Sport Club
Corinthians Paulista no Allianz Parque e na Arena Corinthians, respectivamente, demonstram isso. As duas instalações, com gestão privada, são exemplos de
eficiência em suas respectivas operações.
Porém, e a despeito disso, o Corinthians ainda não conseguiu saldar a dívida
do impagável empréstimo contraído para a construção do estádio. Verificamos
aqui um típico caso de incompetência administrativa protagonizado pela falta
de transparência das empresas que gerenciaram as operações de financiamento
da Arena de São Paulo.
São Paulo é, de acordo com o Departamento de Geografia da Universidade
de Loughborough, na Inglaterra, em sua classificação de 2012, uma cidade ranqueada como Alpha dentro da Rede de Investigação (GaWC), criada pela instituição britânica (GaWC Research Network, 2012). O GaWC mede, através
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das relações externas de cidades de todo o mundo, o grau de globalização de
diversos municípios espalhados pelo planeta. Esse conceito leva em consideração questões, por exemplo, relativas a negócios internacionais, sustentabilidade,
política urbana e logística (GaWC Research Network, 2012).
Uma cidade Alpha, classificação obtida por São Paulo, é uma cidade com
ampla capacidade econômica para ligar sua região à economia mundial. A capital paulista apresenta serviços e uma rede intrincada de relacionamentos comerciais, políticos, econômicos e turísticos, que demonstram sua influência nacional, continental e sua representatividade no contexto global.
Os torcedores que frequentaram a Arena Corinthians, durante nossa pesquisa, adoraram a nova instalação. A Arena de São Paulo, assim como o Allianz Parque, cumprem por completo a coerência que deve existir entre estádios de classe mundial, eventos de natureza global e cidades de classe internacional (world
class stadium – world class events – world class cities). Em razão disso, conseguiram
atingir seu nível ideal de viabilidade econômica e financeira, com exceção do
financiamento da Arena Corinthians.
Reside na excelência de seu modelo de gestão, a principal razão para que a
Arena Corinthians atinja os níveis adequados de rentabilidade e lucratividade
que vem atingindo, compatíveis com os investimentos realizados no principal
estádio da capital paulista para a Copa do Mundo de 2014.
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BRASIL: A COPA DO MUNDO 2014, O
PADRÃO-FIFA, O TORCEDORCONSUMIDOR E OS RESULTADOS
DA PESQUISA
Ary José Rocco Júnior
Leandro Carlos Mazzei

Em 30 de outubro de 2007, uma terça-feira, a Fédération Internationale de
Football Association (FIFA) confirmou o Brasil, candidato único, como o país
sede da Copa do Mundo de 2014.
A FIFA vai oficializar hoje [30 de outubro de 2007] a escolha
do Brasil como país-sede da Copa de 2014. Marcada para as
9h30 no horário de Brasília, a apresentação do Comitê Organizador, preparada pela Confederação Brasileira de Futebol
(CBF), vai misturar futebol e política. Um vídeo preparado
pelos brasileiros vai mostrar pontos positivos do País, como
as belezas naturais e a infraestrutura turística. Serão exaltados
também feitos do governo Lula [então presidente da República], como as ações de combate à pobreza e os investimentos
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previstos no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).
O anúncio oficial da escolha do Brasil será feito pelo presidente da FIFA, Joseph Blatter, às 12 horas, e será acompanhado
pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Blatter e o restante
da cúpula da Fifa dizem apostar num bom trabalho do Brasil,
que foi o único país a se candidatar para sediar o Mundial de
2014 (estadao.com, 2007).

No momento da escolha do Brasil como sede da principal competição do
futebol mundial, a FIFA já fazia questão de deixar claro sua maior preocupação
com relação à realização da disputa em território brasileiro: a utilização política
do megaevento.
Os dirigentes do futebol mundial alertam, porém, que a realização da Copa de 2014 não pode - e não deve - servir para uso
político. Em jantar anteontem com governadores, o [então]
secretário-geral da FIFA, Jérôme Valcke, advertiu claramente
que o torneio não pode ser associado a projetos políticos. O
[então] governador do Mato Grosso, Blairo Maggi, disse que
a FIFA quer um torneio apolítico. “O recado é claro: a Copa
do Mundo não pode estar a serviço de ninguém”, disse. O
[então] governador do Amazonas, Eduardo Braga, ressaltou
que o torneio deverá ser um projeto “suprapartidário”. Por
causa da rivalidade entre os [então] governadores de São Paulo,
José Serra, e de Minas, Aécio Neves, que Braga acabou sendo
escolhido para falar em nome dos 12 governadores que estão
em Zurique para garantir jogos da Copa em seus Estados. Braga afirmou que foi o escolhido por representar a Amazônia,
região que desperta fascínio no exterior. “Vou usar galho de
arruda, vela de um metro e tomar banho de sal grosso”, brincou, referindo-se ao desejo de outros governadores de ocupar
a tribuna na solenidade (estadao.com, 2007).

A cerimônia de anúncio do Brasil como sede da Copa do Mundo, em 2007,
também deixou claro as estratégias mercadológicas do governo brasileiro para
inserir, de forma cada vez mais profunda, o país no cenário geopolítico internacional daquele momento através da Copa do Mundo de 2014.
A delegação brasileira que prepara a candidatura realizou ontem seu ensaio geral. O Estado teve acesso ao vídeo que será
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utilizado para convencer os membros da FIFA. Ao som de
samba e imagens do País, o filme garante que o PAC vai trazer
mais de US$ 60 bilhões em investimentos até 2010 e insiste no
crescimento econômico do Brasil. Com a Copa, a estimativa é
de que os investimentos sejam ainda maiores. O material ainda
mostra os programas sociais do governo e como a pobreza está
sendo atacada no País. O evento não passa de uma formalidade
e, entre a apresentação do Brasil e a decisão, a FIFA reserva
apenas 30 minutos de deliberações. “O Brasil quer um papel
central no mundo”, destaca o documentário mostrado pelo
Comitê Organizador da Copa. “Esse é o Brasil que brilha fora
dos campos” (estadao.com, 2007).

Tendências contemporâneas mundiais, como a preocupação com a sustentabilidade e o meio-ambiente, também marcaram presença na apresentação brasileira à comunidade mundial, realizada na sede da FIFA naquele momento.
Outro foco da apresentação será o cuidado com a proteção ao
meio ambiente. O Comitê Organizador da Copa, montado
pela CBF, vai vender a ideia de luta para se neutralizar a emissão de gás carbônico. A Amazônia é mostrada como santuário
e os problemas de queimada e desmatamento nem sequer são
citados. “A Amazônia tem um apelo forte internacionalmente”, afirmou Eduardo Braga [então governador do Amazonas].
No total, o Brasil terá meia hora para mostrar a candidatura
(estadao.com, 2007).

Evidentemente que, para levar a Copa do Mundo para o Brasil, pesados
investimentos foram realizados nas estratégias mercadológicas de venda da candidatura brasileira e, como não poderia deixar de ser, pesados investimentos
foram planejados para dotar o país de estádios e da infraestrutura adequada para
receber um dos principais megaeventos esportivos do planeta.
Segundo a CBF, as reformas e construções de estádios custarão
US$ 1,2 bilhão. Os hotéis exigirão investimentos de US$ 500
milhões. Os responsáveis pela apresentação serão o presidente da
CBF, Ricardo Teixeira, o ministro do Esporte, Orlando Silva, e o
escritor Paulo Coelho, que insistirá que os brasileiros são “pessoas trabalhadoras”. Beneficiado politicamente na festa de anúncio
do país-sede da Copa, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva só

Brasil: a Copa do Mundo 2014, o Padrão-Fifa, o Torcedor-Consumidor e
os Resultados da Pesquisa

839

falará após Joseph Blatter oficializar o evento no Brasil. Lula e
Blatter participam de uma coletiva de imprensa na sede da FIFA.
O atacante Romário, que ganhou o título de embaixador do
Mundial de 2014, afirmou ontem [29 de outubro de 2007], ao
chegar a Zurique, que o Brasil precisa resolver problemas como
a falta de segurança. E disse esperar que nenhum político use o
evento para tirar proveito pessoal (estadao.com, 2007).

Após a escolha do Brasil como sede da Copa do Mundo de 2014, em outubro de 2007, começou o processo de escolhas das cidades brasileiras que iriam
abrigar aos jogos da competição, as chamadas “cidades-sede” do evento. A FIFA
limita o número de cidades-sede entre oito e dez.
Porém, mesmo antes da escolha do Brasil como sede da competição, em
setembro de 2009, o governo do então presidente Luiz Inácio “Lula” da Silva já
dava clara mostras do que o Brasil pensava sobre o assunto.
O [então] presidente [do Brasil] Luiz Inácio Lula da Silva reconheceu nesta quinta-feira [14 de setembro de 2009] que o Brasil
não teria hoje infraestrutura adequada para receber a Copa do
Mundo de 2014 e necessitará de no mínimo 12 novos estádios
para a competição. [...] A opinião segue a linha com as últimas
declarações do presidente da FIFA, Joseph Blatter, que alertou
que o Brasil precisaria investir bilhões para ser sede da Copa de
2014. “Nós não temos nenhum estádio em condições de sediar
jogos da Copa. Vamos ter de construir no mínimo 12 novos
estádios nesse país”, disse Lula nesta quinta-feira, em discurso
durante a cerimônia de assinatura do decreto de criação da Timemania, loteria que pretende ajudar financeiramente os clubes brasileiros. [...] De acordo com um rodízio de continentes
elaborado pela FIFA para sediar a Copa do Mundo, o torneio
de 2014 acontecerá na América do Sul, e os países da região já
demonstraram intenção de apoiar a candidatura brasileira. Nesta
quarta-feira [13 de setembro de 2009], em entrevista ao jornal
O Globo, o presidente da Confederação Brasileira de Futebol
(CBF), Ricardo Teixeira, disse que a construção de estádios não
seria problema para a realização da Copa (UOL Esporte, 2006).

Assim, logo após a escolha do Brasil como o país sede da Copa do Mundo de
2014, vinte e duas cidades brasileiras se candidataram para receber os jogos da competição: as capitais Belém, Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande, Cuiabá, Curiti-
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ba, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, João Pessoa, Maceió, Manaus, Natal, Porto Alegre, Recife/Olinda (candidatura conjunta), Rio Branco, Rio de Janeiro, Salvador,
São Paulo,Teresina, além da cidade de Campinas no interior do estado de São Paulo.
Depois de um laudo de diagnóstico realizado nessas 22 cidades, três candidatas foram eliminadas: João Pessoa, Teresina e Campinas, restando então dezoito
cidades para sediar as partidas da Copa no Brasil. Em janeiro de 2009, a cidade
de Maceió desistiu, restando dezessete cidades. Inicialmente havia a candidatura
conjunta de Recife com Olinda, mas o projeto do estádio foi modificado e a
localização transferida para São Lourenço da Mata, com a candidatura passando
a ser designada apenas como de Recife.
Também em janeiro de 2009, o então presidente da FIFA, o suíço Joseph
Blatter, declarou que a entidade decidiu ceder ao pedido do governo brasileiro e
definir doze, ao invés de oito ou dez, cidades-sede para a realização dos 64 jogos
da Copa do Mundo de 2014. A decisão foi tomada em função da necessidade,
segundo Blatter, da competição ter sedes na Amazônia e no Pantanal, duas das
principais atrações turísticas do Brasil.
O [então] presidente da FIFA, Joseph Blatter, afirmou nesta
quinta-feira [29 de janeiro de 2009] ao [então] presidente da
República, Luiz Inácio Lula da Silva, que a Copa do Mundo de 2014, no Brasil, terá necessariamente uma de suas 12
sedes no Pantanal e outra na região Amazônica. “Pantanal e
Amazônia são destinos turísticos fundamentais do Brasil que
merecem ser promovidos, sobretudo a Amazônia, que tem um
charme e um interesse internacional muito grande”, reforçou
o [então] ministro do Esporte, Orlando Silva. “A decisão da
própria FIFA de 12 cidades levou em conta esse critério, ter
uma cidade do Pantanal e uma cidade da Amazônia, o que para
nós é muito bom”, acrescentou. O anúncio das cidades que
receberão os jogos do Mundial de 2014 ocorrerá nos dias 19
e 20 de março [de 2009], em Zurique, na Suíça. [...] Também
participou do evento o [então] presidente da Confederação
Brasileira de Futebol, Ricardo Teixeira. “A FIFA tinha dito que
seriam dez as cidades-sede, mas depois de um pedido da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidimos ampliar para
12”, reiterou o dirigente máximo do futebol mundial. “Constatamos que diferentes Estados e cidades pretendem disputar
a sede, e o governo federal e os chefes dos Estados estão decididos a garantir a realização (do campeonato)”, emendou o
presidente da FIFA (terra.com.br, 2009).
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Dentre as dezessete cidades postulantes à Copa do Mundo, a avaliação preliminar da FIFA, realizada em setembro de 2009, destacou a apresentação da cidade de
São Paulo (então com o Estádio do Morumbi), uma das cidades candidatas para
a abertura do torneio, junto com Belo Horizonte (Mineirão) e Brasília (Mané
Garrincha). Contudo, diante do fato de São Paulo não ter um estádio definido,
Salvador lançou-se na disputa para abrigar o jogo de abertura do evento.
Apesar das críticas feitas ao projeto da cidade do Rio de Janeiro, era consenso que a cidade deveria sediar a final, tornando o Maracanã, o segundo estádio
do mundo a receber duas finais de Copas do Mundo, após o Estádio Azteca,
na Cidade do México. Durante os meses de janeiro e fevereiro de 2009, uma
comissão da FIFA visitou todas as cidades candidatas. A divulgação da lista com
as cidades escolhidas seria anunciada em 20 de março de 2009, porém a FIFA
só fez o anúncio em 31 de maio de 2009.
Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Brasília, Curitiba, Salvador, Recife, Natal, Fortaleza, Manaus e
Cuiabá verão ao vivo a Copa do Mundo de 2014. As 12 cidades-sede foram anunciadas pelo presidente da FIFA, o suíço
Joseph Blatter, em reunião do comitê da entidade em Nassau
(capital das Bahamas), neste domingo [31 de maio de 2009].
As outras concorrentes eram Florianópolis, Goiânia, Campo
Grande, Belém e Rio Branco. Portanto, as quatro candidatas
do Nordeste e as três do Sudeste conseguiram ver seus projetos aprovados. Cuiabá levou a melhor sobre Campo Grande
na disputa pela vaga do Pantanal, e Manaus superou Belém na
briga pela sede da Amazônia. [...] - Essas 12 cidades já terão
um quadro do que terão de fazer especificamente quanto a estádios.Vamos nos reunir com as cidades e com algumas pessoas
do Governo Federal, para encaminhar o projeto. Agora é que
está começando efetivamente a Copa do Mundo, portanto se
iniciam também as cobranças - afirmou Ricardo Teixeira, em
entrevista ao SporTV. Esta é a segunda vez que o Brasil recebe
uma Copa do Mundo. Em 1950, o país foi vice-campeão ao
ser derrotado pelo Uruguai na decisão, no Maracanã, estádio
que mais uma vez deverá receber o jogo final. [...] Candidato
único, o Brasil foi escolhido como a sede do Mundial em 30 de
outubro de 2007, em anúncio em Zurique, na Suíça. Durante
o ano de 2008, especulou-se se seriam dez ou 12 cidades-sede
no torneio. Em janeiro passado, Joseph Blatter confirmou que
seriam 12 e justificou sua decisão pela dimensão continental
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do Brasil. No fim do mesmo mês, iniciaram-se as inspeções da
FIFA às 17 cidades candidatas (globoesporte.com, 2009).

Um mês antes do início da Copa do Mundo no Brasil, em maio de 2014,
Joseph Blatter, então presidente da FIFA, afirmou que o governo brasileiro,
muito criticado por aumentar o número de cidades-sede do Mundial de oito
para doze, chegou a cogitar, em algum momento da preparação do país para a
Copa do Mundo, o exorbitante número de dezessete cidades-sede para abrigar
os 64 jogos da competição mais importante do futebol mundial.
O Brasil está sendo criticado por estar sediando uma Copa fora
das dimensões convencionais e com mais estádios que seriam
necessários. Mas, segundo o [então] presidente da FIFA, Joseph
Blatter, os organizadores brasileiros queriam um Mundial ainda
maior, com outras cinco cidades além das doze que acabaram
sendo escolhidas. Se o projeto brasileiro tivesse sido acatado, a
Copa seria mais de duas vezes o tamanho sugerido pela FIFA.
Em uma entrevista ao jornal suíço Le Temps publicada neste sábado [24 de maio de 2014], Blatter conta que o Brasil chegou
a propor a construção de 17 estádios para sediar a Copa do
Mundo de 2014 e que foi justamente a FIFA que conseguiu
convencer autoridades e CBF a reduzir o número para 12. Em
2007, a FIFA indicou para a CBF que queria entre oito e dez
estádios para sediar a Copa. Mas o governo e a CBF acabaram
convencendo a FIFA a realizar o Mundial em doze estádios, o
que tornou o Brasil a Copa mais cara da história. Ao distribuir
a Copa em doze sedes, o Brasil ainda criou problemas logísticos para seleções e torcedores. Jérôme Valcke, [então] secretário-geral da FIFA, chegou a alertar que os torcedores seriam os
que mais sofreriam com a Copa, diante do desafio de terem de
viajar pelo País. “No início, eles (brasileiros) queriam construir
17 estádios”, disse Blatter. Segundo ele, a FIFA conseguiu convencer o país a reduzir esse número para 12. [...] Nos bastidores
da FIFA, dirigentes revelam ao Estado que a distribuição das sedes foi uma decisão política, tomada pelo governo brasileiro em
conjunto com o ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira. [...]
Agora, Blatter usa justamente esse arranjo político para justificar
a presença de cidades como Manas na Copa. Para ele, a responsabilidade é exclusivamente das autoridades brasileiras. “Não foi
uma decisão da FIFA de jogar em Manaus, mas do governo
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brasileiro”, insistiu. Mas ele apontou que o prefeito de Manaus o
garantiu que, depois da Copa, seu estádio será utilizado para outras atividades.“Ele não será um elefante branco” (Chade, 2014).

No dia 16 de junho de 2010, o Morumbi foi excluído do projeto, pois o
Comitê da Cidade de São Paulo não entregou as garantias financeiras referentes
ao projeto do estádio ao Comitê Organizador Local da Copa.
Por decisões políticas e convenientes com a dimensão territorial do país, a
Confederação Brasileira de Futebol (CBF) projetou, conforme já observado, a
realização do evento em 12 sedes, 12 cidades escolhidas para terem estádios e
arenas com o objetivo de acolher o evento mais importante do futebol mundial.

1. Os estádios e arenas da Copa do Mundo FIFA 2014
De acordo com o Portal da Transparência do governo federal, a Copa do
Mundo custou aos cofres públicos R$ 27,42 bilhões (Tabela 1). Deste valor, R$
8,46 foram destinados à construção ou reforma dos doze estádios que sediaram
as partidas da Mundial. Do total investido nos estádios, R$ 3,82 bilhões foram
financiados pelo governo federal, através do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
O [então] presidente Luiz Inácio Lula da Silva autorizou nesta
terça-feira [27 de outubro de 2009] o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) a financiar até 75%
do custo dos estádios para a Copa do Mundo de 2014. Segundo
o [então] ministro do Esporte, Orlando Silva, Lula também confirmou a criação de uma linha de crédito de até R$ 4,8 bilhões
de reais (cerca de US$ 2,790,7 bilhões) para financiar as obras de
construção ou reforma dos 12 locais de disputa do Mundial. O
ministro explicou as condições do financiamento das arenas. – A
linha de crédito de BNDES tem um teto de R$ 400 milhões por
estádio. O banco vai financiar até 75% das obras, com três anos de
carência e o prazo de 12 anos para o pagamento. Os juros serão
TJLP [Taxa de Juros de Longo Prazo], mais 1,9% ao ano – afirmou. [...] De acordo com o ministro do Esporte, as empresas que
ganharem os respectivos contratos de construção ou reforma dos
estádios terão direito a solicitar crédito ao BNDES com prazo
de pagamento em 12 anos, e uma carência de três. Além disso,
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os créditos serão concedidos com uma taxa de juros preferencial,
muito inferior à cobrada pelos bancos comerciais. Os recursos
poderão ser usados tanto na construção ou reforma dos estádios
como nas obras de infraestrutura nos arredores dos locais, para
facilitar a acessibilidade (globo.com, 2009).

Tabela 1 – Total de Custos da Copa do Mundo 2014

Fonte: Portal da Transparência, Controladoria Geral da União, Recuperado em 10
de fevereiro de 2018, de http://transparencia.gov.br/copa2014/empreendimentos/
investimentos.seam?menu=2&assunto=tema
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De acordo com a última Matriz de Responsabilidade divulgada pelo governo federal no Portal da Transparência, o custo total das obras de infraestrutura
no Brasil, para a realização da competição, atingiu US$ 12,27 bilhões.
Os gastos para a realização da Copa do Mundo de 2014, no Brasil, foram
os mais altos de toda a história da competição organizada pela FIFA (Tabela 2).
Tabela 2 – Investimentos das Copas – 1998 - 2014

Fonte: Dados da Pesquisa

Os doze estádios construídos ou reformados para a Copa do Mundo de
2014 custaram ao país R$ 8,457 bilhões (US$ 5,5 bilhões), têm capacidade média de 55,8 mil torcedores e custo médio por assento de US$ 6,7 mil (Tabela 3).
Os estádios construídos para a Copa do Mundo de 2014 custaram em média US$ 7.988, valor 32,8% superior ao da Copa do Mundo de 2010, na África
do Sul, que teve custo médio por assento de US$ 6.015. Importante frisar que,
para a realização do cálculo mencionado, não foram considerados os estádios
reformados, como o Maracanã, a Fonte Nova, o Mineirão, o Castelão, a Arena
da Baixada e o Beira-Rio (PLURI Consultoria, 2014).
Relatório especial “Os Estádios mais caros do Mundo”, de 2014, realizado
pela PLURI Consultoria, empresa especializada em gestão, governança, finanças
e marketing esportivo, mostrou que
[...] os estádios construídos entre 2004 e 2010 [em todo o mundo]
tiveram custo por assento médio de US$ 5.288. No biênio 2011/12
esta média subiu 9,4% e alcançou US$ 5.787, e no período 13/14
(período de entrega dos estádios da Copa do Mundo 2014) houve
um salto 28,2% para US$ 7.420 (PLURI Consultoria, 2014).

Dos 66 estádios analisados pelo relatório da PLURI Consultoria (2014), 38 (58%)
foram construídos com investimento público e 28 (42%) com investimento privado.
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Tabela 3 – Custo dos Estádios Brasileiros para a
Copa do Mundo 2014

* Considerando taxa média de câmbio no período da construção; (1)
Estádios reformados.
Fonte: PLURI Consultoria (2014).

O investimento médio por estádio construído com recursos
públicos [em todo mundo, no período] foi de US$ 231 milhões, enquanto o investimento médio com recursos privados
foi 29% maior, US$ 299 milhões por estádio. A capacidade
média dos estádios construídos com recursos públicos foi de
42,6 mil, e de 47,1 mil com recursos privados. Os estádios
construídos com investimento público tiveram custo médio
por assento de US$ 5.419, enquanto que os construídos com
recursos privados custaram em média 17,4% a mais, US$ 6.359
(PLURI Consultoria, 2014).
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Os doze estádios construídos ou reformados para a Copa do Mundo de
2014, o Estádio Mané Garrincha, em Brasília, foi o mais caro construído para o
Mundial, com investimento total de US$ 830 milhões (R$ 1,5 bilhão), seguido
pela Arena Corinthians com US$ 588 milhões (R$ 1,2 bilhão) e pelo Maracanã
com US$ 578 milhões (R$ 1,1 bilhão) (PLURI Consultoria, 2014).
Comparando o custo de construção por assento, o Mané Garrincha foi o
mais caro, com US$ 11,4 mil, seguido pela Arena Corinthians com US$ 8,6 mil
e Arena da Amazônia com US$ 7,6 mil (PLURI Consultoria, 2014).
No ranking dos 66 estádios mais caros do mundo, elaborado pela PLURI
Consultoria (2014) (Tabela 4), Wembley (Londres, Inglaterra) é o estádio mais
caro já construído, com custo total de US$ 1,1 bilhão, seguido pelo Estádio
Mané Garrincha (Brasília, Brasil) com US$ 830 milhões e pelo Emirates Stadium (Londres, Inglaterra) com US$ 637 milhões.
Considerando apenas os estádios construídos por clubes, o Emirates (Arsenal) foi o de maior custo total, US$ 637 milhões, seguido pela Arena Corinthians com US$ 588 milhões e pela Allianz Arena (Bayern de Munique) com
US$ 437 milhões (PLURI Consultoria, 2014).
Comparando o custo de construção por assento, Wembley (Londres, Inglaterra) novamente lidera o ranking com US$ 12.617 por assento, seguido pelo
Stade de Suisse (Berna, Suíça) com US$ 12.113 e pelo Estádio Mané Garrincha
(Brasília, Brasil) com US$ 11.400 (PLURI Consultoria, 2014).
Entre os 66 estádios relacionados no Relatório da PLURI Consultoria
(2014), há dois brasileiros entre os dez primeiros por custo de assento, o Mané
Garrincha (3º) e a Arena Corinthians (10º). O Brasil é o país com o maior
número de estádios entre os 66 relacionados, um total de nove, sendo seis construídos para a Copa do Mundo (PLURI Consultoria, 2014).
Tabela 4 – Estádios com maior custo de construção por assento –
2004 a 2014
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Fonte: PLURI Consultoria (2014).

Os três estádios brasileiros que não tiveram jogos da Copa do Mundo de
2014 e integraram o ranking da PLURI são o Allianz Parque (São Paulo), 22º
com custo médio por assento de US$ 6.767; a Arena Grêmio (Porto Alegre),
28º com US$ 6.015); e, Engenhão (Rio de Janeiro), 40º com US$ 4.091 (PLURI Consultoria, 2014).
Apesar da tendência de crescimento do valor de construção dos estádios e
arenas em todo o mundo, a Copa do Mundo de 2014, no Brasil, quebrou todos
os recordes da história da competição.
[...] Na análise sobre os gastos [dos estádios] para construí-los ou
reformá-los, o Brasil já bateu [seis meses antes do início da Copa
do Mundo] a soma do que a África do Sul e a Alemanha desembolsaram para os dois últimos Mundiais. O valor gasto para reforma ou construção dos 12 estádios chega a 8 bilhões de reais (3,4
bilhões de dólares), segundo levantamento do Sindicato Nacional
de Arquitetura e da Engenharia (Sinaenco), que conta com correspondentes nas 12 cidades-sede e realiza acompanhamento mensal
de projetos ligados à competição. No Mundial da Alemanha, em

Brasil: a Copa do Mundo 2014, o Padrão-Fifa, o Torcedor-Consumidor e
os Resultados da Pesquisa

849

2006, foram gastos 3,6 bilhões de reais (1,57 bilhão de dólares) para
o mesmo número de estádios. Na África do Sul, em 2010, o valor
aproximado foi de pelo menos 3,27 bilhões de reais (1,39 bilhão
de dólares), mas para 10 estádios, segundo o levantamento. Na Matriz de Responsabilidades de 2010, a previsão brasileira era de que
os gastos com estádios somassem cerca de 5,4 bilhões de reais (2,35
bilhões de dólares) (El País, 2013).

O Maracanã, estádio em que foi realizada a final da Copa do Mundo de
2014, chamou a atenção por conta das diversas reformas recebidas pelo estádio
em curto período de tempo.
No Rio, o Maracanã, palco da final do único Mundial que o
país sediou até agora, em 1950, foi o estádio escolhido para receber algumas partidas da Copa de 2014. No entanto, ao contrário do que aconteceu no século passado, quando o número
oficial de espectadores foi de 199.584 na decisão do torneio, o
estádio terá capacidade para aproximadamente 79.000 pessoas.
Ainda assim, será a arena com maior capacidade no Mundial e
vai sediar a final, em 13 de julho. O que chama a atenção, no
entanto, é o valor da reforma em um estádio que já tinha sido
remodelado para o Mundial de Clubes da FIFA, em 2000, e os
Jogos Pan-Americanos de 2007 (El País, 2013).

Além dos gastos excessivos, as obras de construção e reforma dos estádios
e arenas da Copa do Mundo de 2014 provocaram nove mortes de operários
envolvidos nas obras das instalações.
O auxiliar de carpintaria José Afonso de Oliveira Rodrigues, de 21 anos,
caiu do anel superior do estádio Mané Garrincha, em Brasília, em 11 de junho
de 2012. Quatro trabalhadores morreram nas obras da Arena da Amazônia, em
Manaus. Raimundo Nonato Lima Costa, de 49 anos, em 28 de março de 2013;
Marcleudo de Melo Ferreira, de 22 anos, e José Antônio da Silva Nascimento,
de 49 anos, ambos em 14 de dezembro de 2013; e Antônio José Pita Martins, de
55 anos, em 7 de fevereiro de 2014. Em São Paulo, nas obras da Arena Corinthians, morreram, na queda de um guindaste, o motorista Fábio Luiz Pereira, de
42 anos, e o montador Ronaldo Oliveira dos Santos, de 44 anos, no dia 27 de
novembro de 2013. Também na construção da Arena de São Paulo, aconteceu
a morte de Fábio Hamilton da Cruz, de 23 anos, em 30 de março de 2014. Em
Cuiabá, no dia 8 de maio de 2014, nas obras da Arena Pantanal, Muhammad Ali
Maciel Afonso, de 32 anos, morreu eletrocutado.
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As mortes nos estádios da Copa ainda estão sendo investigadas e
levará tempo para sabermos ao certo quem são os responsáveis. No
entanto, um pesquisador e fiscal de segurança no trabalho ouvido
pela BBC Brasil disse que a maioria dos óbitos poderia ter sido
evitada - possivelmente, todos - se normas básicas de segurança (as
Normas Regulamentadoras previstas na legislação trabalhista, CLT)
tivessem sido obedecidas.Vitor Araújo Filgueiras, auditor fiscal do
Ministério do Trabalho e pesquisador do Centro de Estudos Sindicais e Economia do Trabalho (CESIT) da Universidade de Campinas, Unicamp, baseia suas conclusões preliminares em relatórios
sobre os acidentes feitos pela fiscalização do trabalho, autos de infração lavrados, ações civis públicas do Ministério Público do Trabalho,
fotos e reportagens publicadas pela imprensa (BBC Brasil, 2014).

A Copa do Mundo, no Brasil, chegou ao fim no dia 13 de julho de 2014,
no Estádio do Maracanã, com a vitória da Alemanha sobre a Argentina por 1x0.
Depois de 64 partidas disputadas em 31 dias, a impressão junto aos torcedores,
da competição, foi positiva.
O Mundial no Brasil foi responsável pela quebra de algumas marcas históricas.A média de gols na primeira fase, por exemplo, superou as últimas dez edições: 136 gols foram marcados em 48 jogos
(média de 2,83, a melhor desde o Mundial de 1970). Ao término
do torneio, a rede balançou em 171 oportunidades, igualando o
número da edição de 1998, na França – a média ficou em 2,71,
superior a das Copas de 1974, 1986, 1990, 2002, 2006 e 2010.
O público também superou as expectativas. No total, 3.429.873
torcedores compareceram às 12 arenas da Copa. A média por jogo
foi de 53.592 pessoas, a segunda melhor em 84 anos de história,
atrás apenas do Mundial dos Estados Unidos, em 1994, quando
3.587.538 espectadores assistiram às 52 partidas nos nove estádios
(média de 68.991 por confronto) (estadao.com, 2014).

Os doze estádios e arenas construídos ou reformados para a realização da
Copa do Mundo de 2014 receberam, de forma geral, avaliação positiva por parte dos mais de 3 milhões de espectadores que foram aos 64 jogos da competição.
Para os torcedores entrevistados pelo portal globo.com (2014), durante a realização do Mundial, diversos aspectos, em cada uma das instalações preparadas para
a competição, foram apontados como positivos e negativos (Tabela 5). Porém, de
uma forma geral, a avaliação global dos estádios pode ser considerada positiva.
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Fonte: Globo.com, 2014.

Tabela 5 – Copa das Copas – Avaliação Geral dos Estádios e Arenas
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Em outra pesquisa realizada por órgão de imprensa, o portal uol.com (2014),
os torcedores entrevistados puderam expressar sua opinião sobre diversos quesitos dos serviços oferecidos por cada um dos doze estádios e arenas utilizados
para a Copa do Mundo de 2014.
Cada entrevistado foi convidado a responder, nas doze instalações, em uma
escala de 0 a 10, seis perguntas: gostou da comida? (alimentação), foi fácil chegar ao seu lugar? (acesso), voluntários ajudaram? (apoio), celular funcionou?
(telefonia), sentiu-se seguro ou teve medo? (segurança), e, estava tudo limpo e
confortável (limpeza e conforto). No ranking geral do portal (Tabela 6), a Arena
Fonte Nova, em Salvador, obteve a melhor média de avaliação dos torcedores:
9,7. O Maracanã, a pior, 7,5.
Tabela 6 – Avaliação dos Estádios da Copa do Mundo

Fonte: uol.com, 2014.

Pela pesquisa do uol.com (2014), as doze arenas, em conjunto, numa avaliação
de zero a dez, receber nota 8,7. O item geral com melhor avaliação por parte do
público presente aos jogos da Copa do Mundo foi a segurança, com média 9,1.
Já a alimentação, muito em função do elevado preço, para o torcedor, de bebidas
e comidas, recebeu a pior média, entre os seis itens avaliados: 8,1.
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2. O legado da Copa do Mundo FIFA 2014
Fora das arenas e estádios, o governo brasileiro fez um balanço positivo sobre
a Copa do Mundo no país.
O governo apresentou balanço sobre a Copa do Mundo no
Brasil, nesta segunda-feira [14 de julho de 2014], no Centro
Integrado de Comando e Controle de Brasília. Segundo o governo, o Brasil demonstrou que estava capacitado para assegurar infraestrutura, segurança, telecomunicações, tratamento
adequado aos turistas às seleções e aos chefes de Estado que
compareceram ao evento. [...] Para Dilma Rousseff [então presidente da República], foram superados prognósticos negativos
sobre a competição, que previam a não conclusão de arenas e a
falta de capacidade dos aeroportos para receber os turistas. “A
gente dizia que ia ter a Copa das Copas. Tivemos a Copa das
Copas. Tivemos, sem tergiversar, um problema que foi a nossa
partida, nosso jogo com a Alemanha. No entanto, acredito que
tudo na vida é superação. [...] Derrotamos, sem dúvida, essa
previsão pessimista e realizamos, com imensa e maravilhosa
contribuição do povo, essa Copa das Copas”, afirmou (Governo do Brasil, 2014).

Segundo o governo brasileiro, um dos principais legados que a competição
deixou para o Brasil, foi o sistema de segurança integrado, montado para garantir a tranquilidade de turistas e torcedores que viajaram pelo país durante os 31
dias da disputa.
Durante três anos [desde 2011], o Brasil se preparou para receber a Copa do Mundo 2014. Por meio da integração das forças
policiais dos estados, da União e das Forças Armadas, o País
empregou o maior efetivo de profissionais já contabilizados
em um evento esportivo. Foram investidos mais de R$ 1,19
bilhão para atuação de mais de 177 mil agentes, contingente
três vezes maior do que o empregado na última Copa, em
2010, na África do Sul. Esse grande esquema montado para
garantir a segurança de brasileiros e turistas agora fica como
legado para a Nação. As ações de segurança pública, defesa e
inteligência para a Copa do Mundo 2014 foram estruturadas
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pelos ministérios da Justiça, da Defesa e do Gabinete de Segurança Institucional. A execução foi realizada pelas instituições
federais, estaduais e municipais nas 12 cidades sede e nas outras
3 cidades com centros de treinamento (Vitória, Aracaju e Maceió). [...] Com a criação da Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos do Ministério da Justiça (Sesge),
as ações de segurança pública passaram a ter uma integração
nacional, com o Sistema Integrado de Comando e Controle
(Governo do Brasil, 2014).

A criação dos Centros Integrados de Comando e Controle (CICC) pode
ser considerada um dos mais importantes legados da Copa do Mundo de 2014
no Brasil.
Foram criados 15 Centros Integrados de Comando e Controle
– CICC (12 regionais, dois nacionais, em Brasília e no Rio, e
um Centro de Cooperação Policial Internacional). Os estados
receberam 27 Centros de Comando e Controle Móveis (caminhões equipados que ficarão nas proximidades dos estádios),
além de 12 imageadores aéreos (equipamentos instalados em
helicópteros, capazes de captar e transmitir imagens em tempo
real para os centros de controle), robôs para detonação de explosivos e 36 plataformas de observação elevadas (com 12 câmeras
de alta resolução capazes de captar, tratar e transmitir imagens).
Durante todo o período do Mundial, todos os 15 quinze Centros Integrados de Comando e Controle (CICCs) estiveram em
operação 24 horas por dia (Governo do Brasil, 2014).

A atuação da Polícia Federal nas fronteiras do país também mereceu destaque do governo federal no balanço apresentado sobre a realização da Copa do
Mundo no país. Pelos cálculos da Polícia Federal, cerca de 846 mil estrangeiros
visitaram o Brasil para o Mundial de 2014.
Além de trabalhar em conjunto com setores da segurança nacional, a PF atuou juntamente com as forças policiais internacionais dos países que participaram da competição. Agentes
fizeram controle de migração de cerca de 846 mil pessoas que
entraram no país durante a competição, impedindo a entrada
de 266 estrangeiros que estavam ilegais ou com nome na lista
de proibidos de entrar. A PF também fez a segurança de chefes

Brasil: a Copa do Mundo 2014, o Padrão-Fifa, o Torcedor-Consumidor e
os Resultados da Pesquisa

855

de Estados, delegações, controle de segurança privada, prisões,
entre outras ações (Governo do Brasil, 2014).

Ao todo o governo federal investiu R$ 1,9 bilhão em segurança. Perto de
170 mil policiais e agentes federais estiveram envolvidos na segurança total do
evento.
O investimento total do governo federal foi R$ 1,9 bilhão, sendo R$ 1,17 bilhão oriundos do Ministério da Justiça e R$
800 milhões Forças Armadas. Foram 52 dias de atividades, que
tiveram início em 23 de maio e terminaram no último dia do
torneio, 13 de julho. Neste período, os Centros Integrados de
Comando e Controle (CICC), que receberam investimentos
na faixa de R$ 70 milhões, funcionaram ininterruptamente por
1.248 horas. Para o Mundial foram escalados mais de 116,6 mil
agentes das forças de segurança (policiais militares, civis, federais, rodoviários federais, bombeiros, guarda municipal, Detran
e Força Nacional) e outros 50 mil das Forças Armadas. Cerca de
33 mil ações figuram nos relatórios de segurança, entre vários
tipos de vistorias, escoltas, policiamento ostensivo, controle de
migração, prisões e outros (Governo do Brasil, 2014).

Entre as ocorrências registradas pelas autoridades militares e policiais do país,
diversos casos de venda ilegal de ingressos e de estrangeiros que foram barrados
antes mesmo de entrarem no Brasil para a Copa do Mundo. As manifestações
contra a realização do Mundial no país, uma preocupação antes da realização da
competição, aconteceram em pequeno número e não incomodaram a tranquilidade dos torcedores e turistas.
Cerca de 846,6 mil estrangeiros de 202 países vieram ao Brasil
assistir à Copa. A Polícia Federal barrou a entrada de 371 por
apresentarem problemas na documentação ou porque estavam
na lista de pessoas impedidas. Argentina (87), Estados Unidos
(67), Nigéria (47) e China (41) são os países que mais registraram estrangeiros impedidos de entrar no País. De acordo
com as autoridades, 271 cambistas foram detidos com 1.825
ingressos, R$ 105 mil reais, 44 mil dólares e 1,8 mil euros. No
período da Copa foram contabilizadas 236 manifestações, 51
mil manifestantes, 19 manifestações com registros de violência
e 355 pessoas detidas (Governo do Brasil, 2014).

856

Os Estádios e Arenas do Futebol Brasileiro e o legado da Copa do Mundo 2014:
o padrão FIFA, o consumidor do esporte e o entretenimento

Apesar da avaliação positiva por parte do governo federal, nem todos os setores da vida econômica do país foram beneficiados com a realização da Copa
do Mundo de 2014 no Brasil. O crescimento econômico, que seria impulsionado pela realização do megaevento no país, efetivamente não ocorreu. Com a
competição ocorrendo em território brasileiro, a produção industrial do Brasil
praticamente parou nos 31 dias de competição.
[...] Vários indicadores apontam [...] que o segundo trimestre
do ano [de 2014] viu uma forte desaceleração da economia,
com as previsões para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) deste ano [2014] recuando para algo em torno de
1%. Para consultorias e analistas consultados pelo G1, apesar
das promessas do governo de que o evento geraria milhares de
empregos e ajudaria a impulsionar o crescimento, o Mundial
teve efeito praticante nulo ou insignificante para a economia.
“A Copa é um evento que aumenta muito o bem estar, mas
tem impacto meio irrelevante na economia, sobretudo em países grandes como o Brasil. Se teve algum efeito, minha análise
é que foi negativo. Foi como se tivéssemos tido um grande
feriado prolongado. E se o país trabalhou menos, também produziu menos”, afirma o economista Celso Toledo, da consultoria LCA. Para Emerson Marçal, coordenador do centro de
macroeconomia aplicada da FGV-SP, o efeito Copa ao término
do ano deverá somar zero. “O país parou por vários dias. A produção caiu, as vendas no varejo caíram, mas as pessoas também
se planejaram para fazer antes ou depois o que fariam durante
a Copa. Muitos setores adiantaram o início do semestre, outros
vão ter agora um dezembro mais longo. Mas ao fim do ano o
efeito deve somar zero”, avalia o economista (G1, 2014).

Na análise por setores, entretanto, houve quem faturou com a Copa, sobretudo os segmentos ligados ao turismo e lazer, como hotéis e bares. Por outro
lado, a indústria manteve a trajetória de queda, por conta da grande quantidade
de feriados e dias parados. O desaquecimento econômico, associado à fraca demanda e aos feriados, levou fábricas de diferentes áreas a dar férias coletivas ou
a mudar a jornada de trabalho em junho de 2014 (G1, 2014).
Somente no setor automotivo, a queda na produção [em junho de 2014] foi de 33,3% na comparação com junho do ano
passado [de 2013]. Já as vendas de veículos caíram 17,27%. No
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acumulado até maio [de 2014], a indústria brasileira acumula
queda de 1,6% na produção e de 2,2% na geração de emprego,
segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (G1, 2014).

Já os setores ligados ao turismo comemoram o faturamento e o número
recorde de estrangeiros no país: 700 mil apenas em junho de 2014 – número
132% acima do mesmo mês, em 2013. O dinheiro deixado pelos “gringos” no
Brasil durante o período da Copa foi 169% maior que o volume de dólares
gasto no mesmo período de 2013, segundo levantamento da empresa de cartões
de crédito MasterCard (G1, 2014).
Nos 21 aeroportos das 12 cidades-sede, a média diária de passageiros foi de 485 mil, número superior ao do carnaval [de
2014] e do último Natal [2013]. A taxa de ocupação nos hotéis
das cidades-sede cresceu 24% na comparação com o mesmo
período de 2013, estima o Fórum de Operadores Hoteleiros
do Brasil (FOHB). [...] Em cidades como São Paulo, entretanto, o movimento caiu por causa da redução do turismo
de negócios. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de
Hotéis do Estado de São Paulo (ABIH-SP), a ocupação ficou entre 58% e 62% durante a Copa, abaixo da média de
75% no ano passado [2013]. A entidade avalia, porém, que não
ocorrem perdas, uma vez que houve uma transferência dos
eventos corporativos e feiras para outras datas ao longo do ano
para não concorrerem com o período do Mundial. “São Paulo
não perdeu nada. Pelo contrário, houve ganho porque a Copa
trouxe uma demanda totalmente nova para a cidade. Tivemos
queda em junho [2014], mas em todos os outros meses do ano
tivemos crescimento de mais de 10% e vamos crescer entre
4% e 7% no ano”, afirma o presidente da associação, Bruno
Omori (G1, 2014).

Antes do início da organização do mundial, levantamento feito pela Ernst
& Young (EY), em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), estimou
que a Copa injetaria R$ 142,3 bilhões na economia brasileira entre 2010 e
2014, sendo cerca de R$ 30 bilhões em investimentos em estádios e obras
de mobilidade urbana, podendo gerar cerca de 3,6 milhões de empregos em
todo seu ciclo.
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Ainda que o cálculo não tenha sido refeito ou revisto, a Ernst
& Young avalia que os números estão próximos da realidade do
que se assistiu. “As projeções deveriam ser mensuradas agora
ao término do evento, mas dado do sucesso da Copa acredito que os números estão bem próximos da realidade”, afirma
Marcos Nicolas, diretor de Mercados Estratégicos da EY, destacando que o estudo levou em consideração um número de
600 mil turistas estrangeiros, abaixo dos 700 mil que vieram
ao país (G1, 2014).

Entre os analistas, pesquisadores e estudiosos, a Copa do Mundo no Brasil
divide opiniões sobre todo o potencial de legado para o país. Parece ser consenso, entretanto, que as obras de infraestrutura ficaram abaixo do esperado,
praticamente se limitando a arenas e estádios.
“A grande decepção é que foi prometida uma agenda de obras
não apenas ligadas ao evento e boa parte dela ficou pelo caminho”, avalia Emerson Marçal, da FGV. [Marcos] Nicolas
[da Ernst & Young] lembra, porém, que muitas das obras prometidas e que não foram entregues continuam sendo tocadas
e resultarão em investimentos concretizados. “Legado não é
só o dia seguinte. A Copa serviu de catalisador para acelerar
obras necessárias e este aspecto – de não ter sido completado
os investimentos – irá contribuir para que essa questão ganhe
ainda mais urgência”, avalia o diretor da EY. Para ele, o legado
econômico da Copa precisa também contabilizar o sucesso do
ponto de vista organizacional e o potencial de atração de mais
turistas e investimentos no longo prazo (G1, 2014).

O “padrão FIFA” de qualidade de estrutura e serviços para arenas e estádios
da Copa do Mundo, tão criticado nas manifestações populares ocorridas em
2013, também representou, na opinião de economistas e pesquisadores, um “legado imaterial” do megaevento no Brasil.
O economista-chefe do Bradesco, Octavio de Barros, afirma
que, independente do legado material em termos de infraestrutura e de investimentos das empresas, é preciso destacar
o “legado imaterial” da Copa. “O fraco crescimento da economia brasileira em 2014 corre o risco de passar uma visão
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equivocada do legado e do impacto da Copa do Mundo no
Brasil”, diz. “O tão criticado ‘padrão FIFA’ trouxe uma grande
contribuição ao país, ampliando o grau de exigência de qualidade para a organização de novos eventos importantes no Brasil. Acredito que daqui para frente a qualidade de serviços em
geral, a mobilidade urbana, a forma de transmissão de eventos,
a telefonia, a hotelaria, os esquemas receptivos, o turismo em
geral, os aeroportos etc. ganham bem melhores perspectivas e
padrões superiores de qualidade”, avalia (G1, 2014).

Em um país como o Brasil, tão apegado a resolver seus principais problemas
na base da improvisação, o chamado “jeitinho brasileiro”, o “padrão FIFA”,
destinado a garantir um nível mínimo de boa execução nos serviços oferecidos
aos torcedores/consumidores presentes às arenas e estádios da Copa do Mundo
de 2014, colocou na pauta de discussão do país uma questão fundamental: a
qualidade daquilo que é apresentado ao público, seja consumidor ou não, na
oferta de um determinado produto ou serviço. Talvez tenha sido este, a forma
de pensar a qualidade de um serviço oferecido ao cliente, como mencionaram os especialistas entrevistados pelo G1 (2014), o grande legado imaterial do
Mundial para o Brasil.
Acostumado à improvisação e ao “jeitinho”, o país teve de seguir, na construção e reforma dos doze estádios e arenas para a Copa do Mundo de 2014,
as rígidas regulamentações, o “padrão FIFA”, previstas no documento oficial
da FIFA (2011), o Estádios de Futebol: Recomendações e Exigências Técnicas (5ª edição). Pela primeira vez, em nível nacional, a qualidade dos serviços ofertados à
população, como saúde, educação e outros, passou a ser tema de manifestações,
como as ocorridas em 2013. O Brasil, enfim, despertou, em sua cidadania, para
a “qualidade”.

3. Os Estádios e Arenas depois da Copa do Mundo 2014
Depois da Copa do Mundo de 2014, as doze arenas e estádios construídos
ou reformados para a competição passaram a buscar soluções para sua viabilização econômica, financeira e esportiva.
Um ano depois da Copa do Mundo, segundo reportagem do jornal Folha de
São Paulo, oito dos doze estádios do Mundial apresentava prejuízo.
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Passado exatamente um ano da abertura da Copa do Mundo no Brasil, os estádios, anunciados como o principal legado
esportivo para o país, se tornaram uma dor de cabeça para
clubes, governos e concessionárias. Oito dos 12 estádios construídos para o Mundial são deficitários. Acumularam em 2014,
prejuízo superior a R$ 126 milhões. Levantamento realizado
pela reportagem da Folha aponta que Arena da Baixada (PR),
Arena Pernambuco, Arena Pantanal (MT) e Maracanã (RJ)
fecharam o ano de 2014 no vermelho. Também ficaram no
prejuízo Fonte Nova (BA), Mané Garrincha (DF), Arena da
Amazônia (AM) e Castelão (CE). E os oito estádios seguem
com dificuldades de se viabilizar financeiramente. Só Itaquerão [Arena Corinthians] (SP), Mineirão (MG), Beira-Rio (RS)
e Arena das Dunas (RN) tiveram lucro. A arena corintiana,
porém, ainda não começou a ser paga [em junho de 2015].
[...] Segundo especialistas, uma equação envolvendo a baixa
qualidade dos jogos, os horários das partidas (muitas vezes, às
22h) e o alto custo de operação dos equipamentos modernos
dos estádios explica esse déficit. [...] Se o problema do Maracanã é a qualidade das partidas, em outros estádios o cenário
é ainda pior. Arena de Cuiabá, Brasília e Manaus tentam sobreviver sem uma agenda de jogos garantidos (Folha de São
Paulo, 2015).

Estádios vazios, construídos em localidades sem clubes de futebol que disputam as principais competições nacionais, como Cuiabá, Manaus e Brasília,
começaram a mostrar toda a sua vocação para “elefantes brancos1”.
Quando a construção e reforma de 12 estádios espalhados
pelo Brasil foi anunciada, a justificativa era de que modernizariam o futebol brasileiro e atrairiam mais torcedores para
os campeonatos regionais. As novas arenas – que, de fato, são
modernas – custaram cerca de 8,4 bilhões de reais, 184% a

1.

Elefante branco é uma expressão idiomática para uma posse valiosa da qual seu proprietário não pode se livrar e cujo custo (em especial o de manutenção) é desproporcional à sua utilidade ou valor. O termo é utilizado na política para se referir a obras
públicas sem utilidade.
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mais do que o estimado inicialmente. Apesar dos enormes
investimentos, a maioria dos estádios só viu futebol e arquibancadas lotadas na Copa mesmo. Para a população brasileira,
no entanto, a maior expectativa que se criou com a vinda da
Copa do Mundo para o país foi a do legado que seria deixado. As principais promessas eram novos e mais modernos
aeroportos e soluções para o caos que é o transporte público
nas grandes cidades. Das 82 obras que foram inicialmente
propostas na Matriz de Responsabilidades da Copa, apenas
20 foram concluídas e entregues para a população. Segundo
cálculo do jornal Folha de S. Paulo, 2,5 milhões de pessoas
ficaram sem as novidades prometidas. Em pelo menos quatro
estádios, a alcunha de elefantes brancos já estava predestinada
antes mesmo do início da construção. Isto porque Natal, Manaus, Cuiabá e Brasília não têm um campeonato de futebol
forte o suficiente para atrair torcedores para os mais de 40
mil lugares disponíveis nas arquibancadas. Hoje [setembro de
2016], estas caríssimas arenas recebem de festas de crianças a
encontros corporativos (exame.com, 2016).

Dois anos após o final da Copa do Mundo, a situação financeira dos doze
estádios e arenas construídos ou reformados para o Mundial não havia melhorado. Como já mencionado, os doze estádios utilizados no Brasil para a competição mais importante do futebol mundial foram financiados, em boa parte,
por investimentos públicos. Esse valor, R$ 8,457 bilhões, não retorna mais para
o contribuinte. O que preocupa, agora, após a realização da Copa do Mundo,
é o dinheiro que deverá ser gasto para a operação e a manutenção de cada um
dos estádios e arenas utilizados no Mundial. A falta de transparência de diversos
governos estaduais dificulta a análise da situação de cada instalação utilizada para
o megaevento da FIFA.
O preço do legado da Copa está aberto. Aumenta a cada ano
com os prejuízos anuais dos estádios. [...] ÉPOCA coletou nos
últimos seis meses [janeiro a julho de 2016] as demonstrações
financeiras e os documentos de 15 novos estádios brasileiros,
um legado deixado pela Copa. Além dos 12 que receberam
jogos no Mundial, foram considerados Allianz Parque, do Palmeiras, Arena do Grêmio e Independência, todos reformados
no mesmo período e nos mesmos padrões. A falta de transparência dificulta. Mato Grosso, Distrito Federal e Amazonas
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são três governos que informam apenas os dados referentes a
2015. Os números de 2014 e 2013, como estavam sob a batuta
de outros governadores, sumiram. As empresas que gerem o
Castelão, no Ceará, ignoraram os contatos feitos por três meses
até que o governo cearense, a pedido de ÉPOCA, cobrou do
consórcio o envio das informações solicitadas. Elas chegaram
aos 45 do segundo tempo para fechar a reportagem. Os documentos apontam prejuízos para todo lado. Dos 15 estádios
analisados, só a Arena Corinthians e o Beira-Rio tiveram lucro
operacional em 2015 (Capelo, 2016).

A reportagem da revista Época (Capelo, 2016) analisou o lucro ou prejuízo
operacional de cada um dos doze estádios e arenas construídos para a Copa
do Mundo, mais o Allianz Parque, em São Paulo; a Arena do Grêmio, em Porto Alegre; e o Independência, em Belo Horizonte. O resultado operacional
(lucro ou prejuízo) permite analisar a eficiência da operação de cada um dos
estádios e representa o saldo entre as receitas e as despesas antes de considerar
juros. As organizações empresariais chamam isso de Ebitda. O governo, de
superávit primário. Os juros, no caso dos estádios, são gerados pelos empréstimos e pelas emissões de debêntures tomadas para financiar a construção.
Neste cálculo eles foram deixados de lado para que fosse possível à reportagem diagnosticar a saúde financeira do negócio fim da companhia. Se a arena
já consegue receita suficiente para pagar sua despesa e sobrar alguma coisa,
mesmo que essa sobra ainda não pague a dívida da construção, ela demonstra
ser economicamente viável.
A reportagem de Época (Capelo, 2016) também dividiu, para efeito de comparação, os estádios três grupos: os administrados por governos, os privatizados
por meio de parcerias público-privadas (PPPs) e os privados.
No primeiro grupo [os administrados por governos] se enquadram a Arena Pantanal (Cuiabá), o Mané Garrincha (Brasília)
e a Arena da Amazônia (Manaus). Os três deram um prejuízo
somado de R$ 17,2 milhões em 2015. Como nunca foram
privatizados, são ralos de dinheiro público. Todo centavo que
falta para pagar as despesas sai das contas dos endividados governos estaduais. O grupo de arenas administradas pelo estado
ganhou novo membro em 2016: a Arena Pernambuco (Recife), cuja concessão para a Odebrecht foi rescindida em abril.
Isso significa que o prejuízo do estádio, R$ 27,4 milhões em
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2015, passa a ser pago com dinheiro público pernambucano a
partir de 2016. [...] Os prejuízos são relativamente baixos, no
mundo das contas públicas, mas custam caro para a sociedade
(Capelo, 2016).

No segundo grupo de estádios e arenas, aqueles privatizados por meio de
parcerias público-privadas (PPPs), a situação não é melhor e a conta do prejuízo
acaba nas mãos, ou no bolso, do contribuinte.
Na PPP ideal, o Estado entrega o estádio para a administração privada, estabelece mecanismos de incentivo à boa gestão e se livra dos prejuízos. O governo
repassa dinheiro à concessionária para pagar a construção e ajudar na manutenção, mas põe condições. Se a arena não for bem avaliada por torcedores, se
não tiver licenças ambientais, se não estiver disponível aos clubes ou se não der
lucro, o estado reduz o valor pago ao operador. Na PPP ideal a mesma empresa
que constrói depois assume a operação, e os pagamentos públicos só começam
depois que a construção terminar.
No segundo grupo, dos estádios privatizados por meio de parcerias público-privadas (PPPs), estão a Arena das Dunas (Natal),
o Castelão (Fortaleza), a Fonte Nova (Salvador), o Mineirão
(Belo Horizonte), o Independência (Belo Horizonte) e o Maracanã (Rio de Janeiro). O fato de estarem nas mãos de empresas privadas não os livram de desperdiçar dinheiro público. Dos
seis estádios, só o Maracanã e o Independência não recebem repasses de governos estaduais. Não quer dizer que uma PPP não
possa ter dinheiro público. [...] No Brasil, no setor de arenas, as
PPPs foram distorcidas. Em Pernambuco e na Bahia os governos prometeram às construtoras depositar verbas adicionais caso
elas tivessem prejuízos. O Ceará desperdiçou a oportunidade de
condicionar os repasses públicos a índices de desempenho – só
2% do valor do contrato foram atrelados à boa gestão, no cálculo de Naves. No Rio e em Minas Gerais, os governos jogaram
fora a possibilidade de “parcelar” os custos das construções do
Maracanã e do Independência. Ambos pagaram às construtoras
à vista e não têm perspectiva de recuperar o dinheiro. No Rio
Grande do Norte os repasses públicos cobrem com sobras as
despesas da arena. Por que a operadora se esforçaria para fazer a
arena dar lucro? De diferentes modos os governadores estaduais
fizeram negócios confortáveis para as construtoras: elas não têm
estímulos à boa gestão. O único caso que se aproxima da PPP
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ideal é o do Mineirão, que perdeu parte da verba pública por
dar prejuízo. Isso ajuda a explicar por que arenas privatizadas,
mesmo onde há futebol tradicional, tiveram gordos prejuízos
operacionais em 2015. [...] Nenhuma arena consegue dinheiro
suficiente nem sequer para pagar os próprios gastos. Maracanã,
Mineirão e Fonte Nova têm prejuízos que excedem os R$ 20
milhões mesmo com as partidas regulares de Flamengo, Fluminense, Cruzeiro e Bahia. A Arena das Dunas e o Castelão
têm perdas menores, mas estão em estados onde os principais
clubes estão em divisões nacionais inferiores e, portanto, levam
menos público e geram menos arrecadação. Ninguém se salva
(Capelo, 2016).

Os resultados operacionais ruins de boa parte das arenas administradas em
regime de parceria público-privada têm provocado, desde o final da Copa do
Mundo, um efeito inusitado: várias concessionárias estão desistindo de administrar suas arenas, devolvendo as instalações à tutela dos respectivos governos
estaduais.
Os contratos desequilibrados e os prejuízos têm causado um
efeito em cascata no Brasil: as concessões desabam uma a
uma. Em países com mercados esportivos desenvolvidos, arenas são geridas por empresas especializadas. No Brasil, políticos as entregaram para empreiteiras como Odebrecht, OAS e
Andrade Gutierrez. Depois que foram detonadas financeiramente pela Operação Lava Jato, essas construtoras decidiram
que não querem mais brincar de estádio. A OAS, quebrada,
anunciou o interesse em vender as concessões da Arena das
Dunas e dos 50% que detém na Fonte Nova. A Odebrecht
não fala abertamente, mas negocia a venda da concessão do
Maracanã. A Arena Pernambuco, cujo contrato já foi rescindido, também era da Odebrecht. O lado perverso da quebradeira de empreiteiras é que, conforme privatizações de
arenas sucumbem, as arenas voltam para as mãos do estado. E
os prejuízos passam a ser pagos com o dinheiro do bolso do
cidadão (Capelo, 2016).

Nas arenas totalmente privadas, apesar da situação ser, do ponto de vista
operacional, muito melhor do que os dois modelos anteriores, ainda existem
vários problemas que prejudicam a saúde financeira das instalações, a maior

Brasil: a Copa do Mundo 2014, o Padrão-Fifa, o Torcedor-Consumidor e
os Resultados da Pesquisa

865

parte acarretada pela desastrosa engenharia financeira utilizada para levantar
os recursos necessários (empréstimos) para a construção dos estádios e arenas. Os juros excessivos dos financiamentos obtidos pelos donos dos estádios
consomem os lucros obtidos pelos clubes com a eficiente gestão da operação
das instalações.
O terceiro e último grupo, totalmente privado, também está
afundado em prejuízos. A Arena Corinthians e o Beira-Rio
têm lucros operacionais, antes de considerar os juros, mas estão
no vermelho quando os empréstimos tomados para as construções entram na conta. A WTorre praticamente empatou em
receitas e despesas do Allianz Parque, o estádio do Palmeiras,
mas também está longe do azul com os juros. A Arena do Grêmio sofreu com a ruptura entre o clube gaúcho e a OAS e
encaminha para um novo modelo: o Grêmio quer comprar a
gestão e tirar a empreiteira de campo. A Arena da Baixada, toda
administrada pelo Atlético-PR, sem terceiros, não tem receita
suficiente para se bancar. A diferença entre esse grupo e os
anteriores é que não há dinheiro público. Corintianos e palmeirenses, atleticanos, colorados e gremistas podem se chatear
com os estragos financeiros que os estádios deficitários fazem
em seus times. Mas o coletivo dos cidadãos paulistas, paranaenses e gaúchos não têm nada a ver com isso. [...] O problema é
que muitos estádios não têm público nem eventos suficientes
para arrecadar mais (Capelo, 2016).

Apesar dos diversos problemas na gestão das arenas e estádios que surgiram
no futebol brasileiro a partir da escolha do país como sede da Copa do Mundo
de 2014, as novas instalações esportivas parecem ter agradado aos torcedores que
frequentam os principais estádios do futebol brasileiro.
Estudo divulgado pela BDO Brasil (2015), Público e Renda Série A - 2015,
demonstra que o público das partidas do Campeonato Brasileiro da Série A
cresceu em relação ao ano de 2014, muito por conta do surgimento das novas
arenas do futebol no país. O relatório também mostra um substancial acrescimento de arrecadação da competição, em especial por conta dos novos espaços
que passaram a abrigar as partidas do Campeonato Brasileiro depois da Copa
do Mundo.
O estudo aponta que a arrecadação com bilheteria do Campeonato Brasileiro da Série A de 2015 foi, até aquele momento, a maior da história da
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c ompetição. Foram arrecadados, em 2015, nos 380 jogos da disputa, R$ 236,2
milhões contra R$ 215,7 milhões do ano anterior, um crescimento de 10%. No
período 2006-2015, a arrecadação total de bilheteria de 2015 foi 349% maior
do que os R$ 52,6 milhões do ano de 2006 (BDO Brasil, 2015).
A média de público da Série A do Campeonato Brasileiro de 2015 foi de
16.733 torcedores, inferior ao recorde de 2009 de 17.807 espectadores. Porém,
e aí reside o efeito mais notável das novas arenas e estádios, foi o aumento do
ticket médio da competição (BDO Brasil, 2015). Em 2015, o Campeonato
Brasileiro da Série A atingiu o recorde de R$ 37,06 no preço de seu ingresso
médio, o ingresso mais caro da história. O valor é 7% maior do que o de 2014,
com R$ 34,72, e 224% maior do que os R$ 11,43 registrados em 2006 (BDO
Brasil, 2015).
O relatório da BDO Brasil (2015) também comparou, no Campeonato
Brasileiro da Série A de 2015, um ano após a Copa do Mundo, a performance
entre as novas arenas e os estádios antigos. O público médio, na competição,
nas partidas realizadas nas novas arenas foi de 24.505 contra 10.447 dos estádios antigos, uma média 35% maior. O ticket médio das novas arenas, em
comparação aos estádios antigos, também é bem maior, 67%: R$ 42,98 contra
R$ 25,71.
Porém, quando comparamos o público presente às quinze principais arenas e
estádios do Brasil entre os anos de 2014 e 2017 é possível perceber uma redução,
em competições nacionais, da ordem de 11,84% (Tabela 7). A arrecadação total
dos doze estádios e arenas construídos para a Copa do Mundo de 2014 mais a
Arena do Grêmio, o Allianz Parque e o Independência, em valores nominais,
sem correção inflacionária, e levando em consideração apenas as competições
estaduais, regionais e nacionais, caiu 18,35% no período 2015-2017.
O ticket médio geral dos quinze principais estádios e arenas do Brasil, somente em competições realizadas no país e sem levar em conta o efeito da inflação, também caiu no período 2015-2017: 7,38%, de R$ 38,99 em 2015 para
R$ 36,11 em 2017.
Importante ressaltar que, para a elaboração da Tabela 7, foram utilizados
apenas os dados de competições realizadas no Brasil: Campeonatos Brasileiros das Séries A, B, C e D; Copa do Brasil, Copa Verde, Copa do Nordeste,
Primeira Liga e todos os campeonatos estaduais com partidas realizadas entre
2014 e 2017 nos estádios analisados. Importante salientar que todos os valores
monetários utilizados forma nominais, sem correção e/ou desconto do fator
inflacionário.
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Fonte: BDO Brasil (2015), srgoool.com.br e CBF (Confederações Brasileira de Futebol).
*Foram utilizados apenas os dados de competições nacionais, regionais e estaduais.

Tabela 7 – Público, arrecadação e ticket médio nos principais estádios do Brasil (2015-2017) –
somente competições nacionais*

Excesso de problemas de gestão e falta de público. Queda no interesse dos
torcedores e consumidores pelo produto futebol no Brasil nos últimos anos.
Estádios e arenas construídos em cidades sem clubes importantes nos principais
campeonatos disputados no país e sem potencial econômico para atrair consumidores para importantes eventos esportivos. Aumento crescente no custo
de manutenção e operação nos estádios e arenas construídos para a Copa do
Mundo de 2014. Financiamentos impagáveis.
Porém, e o torcedor? O que o público presente aos estádios de futebol do
Brasil no ano de 2014 nos principais estádios do país, em especial os doze construídos ou reformados para o Mundial da FIFA, pensa sobre o produto futebol,
estádios antigos, arenas “padrão FIFA” e a Copa do Mundo.
É isso que iremos mostrar a partir de agora, com a apresentação dos resultados consolidados Brasil, da pesquisa “Os novos estádios e arenas e o comportamento do consumidor do produto esportivo: o padrão FIFA de qualidade e
o impacto no torcedor brasileiro”, realizada em 2014, com financiamento do
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

4. A Pesquisa: os novos estádios e arenas do Brasil antes, durante e depois da Copa
Como já exaustivamente mencionado ao longo de todo este livro, a pesquisa
foi realizada em três fases: a Fase 1, antes da disputa do Mundial, aconteceu no
1º semestre de 2014, nos estádios que não seriam utilizados para a Copa do
Mundo; a Fase 2, durante a Copa do Mundo, junto a torcedores que tiveram a
experiência de assistir a jogos do Mundial nas novas arenas e estádios construídos no Brasil para abrigar a competição (Padrão FIFA); e, a Fase 3, junto a pessoas que assistiram às partidas das Séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro
e da Copa do Brasil, disputadas nas arenas da Copa do Mundo, no 2º semestre
do ano de 2014.
Ao todo, nas três fases da pesquisa, foram entrevistadas 11.052 pessoas. Porém,
por problemas de validação, foram considerados, para a realização da pesquisa,
10.963 entrevistados, assim divididos por fase: Fase 1 – 4.602 respondentes; Fase
2 (Copa do Mundo) – 2.794 espectadores entrevistados; e, Fase 3 – 3.656 pessoas ouvidas para a pesquisa. A pesquisa foi realizada, em suas três fases, nas doze
cidades-sede da Copa do Mundo de 2014. A distribuição da amostra por local
é apresentada na Tabela 8.
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Tabela 8 – Tamanho e distribuição da amostra

Fonte: os autores

Oitenta e nove respondentes, no total das três fases, foram desconsiderados
na amostra por responderem ao instrumento de pesquisa de forma incorreta ou
com base em sua experiência em um estádio ou arena fora das doze cidades-sede da Copa do Mundo, objetos principais da nossa pesquisa.
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4.1 O torcedor e seus hábitos de consumo do produto
futebol
O primeiro grupo de questões do instrumento de pesquisa tinha como objetivo identificar os hábitos de consumo do produto futebol dos torcedores que
frequentaram estádios no Brasil durante o ano de 2014: antes, durante e depois
da Copa do Mundo de 2014.
Identificar se o torcedor que frequentou estádios e arenas no Brasil durante o ano
de 2014 se considerava torcedor de um time de futebol foi o objetivo da primeira
questão do instrumento de pesquisa. Os resultados são apresentados na Tabela 9.
Tabela 9 - Você se considera torcedor de algum time de futebol?

Fonte: os autores.

A segunda pergunta do questionário procurou levantar o tempo gasto pelos
entrevistados para chegarem de sua casa (ou hotel) ao seu lugar dentro do estádio. Os dados obtidos são apresentados na Tabela 10.
Tabela 10 – Quanto tempo levou de sua casa (hotel) ao estádio?

Fonte: os autores.
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Para a pergunta “quantas horas você dedica, em média, ao futebol por semana (incluindo assistir a jogos no estádio ou na televisão, programas televisivos
ou notícias sobre o esporte, ler notícias no jornal ou na internet, participar em
fóruns de redes sociais, falar com os amigos, etc.)?”, foram obtidas as respostas
apresentadas na Tabela 11.
Tabela 11 – Tempo gasto por semana com o consumo do produto
futebol.

Fonte: os autores.

Para a próxima questão, que compõe o grupo “opinião sobre hábitos em
estádio e entretenimento”, foram feitas seis afirmações. Para cada enunciado,
cada respondente deveria marcar, em uma escala de 1 (discordo totalmente) a
5 (concordo totalmente), sua opinião sobre a colocação realizada. Os resultados
obtidos são apresentados na Tabela 12. O índice, apontado na Tabela, representa
a média das avaliações obtidas.
Tabela 12 – Opinião sobre hábitos em estádio e entretenimento

Fonte: os autores.
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Desse primeiro grupo de questões, destinadas a levantar os “hábitos de consumo do produto futebol por parte do torcedor” entrevistado em todas as doze
cidades-sede da Copa do Mundo de 2014, podemos destacar algumas informações relevantes obtidas pela pesquisa.
Chama a atenção o porcentual menor de torcedores, 84,09%, durante a
Copa do Mundo (Fase 2), que afirmou ser torcedor de algum clube de futebol. Esse mesmo número é maior antes (90,59%, Fase 1) e depois do Mundial
(90,74%, Fase 3).
Podemos entender, pela análise desses dados, que o público presente aos jogos da Copa do Mundo de 2014, cultiva um apreço maior pelo entretenimento,
provocado pelo Mundial da FIFA, do que especificamente pelo ato de torcer
por alguma equipe específica. O caráter de festa e de diversão do evento global
Copa do Mundo, organizada pela entidade que dirige o futebol mundial, se
sobrepõe a aspectos de competição, de disputa, que norteiam o Mundial. Um
número maior de torcedores foi à Copa do Mundo para se entreter e divertir
e não pelo caráter de disputa e competição oferecido pelos jogos do Mundial
da FIFA.
Essa afirmação é reforçada pelos resultados da questão “quantas horas
você dedica, em média, ao futebol por semana?”, que mensurou o tempo
semanal gasto pelos entrevistados com o consumo do produto futebol.
Na Fase 1 e na Fase 3, os torcedores que participaram da pesquisa gastam
mais tempo com o esporte do que os espectadores ouvidos na Fase 2, ou
seja, acompanham mais futebol do que as pessoas que foram aos jogos da
Copa do Mundo de 2014.
Os dados permitem afirmarmos, com convicção, que os entrevistados da
Fase 2 estavam mais preocupados com o entretenimento e a festa provocados
pelo evento social Copa do Mundo, do que com a competição esportiva propriamente dita.
Em dois aspectos, conforme observado nas respostas da questão “opinião sobre hábitos em estádios e entretenimento”, os torcedores das três
fases, em todo o Brasil, são unânimes: “assistir a um jogo no estádio é uma
experiência superior a assistir pela TV” e “um jogo de futebol é já, hoje,
para a grande maioria dos entrevistados, uma experiência de entretenimento”. O que muda entre eles, e veremos mais a frente, são os motivos
para a experiência “ir ao estádio” ser considerada uma “experiência superior”.

Brasil: a Copa do Mundo 2014, o Padrão-Fifa, o Torcedor-Consumidor e
os Resultados da Pesquisa

873

4.2 O torcedor e os fatores que influenciam na decisão
de NÃO ir ao estádio
As próximas duas questões da pesquisa foram destinadas a avaliar os fatores
que afetam a decisão dos torcedores de NÃO ir aos estádios.Vinte e um fatores
foram apresentados aos entrevistados, nas três fases da pesquisa. Em uma escala
de 1 (nada) a 5 (muito mesmo), os torcedores avaliaram, durante o ano de 2014,
cada um dos itens que afetam sua decisão de NÃO ir ao estádio para um jogo
de futebol.
Na Tabela 13, apresentamos o índice de cada um desses vinte e um itens, elaborado pela média de todas as respostas obtidas. Importante observar que, para
as três fases de pesquisa, o principal fator para o torcedor não frequentar estádios
de futebol em todo o Brasil é a falta de segurança.Violência nos arredores dos
estádios / torcidas organizadas foi o item mais apontado pelos entrevistados nas
três fases da pesquisa.
Tabela 13 – Avaliação dos fatores que afetam a NÃO ida aos estádios.
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Fonte: os autores

Para melhor visualização e destaque, com base nos resultados apresentados
na Tabela 13 (acima), foram elaboradas as Tabela 14 – Cinco fatores que mais
afetam a NÃO ida aos estádios e Tabela 15 – Cinco fatores que menos afetam
a NÃO ida aos estádios.
Importante destacar, na Tabela 14, a presença na Fase 1, realizada antes da
Copa do Mundo, nos estádios que não seriam utilizados na competição da
FIFA, a presença, como o terceiro item que mais afetava a NÃO ida dos torcedores aos estádios, da opção “más condições de conforto dos estádios”, com
média, de zero a cinco, 3,08 em todo o Brasil.
Na Fase 3, realizada após a Copa do Mundo, no segundo semestre de 2014,
em competições nacionais, nos estádios e arenas construídos ou reformados para
o Mundial da FIFA, este item não aparece entre os cinco que mais inibem a
ida de torcedores aos estádios. De alguma forma, os frequentadores de jogos de
futebol no Brasil aprovaram o conforto das novas arenas e estádios que, agora,
fazem parte da realidade do futebol no país.
Tabela 14 – Cinco fatores que mais afetam a NÃO ida ao estádio.
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Fonte: os autores

Outro fator que merece destaque é a presença dos itens “Ingressos caros” e
“Bebidas ou comidas caras nos estádios”, como um dos cinco fatores que mais
inibe a ida de torcedores aos estádios na Fase 3, realizada após a Copa do Mundo, nas arenas e estádios construídos ou reformados para o Mundial, durante
competições nacionais (Campeonatos Brasileiros das Séries A, B, C e D e Copa
do Brasil).
A presença de tais itens, ingressos, bebidas e comidas caras nos estádios,
demonstra que o torcedor percebeu o aumento do custo individual para
assistir à uma partida de futebol no Brasil. Ao oferecer mais conforto e
uma série de outros serviços aos torcedores, aliado a um custo de operação
e manutenção mais elevado, os novos estádios e arenas do futebol brasileiro passaram a cobrar por isso dos torcedores. Isso não passou despercebido pelos frequentadores de estádios no país, como bem demonstrou a
pesquisa.
Por outro lado, e a Tabela 15 mostra isso, os torcedores, nas três fases, continuam valorizando ir ao estádio para ver uma partida de futebol.
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Tabela 15 – Cinco fatores que menos afetam a NÃO ida ao estádio.

Fonte: os autores

A próxima pergunta do instrumento questionou “o que os clubes poderiam
fazer para você assistir mais jogos no estádio?”. Quinze opções de ações, com a
possibilidade da escolha de três alternativas, foram oferecidas aos entrevistados.
Abaixo, na Tabela 16, os resultados obtidos nas três fases da pesquisa.
Melhorar a segurança, o acesso e o conforto dos estádios e arenas do Brasil
foram itens que apareceram nas três fases da pesquisa. A presença destes itens
demonstra uma clara preocupação dos torcedores com a qualidade dos serviços
oferecidos nas instalações esportivas destinadas ao futebol em todo o Brasil.
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Interessante observar a presença, em especial nas Fases 1 e 3, realizadas em competições locais (estaduais, regionais e nacionais), portanto com gestão local, itens
como “Jogar melhor futebol”, “Diminuir a corrupção no futebol” e “Melhorar a
gestão do clube” apareceram com certa relevância. O torcedor demonstra estar,
cada vez mais, preocupado com a qualidade do produto futebol (o jogo, a partida).
Tabela 16 – Ações para melhorar a IDA do torcedor ao estádio.

Fonte: os autores

878

Os Estádios e Arenas do Futebol Brasileiro e o legado da Copa do Mundo 2014:
o padrão FIFA, o consumidor do esporte e o entretenimento

Os resultados obtidos nas perguntas “o quanto os seguintes motivos influenciam a sua decisão de NÃO ir assistir um jogo de futebol no estádio?” e “o que
os clubes poderiam fazer para você assistir mais jogos no estádio?”, deixam claro,
nas três fases da pesquisa, que a maior preocupação dos frequentadores dos estádios, no Brasil, é a violência dentro e nos arredores das arenas. A sensação de
insegurança foi, durante a Copa do Mundo, o fator mais apontado pelos torcedores como motivo para sua não ida aos estádios de futebol.
Outros fatores apontados pelos entrevistados para não frequentarem estádios
de futebol foram: o acesso ao estádio, a corrupção no futebol e o preço dos
ingressos. Interessante observar que, durante o Mundial, com um público de
nível de escolarização mais alto e de nível de renda mais elevado, a corrupção
no futebol apareceu com intensidade mais forte.
Por outro lado, ficou nítido que os torcedores no Brasil gostam de ir aos estádios de futebol. A alternativa “é uma perda de tempo ir a um jogo de futebol” foi a
menos considerada pelos entrevistados quando questionado os motivos pelos quais
decidem não frequentar estádios de futebol. Ir a um jogo, para o público brasileiro,
continua sendo um excelente programa. No entanto, poderia ser melhor se algumas medidas, em especial com relação à segurança e à promoção do evento, com
vistas ao entretenimento, fossem adotadas pelos gestores do futebol no país.

4.3 O público e sua percepção dos estádios no Brasil
As perguntas seguintes do instrumento de pesquisa apresentavam, como objetivo principal, levantar as percepções dos entrevistados sobre os estádios onde
acabaram de assistir a uma partida de futebol no Brasil, nas doze cidades-sede da
Copa do Mundo, durante o ano de 2014 (antes, durante e depois do Mundial).
Como já mencionado, para a Fase 1 foram ouvidos torcedores que foram a jogos
nas instalações não utilizadas para a Copa do Mundo. Para a Fase 2, foram entrevistadas as pessoas que assistiram a jogos do Mundial nas arenas construídas ou reformadas para a competição da FIFA. Já para a Fase 3, o público respondente presenciou a
partidas realizadas também nas novas arenas, mas envolvendo clubes que participam
das quatro divisões do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, na gestão local.
A primeira questão desse grupo, perguntou ao entrevistado a respeito do
“valor pago pelo respondente pelo ingresso da partida que acabou de assistir
no estádio”. Os resultados obtidos, em comparação com os dados oficiais de
público dos diversos campeonatos realizados no Brasil, são apresentados na
Tabela 17.
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Tabela 17 – Preço dos Ingressos Médios no Brasil em 2014

Fonte: os autores – elaborado a partir dos portais (*) www.cbf.com.br e
(**) www.srgoool.com.br.

Na pergunta seguinte, o entrevistado foi convidado a informar o “quanto
gastou, naquele dia, para assistir à partida que acabara de presenciar”. Gastos
como transporte, ingresso, refeição e outros deveriam ser computados pelo torcedor em sua resposta. Os resultados obtidos constam da Tabela 18.
Tabela 18 – Gasto total para assistir à partida.

Fonte: os autores.

A questão seguinte do instrumento de pesquisa, “avaliação dos itens de experiência nos estádios”, solicitava um parecer, por parte dos entrevistados, de 33
itens que compõem o documento técnico da FIFA para instalações, Estádios de
Futebol: Recomendações e Exigências Técnicas (5ª edição) (2011). Os itens apresentados no instrumento de pesquisa se referiam, apenas, a fatores relacionados ao
conforto e à experiência do torcedor/consumidor nos estádios, nas três Fases da
pesquisa. Para cada item, o entrevistado foi convidado a avaliar em uma escala
de cinco níveis, de 1 (péssimo) para 5 (ótimo).
O resultado final para cada item, apresentado na Tabela 19, representa a média de avaliação de todos os entrevistados nas três fases, nas doze cidades-sede da
Copa do Mundo, durante o ano de 2014. Para facilitar a comparação entre as
Fases, a Tabela 19 apresenta os itens listados em ordem decrescente de avaliação,
do fator melhor avaliado para aqueles com pior avaliação. A avaliação representa,
assim, a média Brasil para todos os itens apresentados no questionário.
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Fonte: os autores.

Tabela 19 – Avaliação dos itens de experiência nos estádios.
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Para a pergunta seguinte, “avaliação de itens do caderno para estádios da
FIFA”, os itens apresentados na questão anterior foram agrupados em 12 grandes categorias, definidas a partir do documento oficial da FIFA, Estádios de Futebol: Recomendações e Exigências Técnicas (5ª edição) (2011). As respostas obtidas, na
média da avaliação em todo o Brasil, estão na Tabela 20.
Tabela 20 – Avaliação de Itens do Caderno para Estádios da FIFA

Fonte: os autores.

Quando pedimos uma avaliação geral dos estádios para os entrevistados, os
resultados obtidos são apresentados na Tabela 21.
Tabela 21 – Avaliação Média Geral dos Estádios

Fonte: os autores.

Para melhor visualização dos dados apresentados na Tabela 21, julgamos ser
importante abrir os dois itens - condições gerais do estádio avaliado (atribuição
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por parte do entrevistado de uma nota entre um – péssimo - e cinco – ótimo)
e avaliação média do estádio (resultado da média de todos os itens apresentados
na Tabela 20) -, para todas as doze cidades-sede da Copa do Mundo de 2014.
Na Tabela 22, são apresentadas as avaliações, nas três fases da pesquisa, por
parte dos entrevistados, das condições gerais do estádio frequentado. Lembramos que, para a Fase 1, foram avaliados os estádios não utilizados para a Copa
do Mundo. Para as Fases 2 e 3 a avaliação foi feita em cima dos estádios e arenas
construídos ou reformados para o Mundial da FIFA.
Tabela 22 – Condições Gerais do Estádio (por cidade-sede)

Fonte: os autores.

Segundo os torcedores entrevistados para a realização da pesquisa, a Arena
Fonte Nova, em Salvador, recebeu a melhor nota, 4,30, durante a realização
da Copa do Mundo de 2014. Por outro lado, o Estádio Mané Garrincha, em
Brasília, o mais caro do Mundial da FIFA, foi aquele que recebeu a pior avaliação, 3,64, dos torcedores ouvidos pela pesquisa durante a Copa do Mundo
de 2014.
Na Fase 3, depois da principal competição do futebol mundial no Brasil, o
estádio com a melhor avaliação entre as pessoas entrevistadas na nossa pesquisa
foi a Arena das Dunas, em Natal, com 4,50. Na outra ponta, o Mané Garrincha,

Brasil: a Copa do Mundo 2014, o Padrão-Fifa, o Torcedor-Consumidor e
os Resultados da Pesquisa

883

no Distrito Federal, ficou novamente com a pior avaliação por parte dos torcedores que responderam à nossa pesquisa, com 2,92.
Assim, o estádio mais caro, entre os doze construídos ou reformados para a
Copa do Mundo de 2014, foi também aquele que obteve a pior avaliação por
parte dos torcedores entrevistados em nosso processo de pesquisa.
A Tabela 23 apresenta, por cidade-sede e nas três fases da pesquisa, a média da
avaliação (de nota um – péssimo – a cinco – ótimo) dos doze itens que resumem
as exigências que constam do documento oficial da FIFA, Estádios de Futebol: Recomendações e Exigências Técnicas (5ª edição) (2011), conforme já apresentado na Tabela 20
(acima), a saber: experiência vivida, beleza, acesso ao estádio, comunicação, manutenção, atendimento, serviços, conforto, ingressos, sustentabilidade, limpeza e segurança.
Tabela 23 – Avaliação Média dos Estádios – itens da FIFA (por
cidade-sede)

Fonte: os autores.

A média da avaliação, por parte dos entrevistados na pesquisa, pelos doze
itens apresentados no documento da FIFA também apresentou a Arena Fonte
Nova (4,11), em Salvador, como o melhor estádio da Fase 2, Copa do Mundo
de 2014. A Arena das Dunas (4,40), em Natal, foi considerado a melhor da Fase
3, depois do Mundial da FIFA.
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O Estádio Nacional, Mané Garrincha, em Brasília, recebeu a pior avaliação
na Fase 2 (3,48), Copa do Mundo, e na Fase 3 (2,77), nas competições nacionais
disputadas no segundo semestre de 2014.
Para finalizar essa etapa do instrumento de pesquisa, uma questão crucial
e definitiva foi feita aos entrevistados. A pergunta questionava diretamente o
torcedor se ele, depois da experiência vivida ao assistir a um jogo em um estádio de futebol no Brasil, “pretende retornar àquele estádio/arena onde acabou
de presenciar uma partida oficial” em estádios de futebol no país. A Tabela 24
apresenta os resultados obtidos para esse questionamento.
Importante salientar que a intenção de retornar a um estádio para assistir à
uma partida de futebol aumentou com os novos estádios e arenas construídos
ou reformados para a Copa do Mundo. Antes do Mundial, Fase 1, 79,44%
dos entrevistados pretendiam voltar aos estádios. Durante o Mundial, Fase 2
(85,95%), e após o megaevento da FIFA, Fase 3 (92,85%), um número maior de
torcedores admitiu sua intenção de retornar aos estádios para assistir a uma nova
partida na instalação. Estes números demonstram, em nosso entendimento, uma
aprovação dos novos estádios e arenas do futebol brasileiro.
Tabela 24 – Intenção de retornar ao estádio.

Fonte: os autores.

Os resultados obtidos nessa etapa da pesquisa evidenciam, de forma clara
e reveladora, que as novas arenas brasileiras, construídas ou reformadas para
a Copa do Mundo, foram um verdadeiro sucesso na avaliação de seu público
frequentador. Na Tabela 20, o item com melhor avaliação foi a “experiência
vivida”, em especial durante a Copa do Mundo.
A Tabela 25 apresenta, por cidade-sede e nas três fases da pesquisa, a intenção
dos entrevistados em retornar aos estádios para assistir a uma nova partida no
Brasil.
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Tabela 25 – Intenção de retornar ao estádio por cidade-sede

Fonte: os autores.

Durante a Copa do Mundo, Fase 2, o estádio que mais motivou os entrevistados a retornar para assistir a um novo jogo foi a Arena da Amazônia, em Manaus, com 97,31%. Por outro lado, a Arena da Baixada, em Curitiba, foi aquela
que, durante o Mundial da FIFA, menos motivou seus espectadores a retornar
para uma nova experiência, com 55,67%.
Na Fase 3, nas arenas e estádios da Copa do Mundo, em competições locais, Pós-Mundial, o estádio com o maior índice de intenção de retorno foi a
Arena Corinthians, em São Paulo, com 99,28%, quase uma unanimidade. Tal
fato pode ser explicado pela identificação do fiel torcedor corintiano com seu
novo estádio, enxergado como a “sua casa”. Por outro lado, o Maracanã, no Rio
de Janeiro, de propriedade do governo do estado, foi a instalação, entre as doze
pesquisadas, que menos motivou seus torcedores a retornar para uma nova experiência, na Fase 3, Pós Copa do Mundo, com 81,86%.
A Tabela 21 evidencia que o período da Copa do Mundo, Fase 2, foi aquele
em que os entrevistados melhor avaliaram, na média, o estádio frequentado. A
média de 4,09 da avaliação geral dos estádios na Fase 2 é resultado das modernas
instalações das novas arenas e da qualidade dos serviços oferecidos pela organização do evento, o tão propalado “Padrão FIFA”, fruto da gestão da entidade
que organizou a competição.
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A pior avaliação obtida, na média, foi a da Fase 1, onde os jogos aconteceram
nos estádios “antigos”, instalações modestas e obsoletas, em comparação com as
novas arenas, com 3,28. Já na Fase 3, a avaliação é alta, 3,93, mas inferior à Fase
2. Como as instalações avaliadas nas Fases 2 e 3 são as mesmas, os novos estádios
e arenas construídos ou reformados para a Copa do Mundo de 2014, a diferença
entre as duas fases é fruto da gestão de serviços levada a cabo pela FIFA, em
detrimento da gestão local, menos eficiente e pior avaliada.
Já na Tabela 24 fica claro que a maioria dos torcedores escutados tem intenção de retornar aos estádios. Nas Fases 2 (Copa do Mundo) e 3 (Pós-Copa) essa
intenção é mais alta do que na Fase 1. Os torcedores brasileiros, de forma geral e
nas doze cidades-sede, aprovaram a experiência vivida nas novas arenas, durante
e depois da Copa do Mundo de 2014.
Interessante observar, também, que alguns itens de gestão de instalações,
como conforto e limpeza, subiram na avaliação dos torcedores durante o Mundial, mas foram baixos na Fase 1 e caíram na Fase 3, quando a administração dos
estádios foi e passou a ser local, fora do chamado “Padrão FIFA”.

4.4 Perfil do torcedor nas três etapas
Para finalizar a pesquisa foram realizadas cinco perguntas com o intuito de estabelecer o perfil das pessoas entrevistadas nas três fases do processo de pesquisa.
A primeira pergunta dessa etapa dizia respeito ao “ano de nascimento” do
entrevistado. Os resultados obtidos são apresentados na Tabela 26.
Tabela 26 – Idade dos respondentes

Fonte: os autores.
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A pergunta seguinte buscava identificar o “sexo dos frequentadores” dos
estádios nas três fases da pesquisa. Os resultados são apresentados na Tabela 27.

Tabela 27 – Sexo dos frequentadores.

Fonte: os autores.

A questão seguinte do instrumento de pesquisa abordava o “local de nascimento” dos entrevistados. A Tabela 28 fornece os resultados dessa pergunta.

Tabela 28 – Local de Nascimento

Fonte: os autores.

O “nível de ensino mais elevado que completou” era a pergunta abordada
pela próxima questão. Os resultados podem ser observados na Tabela 29.
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Tabela 29 – Escolaridade

Fonte: os autores.

Por fim, e para fechar o instrumento de pesquisa, a última pergunta era sobre
a renda familiar do respondente. Os resultados são apresentados na Tabela 30.

Tabela 30 – Qual é sua renda familiar?

Fonte: os autores.

As informações de perfil sócio econômico e demográfica apresentam, como
principal conclusão, a constatação que, durante a Fase 2 da pesquisa, o momento
Copa do Mundo de 2014, os entrevistados apresentaram algumas características
que os diferenciavam das outras duas fases.
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Na Fase 2 é possível observar, em relação às outras etapas da pesquisa, um
aumento do número de pessoas com maior escolaridade e nível de renda mais
elevado presentes nos estádios do Brasil durante o processo de investigação.
Também é claro o aumento, durante o Mundial, de pessoas de um estado da federação assistindo a jogos em outros estados do país. A Copa do Mundo incentivou as viagens internas para acompanhar às partidas de futebol dentro do país.
A Fase 2 é caracterizada, em comparação com as Fases 1 e 3, portanto, por
uma maior presença de turistas (indivíduos oriundos de outros estados brasileiros), por respondentes com maior poder aquisitivo e nível de escolaridade mais
elevado. O evento Copa do Mundo, pela sua natureza global e de entretenimento, atrai esse tipo de espectador.

Considerações Finais
Os novos estádios e arenas construídos ou reformados no Brasil para a Copa
do Mundo da FIFA 2014 representam, no atual cenário contemporâneo pós-moderno, a faceta mais evidente das relações existentes entre o esporte e a
indústria do entretenimento.
O torcedor, alçado à condição de consumidor, encontra nesses espaços as
condições adequadas para que o consumo do produto futebol se concretize.
Serviços de qualidade, tecnologia de última geração em som e imagem, condições para acesso a redes sociais e de comunicação móvel, conforto e segurança.
Todos esses elementos fornecem aos frequentadores desses espaços as condições
para o consumo do produto futebol enquanto entretenimento. Para esse torcedor, participar do espetáculo é mais importante do que a vitória de seu clube
de coração.
Por outro lado, a própria arena, pelas características já expostas, passa a ser
um produto para consumo. Ir ou frequentar tais espaços passa a ser elemento
de distinção do torcedor, agora consumidor. Comparecer a eventos, esportivos
ou não, nesses novos espaços é estar conectado com a cultura global promovida
pela indústria do entretenimento. É pertencer à sociedade do espetáculo.
Além disso, as novas arenas e estádios do futebol brasileiro acabaram por
reconfigurar o espaço urbano onde estão situadas. Transformaram-se, assim, em
verdadeiros cartões postais, elementos de identificação e visitação turísticas de
suas cidades-sede. Funcionam, então, como elementos de promoção do projeto
mercadológico de venda das cidades onde estão localizados em todo o mundo.
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Essa vertente mercadológica da relação estádio-cidade, que tanto encanta aos
governantes dos munícipios brasileiros, acaba por encobrir a faceta mais nefasta
desses novos estádios: a exclusão de boa parte da população, incapaz de arcar com
os elevados preços dos ingressos para frequentar tais espaços. No espaço local, o
social, mais uma vez, se subverte perante os interesses econômicos da indústria
global. Infelizmente, nesse caso, é o esporte o canal de comunicação utilizado para
essa reconfiguração dos novos espaços destinados ao futebol no Brasil.
A análise da evolução histórica dos estádios nas 12 cidades-sede da Copa do
Mundo mostra que, em todo o país, as instalações destinadas ao futebol passaram
por diversas etapas que caracterizaram o desenvolvimento dos estádios no Brasil.
Com o futebol deixando de ser “produto do estado” para se tornar um “produto do mercado”, as arenas e estádios da Copa do Mundo foram construídos
para funcionar como instalações de classe mundial (world class stadium).
Assim, todas elas surgem dentro da 5ª Geração de estádios brasileiros, em sua
Fase Pós-Moderna. São instalações caracterizadas pelo aumento da necessidade
de novos fluxos de arrecadação para compensar a redução do público; pela concorrência com outras formas de consumo do entretenimento e do espetáculo;
pela necessidade de segurança, dentro e fora dos estádios; pela incorporação das
mais recentes soluções tecnológicas por arquitetos proeminentes como parte do
processo de comercialização e diferenciação do produto estádio; pela aceitação
da exploração comercial dos estádios com outras atividades em dias que não
acontecerão jogos; e, pelos serviços de exploração de patrocínios, marketing e
patrimoniais como nova fonte de arrecadação. A Copa do Mundo FIFA 2014,
evento de classe mundial (world class event), demanda todos esses elementos elencados.
Os resultados obtidos pela pesquisa demonstram todos os elementos apresentados acima. Importante observarmos o apreço do torcedor, em especial na
Fase 2, Copa do Mundo, pelo entretenimento e pelo espetáculo promovido
pelos organizadores do Mundial. Mais do que o caráter competitivo do futebol,
interessa hoje ao torcedor outros aspectos muito mais relacionados ao entretenimento e ao convívio social, do que os resultados da partida e/ou a vitória de
sua equipe de coração.
As arenas e estádios passam a ser, além de ferramenta de promoção do evento
futebol, também um produto de marketing, com logo e estratégias mercadológicas próprias, que devem ser exploradas pelos seus gestores.
O torcedor que emergiu com a Copa do Mundo apresenta um grau de exigência maior na qualidade dos serviços oferecidos e na experiência vivida nas
novas arenas. Por outro lado, e para garantir tudo isso, está disposto a pagar mais
para frequentar os novos espaços do futebol brasileiro.
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De qualquer forma, e a despeito disso, explorar o entretenimento e realizar a
correta promoção dessas atividades, surge como sugestões para que cada uma dessas arenas possa, ao longo do tempo e dentro das especificidades de cada uma das
cidades-sede, buscar sua viabilidade econômica e melhor servir à população brasileira.
Os resultados e análises completas deste projeto de pesquisa foram divididos,
e já apresentados, por cidades-sede, em cada um dos capítulos deste livro.
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ESTÁDIOS E ARENAS DA COPA
DO MUNDO 2014: O TORCEDOR
CONSUMIDOR, A QUALIDADE, O
ENTRETENIMENTO E A EXPERIÊNCIA
Ary José Rocco Jr.
Leandro Carlos Mazzei

A ideia dessa obra, resultante do Projeto de Pesquisa “Os Novos Estádios e
Arenas e o Comportamento do Consumidor do Produto Esportivo: o Padrão
FIFA de Qualidade e o Impacto no Torcedor Brasileiro”, financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico (CNPq), no período 2013-16
e que envolveu uma equipe de 11 pesquisadores e 42 colaboradores, foi a de
identificar, por conta da realização da Copa do Mundo FIFA 2014 no Brasil, o
perfil do consumidor que frequentou os estádios de futebol no país durante o
ano do Mundial.
Este levantamento ocorreu, conforme exaustivamente mencionado, em três
momentos: no 1º semestre de 2014, antes da Copa do Mundo, nos chamados
estádios “antigos” do futebol brasileiro, aqueles não utilizados para a disputa do
Mundial; durante a Copa do Mundo de 2014, nos novos estádios/arenas construídos para o evento com base no relatório Estádios de Futebol: recomendações
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e requisitos técnicos (FIFA, 2011); e, depois da Copa do Mundo, durante o 2º
semestre de 2014, após o término do Mundial, nos estádios/arenas utilizados
em eventos organizados e promovidos por entidades que gerenciam o futebol
no Brasil, como a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e as Federações
estaduais.
Também foi intenção deste projeto de pesquisa identificar, através do disposto no documento editado pela FIFA (2011), a real percepção dos torcedores/consumidores da qualidade e dos benefícios introduzidos nas instalações
pelos investimentos financeiros realizados para a Copa do Mundo de 2014, em
comparação com os “antigos” estádios oferecidos ao público pelos promotores
dos eventos esportivos até então.
Como país sede da competição, o Brasil precisou reformar alguns antigos estádios e construir novas arenas para atender às exigências da FIFA, a promotora
do evento, que edita o documento Estádios de Futebol: recomendações e requisitos
técnicos (FIFA, 2011). O material estabelece os padrões de construção e atendimento ao consumidor que devem ser seguidos pelos países que promovem e
organizam a Copa do Mundo de Futebol.
Em 2011, foi publicada a 5ª edição deste documento que trouxe ao Brasil a
busca por um padrão de qualidade nos estádios e arenas que sediaram os jogos
de futebol do evento. Este padrão, buscado a todo o custo nas novas instalações
esportivas envolvidas na Copa do Mundo foi denominado de “Padrão-FIFA”
de qualidade (FIFA, 2011). Conforme já mencionamos anteriormente, um dos
principais legados intangível e simbólico da Copa do Mundo de 2014 no Brasil
foi a inserção, através dos padrões de construção para estádios estabelecidos pela
FIFA, de um maior questionamento sobre a qualidade dos serviços oferecidos
à população brasileira. As manifestações populares de 2013, por exemplo, levaram à discussão sobre o simbólico “Padrão-FIFA” de qualidade para os serviços
públicos que são colocados diariamente à disposição dos cidadãos pelo poder
público no Brasil. De repente, e motivados pelas exigências da FIFA, a sociedade brasileira passou a clamar e a cobrar das autoridades um “Padrão-FIFA” de
qualidade para serviços oferecidos por nossas escolas, hospitais e outros serviços
públicos.
De acordo com a proposta da FIFA, os estádios e arenas destinados ao futebol devem ser concebidos para o entretenimento e envolver a participação
de múltiplos públicos. Estes públicos (espectadores, telespectadores, ouvintes,
leitores, internautas, etc.), por seu número e seus investimentos econômicos e
emocionais, fazem com que as instalações esportivas se tornem um local que
possui uma ligação emocional, funcional, cognitiva, simbólica, espiritual e/ou
afetiva com os consumidores (Carvalho et al., 2013).
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Os novos estádios e arenas construídos ou reformados no Brasil para a Copa
do Mundo de Futebol de 2014 representam, no atual cenário contemporâneo
pós-moderno, e os resultados da pesquisa deixaram isso absolutamente claro, a
faceta mais evidente das relações existentes entre o esporte, a indústria do entretenimento e o consumo.
Essas instalações esportivas cristalizaram não só os desejos dos consumidores por uma experiência de conforto e entretenimento, mas também muitos
dos interesses econômicos, sociais e desportivos fundamentais para os diferentes
atores envolvidos no universo do futebol. As atuais exigências dessas instalações
acabaram por ser elevadas: por um lado, o espetáculo deveria corresponder ao
seu contexto moderno e atual, por outro lado, o desenvolvimento do futebol
mundial acabou por pressionar ainda mais os modelos ultrapassados de gestão
adotados pelo futebol brasileiro.
A pesquisa evidenciou, em seus resultados, que boa parte dos torcedores entrevistados principalmente nas Fases 2 (Copa do Mundo) e Fase 3 (Pós Copa),
esperam por um futebol melhor jogado, ou seja, um espetáculo esportivo de
qualidade superior à oferecida antes do Mundial, nas competições regionais e
atuais e nos estádios não utilizados para a competição da FIFA; se incomodam
com a corrupção no esporte e, de alguma forma, esperam uma gestão melhor
do seu clube de coração e das entidades esportivas, Federações e Confederações,
responsáveis pela organização das competições de futebol no país.
O conforto e o padrão de qualidade dos serviços oferecidos pelas novas
instalações construídas ou reformadas para a Copa do Mundo de 2014 trouxe
a possibilidade, até 2017 não concretizada, de colocação do modelo de negócio
do futebol brasileiro em um patamar mais elevado do que aquele observado
antes da realização do Mundial no país, Fase 1 da pesquisa, Pré Copa do Mundo.
A Copa do Mundo FIFA 2014 representou, de forma concreta e motivada
pela construção das novas instalações esportivas destinadas ao Mundial, a clara
possibilidade da alteração do modelo de negócio futebol no Brasil. Oportunidade, até agora, 2018, não aproveitada pelos gestores de clubes, federações e
Confederação Brasileira de Futebol.
As arenas e estádios erguidos para a competição da FIFA, em razão do seu
padrão global de construção, permitiram aos torcedores brasileiros presentes às
partidas a vivência de uma experiência, até a Copa do Mundo de 2014, apenas
possível de ser experimentada em praças esportivas da Europa, Ásia e/ou Estados Unidos. Segundo os dados coletados na pesquisa, os torcedores adoraram
a experiência vivida nos estádios e arenas do Mundial. Mais de 90% dos entrevistados na Fase 2, Copa do Mundo, admitiram o interesse em retornar às
instalações em outras oportunidades.
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A construção de estádios de padrão mundial (world class stadium) mostrou aos
torcedores entrevistados no processo de pesquisa que é possível ao futebol brasileiro
se aproximar dos padrões de qualidade oferecidos aos torcedores que frequentam as
instalações esportivas das principais ligas de futebol do mundo. Porém, tal fato evidenciou, também, que os elementos que separam o futebol brasileiro dos principais
centros do esporte mundial, estão relacionados com a falta de visão estratégica, a
incompetência na gestão e a corrupção dos indivíduos que dirigem o nosso futebol.
O desafio para o Brasil, durante a Copa do Mundo de 2014, foi o de promover este megaevento e oferecer, principalmente aos torcedores, os conceitos
de qualidade e atendimento ao consumidor. Em especial, a qualidade e o atendimento deveriam ser contemplados nas construções e reformas dos estádios
e arenas utilizados na “Copa das Copas”. A pesquisa mostrou, de forma clara e
objetiva, que a qualidade dos serviços e o conforto oferecidos pelos novos espaços do futebol brasileiro foram aprovados pelos torcedores que frequentaram as
arenas e estádios do Mundial, Fase 2 e Fase 3 da pesquisa.
Nesse sentido, foi possível perceber, através dos resultados levantados, que o
torcedor, hoje, foi alçado à condição de consumidor e encontrou nesses “novos”
espaços as condições adequadas para que o consumo do produto futebol se
concretize. Qualidade nos serviços oferecidos, facilidade na compra de ingressos, tecnologia de última geração em som e imagem, boas condições para acesso
a redes sociais e de comunicação móvel, comida e bebida de qualidade, experiência única e marcante, conforto e, principalmente, segurança. Todos esses
elementos forneceram, segundo os dados da pesquisa, aos frequentadores desses
espaços as condições para o consumo do produto futebol enquanto entretenimento, diversão e elemento de socialização.
Para um número cada vez maior de torcedores com este perfil, participar
do espetáculo, em especial durante a Copa do Mundo de 2014, no Brasil, foi
mais importante do que a competição, a disputa esportiva em si. Estar em uma
partida do Mundial organizado pela FIFA representou, para o torcedor, fator de
distinção dentro de sua rede de amigos e de relacionamentos.
Como resultado da pesquisa realizada, em suas três fases, é interessante observar o apreço do torcedor, em especial na Fase 2, Copa do Mundo, pelo
entretenimento e pelo espetáculo promovido pelos organizadores do Mundial.
Mais do que o caráter competitivo do futebol, interessa hoje ao torcedor outros
aspectos muito mais relacionados ao entretenimento e ao convívio em mídias
sociais, do que os resultados da partida e/ou a vitória de sua equipe de coração.
Telões com imagens belíssimas, som potente e de qualidade, serviço de wi-fi,
todos esses elementos colaboraram para a criação de uma atmosfera especial e
única para o torcedor durante o Mundial da FIFA.
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Por outro lado, as próprias arenas, pelas características expostas em todo esse
trabalho, passaram, elas próprias, a serem produtos para consumo. Ir ou frequentar tais espaços funciona, atualmente, como elemento de distinção do torcedor,
agora consumidor. Comparecer a eventos, esportivos ou não, nesses novos espaços
é estar conectado com a cultura global promovida pela indústria do entretenimento. É pertencer à sociedade do espetáculo. Porém, este pertencimento e/ou
experiência vivida só se concretize com o autorretrato e sua publicação nas redes
sociais, a selfie. Não basta estar no evento e/ou nas novas instalações esportivas. É
fundamental contar à sua rede de amigos e conhecidos, através das postagens nos
sites de redes sociais, que lá esteve. É o clicar e postar, o curtir e compartilhar.
Assim, é imperativo a esses “novos” espaços do produto futebol oferecer aos
seus frequentadores serviços tecnológicos que permitam ao torcedor acesso às
redes sociais e aos mais modernos recursos de mobilidade e comunicação. Importante salientar que os serviços tecnológicos de mobilidade permitem, nos
espaços dos estádios e arenas, ampliação, por parte dos torcedores, de suas possibilidades de socialização, consumo e entretenimento, criados pelo compartilhar
de experiências com colegas e amigos, presentes ou não às instalações destinadas
ao futebol.
Os resultados obtidos pela pesquisa ilustram de forma clara e evidente as
ideias apresentadas, no referencial teórico deste trabalho, presentes nos conceitos de sociedade do espetáculo, de Guy Debord (2000); na McDonaldização da
sociedade, de George Ritzer (2010); e, na Disneyzação da sociedade, do britânico
Alan Bryman (2004).
Nesse sentido, a alienação, provocada pelo espetáculo, como apontava Debord (2000), é mais do que uma descrição de emoções ou um aspecto psicológico individual. É a consequência do modo capitalista de organização social que
assume novas formas e conteúdos em seu processo de reificação da vida humana
(Debord, 2000). É significativo perceber, em especial durante a Copa do Mundo, Fase 2, que, em alguns jogos entre seleções menos expressivas no cenário
internacional, um número relativamente alto de torcedores não se lembre, logo
após a realização do jogo, das duas equipes que estiveram envolvidas nas partidas
que acabaram de assistir no estádio. A competição, a disputa entre as seleções,
tem sua importância diluída pela presença na festa, no espetáculo de entretenimento em caráter global que o megaevento Copa do Mundo representa.
As novas arenas do futebol brasileiro representam, em nosso entendimento,
novas formas e conteúdos necessários para a transformação do Mundial da FIFA
e, consequentemente o futebol, em mercadoria.
A McDonaldização da sociedade (2010), de George Ritzer, está presente na
racionalização da operação das arenas e estádios da Copa do Mundo. Com
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p adrões rígidos de construção e operação, o gerenciamento dos doze estádios,
por parte da FIFA, organizadora da competição e idealizadora do modelo de
gestão e operação dos estádios e arenas, tem sua atuação facilitada. Não há grandes diferenças na operação dos doze espaços, o que facilita a operação e diminui
os custos de organização do evento.
A racionalidade capitalista se faz presente também no “Padrão-FIFA”, estabelecido pela entidade. Ritzer (2010) observa um deslocamento daquilo que
é tradicional para outros modos ditos razoáveis de pensar e da administração
científica. O autor vê o “fast-food” como o paradigma da representação contemporânea de produtividade e racionalidade.
O pesquisador norte-americano destacou, em sua obra, quatro componentes
fundamentais da McDonaldização, todos eles presentes na ótica de construção e
operação dos estádios e arenas da Copa do Mundo de 2014 no Brasil: eficiência
(método mais eficaz para cumprir uma tarefa), quantificação (o objetivo deve
ser mais quantificável do que qualitativo), previsibilidade (os serviços devem ser
padronizados em todo e qualquer lugar de finalidade e estrutura semelhantes),
e, controle (os empregados, aqui voluntários, devem ser padronizados e normalizados em sua atuação e prestação de serviços).
Já o termo Disneyzação (“Disneyization”) da sociedade, popularizado pelo
pesquisador britânico Alan Bryman, em 2004, se manifesta, nas arenas e estádios
da Copa do Mundo de 2014, na homogeneização de consumo, comercialização
e trabalho, típica de eventos ou instalações da sociedade capitalista ocidental das
duas primeiras décadas do século XXI, com a criação de uma atmosfera e o
oferecimento, ao consumidor, de uma experiência única e inesquecível.
O conceito foi utilizado por Bryman (2004) para descrever os processos
de reelaboração de um evento ou instalação, de seu carácter original, para um
formato padronizado e higienizado, como o preconizado pelo “Padrão FIFA”
para estádios e arenas. Os estádios e arenas, dentro deste conceito, se apresentam
como locais mais agradáveis e facilmente compreendidos pelo público, incentivando seu bem-estar e, consequentemente, o consumo. A atmosfera criada,
que amplifica a qualidade da experiência do torcedor, nada mais é do que uma
reelaboração do espaço de disputa entre as equipes que acontece no gramado.
As possibilidades de compra são inúmeras e os funcionários, no caso da Copa do
Mundo FIFA 2014, os voluntários, não são apenas prestadores de serviços, mas também animadores do público consumidor (Bryman, 2004). O resultado desse processo, na avaliação dos espectadores presentes aos estádios brasileiros na Fase 2 e 3,
demonstra o sucesso dessa estratégia na gestão dos novos espaços do futebol no país.
Os resultados obtidos pela pesquisa, em especial durante a Copa do Mundo
de 2014 e após a realização do Mundial, nas doze arenas e estádios construídos
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para a competição da FIFA, dentro de um padrão estabelecido pela organizadora do evento, se encaixa perfeitamente na lógica preconizada pelos conceitos
teóricos mencionados acima e, os dados mostram isso, se revelou um grande
sucesso na avaliação do público presente aos 64 jogos da principal competição
do universo do futebol mundial.
Qualidade dos serviços prestados, experiência e entretenimento foram os
principais aspectos destacados pelos entrevistados, durante a Copa do Mundo
(Fase 2) e nas competições nacionais realizadas nos “novos” estádios e arenas
do futebol brasileiro (Fase 3), para uma maior motivação na ida a jogos e/ou
retorno aos estádios construídos ou reformados para o Mundial.
Além disso, as novas arenas e estádios do futebol brasileiro acabaram por
reconfigurar o espaço urbano onde estão situadas. Transformaram-se, assim, em
verdadeiros cartões postais, elementos de identificação e visitação turística das
cidades-sede. Funcionaram, então, como elementos de promoção do projeto
mercadológico de venda das cidades onde estão localizadas.
Essa vertente mercadológica da relação estádio-cidade, que tanta encantou
aos governantes dos munícipios brasileiros, acabou por encobrir a faceta mais
nefasta desses novos estádios: a exclusão de boa parte da população, incapaz de
arcar com os elevados preços dos ingressos para frequentar tais espaços. No espaço local, o social, mais uma vez, se subverte perante os interesses econômicos
da indústria global. Infelizmente, nesse caso, é o esporte o canal de comunicação
utilizado para essa reconfiguração dos novos espaços destinados ao futebol no
Brasil. Um espaço cada vez mais elitizado e voltado ao consumo do esporte
enquanto entretenimento e diversão.
Porém, e no caso brasileiro tal fato é representativo, o sucesso da gestão destes
novos espaços construídos para a Copa do Mundo FIFA 2014 e que hoje compõem o cenário contemporâneo do futebol brasileiro, demanda a acomodação,
em um mesmo espaço, do novo torcedor consumidor, que gera receita para as
novas arenas; e do torcedor tradicional, que identifica no seu time de coração parte relativamente grande de sua identidade enquanto membro pertencente ao seu
contexto social. Acomodar o torcedor tradicional com o torcedor consumidor é
o principal desafio da gestão dos “novos” estádios e arenas do futebol brasileiro.
O torcedor que emergiu com a Copa do Mundo, frequentando as novas instalações do nosso esporte, apresenta um grau de exigência maior na qualidade
dos serviços oferecidos e na experiência vivida nos estádios e arenas. Por outro
lado, e para garantir tudo isso, está disposto a pagar mais para frequentar os novos
espaços do futebol brasileiro.
Como produtos de mercado, que possuem um plano de marketing, logomarcas e espaços a serem comercializados, as novas arenas e estádios construídos
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para a Copa do Mundo FIFA 2014, passaram a enfrentar, após a realização do
Mundial, problemas de viabilidade econômica e financeira, apresentando extrema dificuldade em se mostrarem como plataformas de negócio sustentável.
Conforme demonstrado em todo o livro, vários desses espaços enfrentam, hoje,
problemas em sua gestão.
Primeiro, em razão de algumas cidades brasileiras, em especial Brasília, Cuiabá, Natal e Manaus, não apresentarem demanda esportiva suficiente para utilizar
esses novos espaços de forma adequada, viabilizando o investimento feito nas
instalações. O índice de ocupação de 35,94% da Arena Pantanal, em Cuiabá,
por exemplo, na Fase 3, Pós-Copa do Mundo, nos Campeonatos Brasileiros
das Séries A, B, C e D, deixa claro que não há público, na cidade, para utilizar
adequadamente o novo estádio. O mesmo ocorre com o Distrito Federal e as
capitais potiguar e amazonense.
O aumento do número de cidades-sede da Copa do Mundo de 2014 de
oito (sugerido pela FIFA) para doze (proposto pelo governo brasileiro) se mostrou nefasta e inadequada e é, em nossa opinião, o principal responsável pela
baixa utilização do Estádio Nacional (Brasília), Natal (Arena das Dunas), Cuiabá (Arena Pantanal) e Manaus (Arena da Amazônia). O país paga o preço e o
contribuinte a conta da opção equivocada levada a cabo pelo governo brasileiro
quando da definição das doze cidades sede do Mundial da FIFA. Os interesses
políticos de nossos governantes impactaram, diretamente, no surgimento dos
quatro “elefantes brancos” do futebol brasileiro.
Além dessas quatro cidades não contarem com equipes importantes nas
principais competições nacionais e internacionais (world class event), elas não
cumprem a coerência que deveria existir entre estádios de classe mundial (world
class stadium) e cidades globais (world class cities). Brasília, Natal, Manaus e Cuiabá
contam, agora, com estádios e arenas de classe mundial. Porém, não possuem
equipes que disputem competições internacionais, de classe mundial, e não são,
de acordo com o Departamento de Geografia da Universidade de Loughborough, na Inglaterra, em sua classificação de 2012, cidades ranqueadas dentro
da Rede de Investigação (GaWC), criada pela instituição britânica (GaWC
Research Network, 2012). Como já mencionado, o GaWC mede, através das
relações externas de cidades de todo o mundo, o grau de globalização de diversos municípios espalhados pelo planeta. Esse conceito leva em consideração
questões, por exemplo, relativas a negócios internacionais, sustentabilidade, política urbana e logística (GaWC Research Network, 2012). Não são, portanto,
Brasília, Natal, Manaus e Cuiabá, cidades de classe mundial.
Além disso, os estádios e arenas construídos ou reformados para a Copa
do Mundo de 2014 sofrem hoje, em 2018, em sua maioria, problemas com
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indefinições na sua gestão. Com exceção da Arena de São Paulo, que pertence
ao Corinthians; o Beira-Rio, de propriedade do Internacional de Porto Alegre;
e a Arena da Baixada, cujo dono é o Clube Atlético Paranaense; as demais arenas são geridas por Parcerias Público-Privadas pouco efetivas e/ou por órgãos
pertencentes aos governos estaduais. Fica evidente que os estádios geridos de
forma privada apresentam enorme facilidade na construção de uma identidade
com seus torcedores e numa forte relação entre torcedor, clube e estádio. Não
por acaso, os estádios de Corinthians, Internacional e Atlético Paranaense são
aqueles, entre os doze utilizados na Copa do Mundo, com melhor resultado
operacional em suas atividades Pós Mundial da FIFA.
A análise da evolução histórica dos estádios nas 12 cidades-sede da Copa do
Mundo mostra que, em todo o país, as instalações destinadas ao futebol passaram
por diversas etapas que caracterizaram o desenvolvimento dos estádios no Brasil.
A compreensão histórica revela, também, que desde o surgimento do futebol no
país, as instalações esportivas sempre foram utilizadas pelo poder público para
fazer política e/ou manipular o público local de acordo com os interesses dos
diversos governos nacionais. Getúlio Vargas, os militares e o governo de esquerda que trouxe a Copa do Mundo para o pais, todos eles fizeram do futebol, e de
seus estádios, artífice político para a manipulação dos seus interesses populistas.
Com o futebol deixando de ser “produto do estado” para se tornar um “produto do mercado”, as arenas e estádios da Copa do Mundo foram construídos
para funcionar como instalações de classe mundial (world class stadium).
Assim, todas elas surgem dentro da 5ª Geração de estádios brasileiros, em sua
Fase Pós-Moderna. São instalações caracterizadas pelo aumento da necessidade
de novos fluxos de arrecadação para compensar a redução do público; pela concorrência com outras formas de consumo do entretenimento e do espetáculo;
pela necessidade de segurança, dentro e fora dos estádios; pela incorporação das
mais recentes soluções tecnológicas por arquitetos proeminentes como parte do
processo de comercialização e diferenciação do produto estádio; pela aceitação
da exploração comercial dos estádios com outras atividades em dias que não
acontecerão jogos; e, pelos serviços de exploração de patrocínios, marketing e
patrimoniais como nova fonte de arrecadação. A Copa do Mundo FIFA 2014,
evento de classe mundial (world class event), demandou todos esses elementos
elencados.
Pelo alto investimento feito em sua construção, tais estádios necessitam para
sua viabilidade econômica, a expansão de suas possibilidades de retorno financeiro. A existência de lojas, espaços de convivência, restaurantes, camarotes, estacionamentos e possibilidades viáveis para a realização de outros eventos
empresariais e de entretenimento, como shows de música e/ou outros eventos
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esportivos, caracterizam tais instalações. Os estádios contemporâneos transformam-se, assim, em verdadeiros centros de entretenimento, desde que bem estruturados e contextualizados socialmente para este fim.
As arenas e estádios passam a ser, além de ferramenta de promoção do evento
futebol, também um produto de marketing, com logo e estratégias mercadológicas próprias, que devem ser exploradas pelos seus gestores. Resta a esses
gestores melhorar sua capacitação na expertise para um melhor gerenciamento
de cada um desses novos espaços do nosso futebol.
Acreditamos, assim, que os resultados do projeto de pesquisa, que ora apresentamos, podem colaborar para melhorar a viabilidade econômico/financeira
dos novos estádios/arenas e da correta e eficiente gestão desses espaços de entretenimento esportivo, novidades no cenário do esporte no Brasil. Afinal, o
torcedor aprovou os estádios e arenas construídos ou reformados para a Copa
do Mundo FIFA 2014.
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