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RESUMO 

 
Para a realização da Copa do Mundo de Futebol 2014 o Brasil investiu 

mais de R$8 bilhões em infraestrutura para a construção das novas arenas 

esportivas. Tais instalações possuem alto custo de manutenção, porém podem 

ser grandes fontes de ganhos financeiros para seus clubes e entidades 

administradoras. Assim sendo, o objetivo deste estudo é compreender como 

está sendo realizada a gestão das arenas construídas para a Copa do Mundo 

de Futebol 2014, em especial o Beira-Rio. 

 A pesquisa foi realizada por meio de uma revisão conceitual sobre 

megaeventos esportivos, sustentabilidade econômica e gestão de arenas 

esportivas. Além disso, foram utilizados documentos digitais dos principais 

estádios do mundo com o intuito de compreender quais as principais fontes de 

receitas de uma arena esportiva moderna: Matchday – subdividido em 

bilheteria, catering e hospitalidade-; comercialização de espaços para 

publicidade e naming rights; utilização para eventos não-esportivos; aluguéis 

de lojas comerciais / estacionamento e tours ao estádio / museu do clube. 

Posteriormente, cada item foi descrito individualmente no caso do Beira-

Rio.  A instalação estudada, no momento, passa por um processo de transição 

entre um estádio de futebol tradicional e uma arena multiuso moderna, 

apresentando características de ambos. O projeto de utilização do espaço 

contempla todos os itens categorizados nesse trabalho, apresentando alguns 

deles bem consolidados e outros com possibilidade para desenvolvimento. 

Considero que as novas arenas de futebol do Brasil, apesar de 

apresentarem certo risco, possuem potencial para tornarem-se infraestruturas 

sustentáveis economicamente e serem um legado positivo para o país. Através 

de uma boa gestão setores como turismo, lazer e comércio podem auxiliara 

alavancar a cadeia econômica relacionada ao esporte, tornando essas 

instalações espaços com oferta de serviços variados e integrados ao cotidiano 

da população. 

Palavras-chave: ARENAS ESPORTIVAS, COPA DO MUNDO DE FUTEBOL 

2014, ECONOMIA, FUTEBOL, GESTÃO DESPORTIVA. 
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ABSTRACT 
 

 Brazil has invested more than R$ 8 billion in infra-structure building new 

arenas to host FIFA 2014 Soccer World Cup. Even though such structures are 

expensive to maintain, they could be a great source of income to its owners and 

associates. Therefore the aim of this study is to comprehend how this arenas 

built for the World Cup are being managed, in special the Beira-Rio one. 

This research was based on a review of concepts on sports mega events, 

economic sustainability and sports arena management. Aside that, digital 

documents and information on arenas worldwide were also used to fully 

understand the main sources of income of a modern multiuse sports center. 

Here they are: Matchday - including ticket sales, catering and hospitality; 

sponsorship publicity - arena space sales and naming rights; non-sports events; 

commercial spaces and parking lots; stadium and museum tours. 

A description of each of those items was done for Beira-Rio. At the 

moment, this particular structure is going to a transition from a traditional soccer 

stadium to a modern multiuse sports arena, so it presents characteristics of 

both. The project for the space embodies all the items mentioned in this study, 

but some of them are not properly working yet. 

Although Brazil's newest soccer arenas present certainly economic risks, 

they do have great potential to become sustainable and a positive legacy for the 

country. A good management will help sectors like tourism, entertainment and 

commerce to boost the sports economic chain, turning those mega structures 

into a wide range of useful services to the population's everyday life. 

 

Keywords: ECONOMIC, SOCCER, SPORTS MANAGEMENT, STADIUMS, 

WORLD CUP 2014. 
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Nos últimos anos, o Brasil vem investindo recursos em infraestrutura para 

sediar diversos eventos esportivos de grande relevância, como Jogos Pan-

Americanos (2007), Copa do Mundo de Futebol (2014) e Olimpíadas (2016). 

Para a realização dessas competições foi e está sendo necessária a 

construção de novas instalações esportivas que atendam aos requisitos 

exigidos pelos Comitês e Federações internacionais bem como apresentem 

condições de conforto, segurança e infraestrutura para o público, atletas e 

funcionários. 

 A construção dessa infraestrutura esportiva gerou gastos significativos, 

visto que, somente para a Copa do Mundo de Futebol 2014, foram investidos 

R$25,6bilhões em obras relacionadas aos estádios e à infraestrutura das 

cidades-sede - desse total, 8bilhões foram utilizados para a construção das 

novas arenas esportivas. Dos doze palcos utilizados no Mundial, nove 

pertencem ao poder público (Mineirão, Maracanã, Arena das Dunas, Fonte 

Nova, Arena Pernambuco, Estádio Nacional, Arena da Amazônia, Arena 

Pantanal e Castelão) e três são propriedades de clubes de futebol particulares 

(Beira-Rio, Arena da Baixada e Arena Corinthians).   

Grande parte desses investimentos foi feita com a utilização de dinheiro 

público, destacando-se como estratégias: 

-Financiamentos feitos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento 

(BNDES) com linhas de crédito a juros subsidiados; 

- Incentivos fiscais pelo programa Recopa; 

- Empréstimos tomados junto a outros bancos - Caixa Econômica Federal 

e Banco do Nordeste - onde os beneficiários foram os Governos Estaduais que 

terão que pagar aos bancos com dinheiro público dos respectivos Estados.  

Após a elevada quantia de dinheiro investida na construção e reforma das 

arenas esportivas para a Copa do Mundo de Futebol no Brasil, é necessária a 

aplicação de modelos de gestão eficientes e estratégias atuais que utilizem 

todo o potencial desses espaços. Grandes eventos esportivos ocorrem fora da 

normalidade da vida econômica, exigindo que criatividade, transparência e 

qualidade na gestão sejam fatores fundamentais para evitar que as arenas se 

tornem instalações onerosas aos cofres do Estado e dos clubes. Devido ao alto 
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custo de manutenção, as arenas esportivas podem ocasionar prejuízos aos 

proprietários. Temos como exemplo a África do Sul, país sede da Copa do 

Mundo de 2010, onde atualmente nove dos dez estádios são deficitários 

economicamente, sendo que o Green Point Stadium, na Cidade do Cabo, 

apresenta prejuízo anual de R$10,5milhões. Outros países como Portugal, 

Grécia e Japão enfrentam problemas similares por má gestão, abandono e/ou 

sub-aproveitamento dessas praças esportivas. 

Apesar das arenas esportivas serem dispendiosas economicamente, elas 

possuem potencial para tornarem-se propulsoras de diversas oportunidades 

para geração de receitas devido ao seu conceito multiuso. Esses espaços 

devem se converter em novos centros de comércio e entretenimento, para que, 

além de receberem torcedores para um evento esportivo, passem também a 

abrigar diferentes atividades comerciais, visando atrair um novo tipo de 

consumidor. Esse novo cliente frequenta o local em busca de diversão, onde o 

espetáculo esportivo é uma entre diversas opções de lazer que podem ser 

consumidas e experienciadas complementarmente. 

A consolidação das novas arenas como espaços de lazer para a 

população local tem a capacidade de impulsionar o desenvolvimento do 

esporte e de vários setores da economia, trazendo ainda contribuições 

importantes para as cidades, tais como: inserção no circuito de eventos 

internacionais, aumento do fluxo turístico, geração de empregos e criação de 

oportunidades de investimento em marketing esportivo. Para que isso ocorra é 

preciso uma gestão eficaz e a adaptação das instalações esportivas a essa 

nova realidade, analisando como funcionam e o que oferecem outros centros 

ao redor do mundo, incorporando serviços de qualidade à infraestrutura agora 

presente no Brasil. Assim, será possível criar uma cultura de utilização desses 

espaços como centros multiusos para atividades esportivas, culturais e de 

lazer. 

Dessa maneira, o presente estudo visa compreender como está 

ocorrendo a gestão das arenas da Copa do Mundo de Futebol no Brasil após o 

término do evento, com enfoque principal na Arena Beira-Rio em Porto Alegre. 
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1.1. PROBLEMA DE PESQUISA 
De que maneira está sendo feita a gestão das novas arenas brasileiras, 

em especial no Beira-Rio? 

 

1.2. OBJETIVO GERAL 
- Compreender como está sendo feita a gestão do Beira-Rio, uma das 

arenas construídas para a Copa do Mundo de Futebol 2014. 

 

1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Descrever como está sendo realizada a gestão das arenas esportivas 

utilizadas na Copa do Mundo de Futebol 2014; 

- Compreender quais os fatores geradores de receita em uma arena 

esportiva e como isso está sendo aplicado no Beira-Rio; 

- Propor alternativas para o incremento das receitas e serviços existentes. 

 
1.4. ESTRUTURA DO TRABALHO  

Além dessa Introdução, este trabalho contém quatro partes que estão 

divididas em oito capítulos: 

 

a) Metodologia -> descrição da metodologia utilizada para 

construção do trabalho. 

 

b) Gestão de arenas esportivas -> nos capítulos 2 ao 6 são apresentados 

conceitos, modelos e exemplos importantes relacionados à gestão de 

instalações para esporte que auxiliarão para a posterior análise da Arena Beira-

Rio, como: 

- Legado dos megaeventos esportivos; 

- Sustentabilidade econômica das arenas esportivas; 

- Modelos de gestão existentes; 
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- Financiamento, construção e reforma das arenas da Copa do Mundo de 

Futebol 2014 no Brasil, e 

- Fontes de receita e estratégias de lucro das arenas esportivas 

modernas. 

c) Gestão do Beira-Rio -> no capítulo 7 o enfoque do trabalho é o Beira-

Rio, através dos seguintes temas:  

- Apresentação de sua história, financiamento e forma de gestão atual, 

- Descrição e análise de como são explorados os itens com maior 

relevância para a geração de receitas de uma arena esportiva moderna, 

conforme a primeira parte da dissertação. 

 

d) Considerações finais, críticas e sugestões sobre a gestão das arenas 

de futebol brasileiras, em especial o Beira-Rio. 
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Este estudo é do tipo descritivo e interpretativo, com análise qualitativa, 

sendo realizado através de três etapas: revisão conceitual, análise documental 

e observação presencial. 

 

2.1. Etapa 1 - Revisão Conceitual 
Inicialmente, para a construção da base teórica do trabalho, foi realizado um 

levantamento dos principais artigos, livros e revistas relacionados aos 

conceitos de: legado de megaeventos esportivos, sustentabilidade econômica e 

gestão de arenas esportivas. Para isso, foram utilizadas as bases de dados do 

CAPES, da Biblioteca Virtual da Universidade do Porto e do Google 

Acadêmico. Foram encontradas 463 referências, que foram classificados em 

três grupos de acordo com a sua proximidade com o tema desenvolvido no 

presente estudo: 

- Grupo 1: Trata diretamente do tema da gestão de arenas esportivas da 

Copa do Mundo de Futebol; 

- Grupo 2: Trata parcialmente do tema e  

- Grupo 3: Não é relacionado ao assunto.  

Os trabalhos relacionados nas categorias 1 e 2 foram selecionados e, ao 

final, 67 referências foram utilizadas para a construção dessa primeira parte da 

dissertação. 

Também se buscou criar uma classificação das estratégias, fontes de 

receitas e serviços ofertados pelas principais arenas do mundo utilizando 

informações presentes na literatura. Além disso, foram utilizados documentos 

da Fédération Internationale de Football Association  - FIFA – e da Union of 

European Football Associations – UEFA – conforme quadro 1: 
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Quadro 1 - Documentos da FIFA e UEFA utilizados como referência para a revisão conceitual 

Tema Nome do documento 

Sustentabilidade social e ambiental da Copa do 

Mundo de Futebol 2014 

Copa do Mundo da FIFA 

2014 – Estratégia de 

Sustentabilidade (FIFA, 

2011a) 

Hospitalidade em jogos de futebol 

Official Hospitality 

Programme FIFA (FIFA, 

2014) 

Segurança nos estádios 
UEFA Safety and Security 

Regulations (UEFA, 2011a) 

Sistema de catering nas arenas esportivas 
European Healthy stadia 

(UEFA, 2014) 

Recomendações técnicas para os estádios 

Estádios de Futebol – 

Recomendações e 

requisitos técnicos FIFA 

(FIFA, 2011b) 

Infraestrutura das arenas esportivas 
UEFA Stadium Infrastructure 

Regulations (UEFA, 2011b) 

 

Ademais, foram acrescentadas informações disponíveis em documentos 

virtuais de onze instalações esportivas com relevância global em suas ações 

(quadro2): 
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Quadro 2 - Instalações esportivas utilizadas como referência para a revisão conceitual 
Arena Esportiva Site 

Allianz Arena www.allianz-arena.de 

American Airlines Arena www.aaarena.com/ 

Amsterdam Arena www.amsterdamarena.nl/home.htm 

Anfield Road www.liverpoolfc.com/stadium/anfield 

Camp Nou www.fcbarcelona.com 

Stamford Bridge www.chelseafc.com/ 

Donbass Arena www.donbass-arena.com/en/ 

Emirates Stadium www.emiratesarena.co.uk 

HSBC Arena www.hsbcarena.com.br/ 

Morumbi www.saopaulofc.net 

Old Trafford www.manutd.com/en 

Santiago Bernabeu www.realmadrid.com 

Stamford Bridge www.chelseafc.com/ 

 

Após o levantamento desses dados, chegou-se a seguinte categorização 

quanto às principais fontes de receitas das arenas esportivas no mundo: 

1) Match Day - subdividido em bilheteria, catering e 

hospitalidade; 

2) Comercialização de espaços para publicidade e naming 

rights; 

3) Utilização da arena para eventos não-esportivos; 

4) Aluguéis de lojas comerciais e espaços de estacionamento; 

5) Tours ao estádio e visitas ao museu do clube. 
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Feita essa classificação uma nova busca foi realizada, buscando-se 

aprofundar a descrição conceitual presente na literatura a respeito de cada um 

dos cinco itens categorizados. Foram utilizadas informações presentes em 

artigos, livros e revistas relacionados a cada uma das cinco áreas propostas 

acima através do acesso às bases de dados do CAPES, da Biblioteca da 

Universidade do Porto e do Google Acadêmico. O critério de inclusão no 

trabalho foi a relação dos estudos com o tema das arenas esportivas, sendo 

selecionados apenas arquivos diretamente ligados aos itens supracitados, 

resultando em 41 referências. 

Além disto, foram utilizadas notícias encontradas em portais online como 

o globoesporte.com, lance.net e theguardiam.com juntamente com exemplos 

práticos realizados nos principais estádios mencionados anteriormente, criando 

um modelo que possibilite a análise e comparação das ações que são feitas no 

Brasil com outras arenas do mundo. 

 

2.2. Etapa 2 - Pesquisa Documental 
A pesquisa documental foi direcionada na busca de informações a 

respeito das doze novas arenas brasileiras construídas para a Copa do Mundo 

de Futebol 2014 – Beira-Rio, Arena da Baixada, Arena Corinthians, Maracanã, 

Mineirão, Estádio Nacional, Arena Pantanal, Arena da Amazônia, Arena Fonte 

Nova, Arena Pernambuco, Arena das Dunas e Arena Castelão -, como: 

- Custo total de construção/reforma de cada estádio,  

- Matrizes de responsabilidade fiscal dos anos de 2010 (ano de início do 

projeto) e 2014 e 

-Financiamentos e contratos de contraprestação de serviços das 

instalações esportivas. 

Tais informações foram obtidas nos seguintes documentos: 

- Relatório consolidado sobre obras da Copa do Mundo de Futebol 

2014(TCU, 2014). 

- Balanço Final para as Ações da Copa do Mundo de Futebol 2014 - 

6°Balanço. (Ministério do Esporte, 2014a). 
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- Matriz de Responsabilidades Consolidadas. (Ministério do Esporte, 

2014b) 

- Portal da Transparência da Copa do Mundo de Futebol 2014. (Portal, 

2014). 

No site do Portal da Transparência, os dados referentes ao financiamento 

dos estádios foram coletados por meio do seguinte caminho: Cidades 

(selecionar a cidade desejada) ->Projetos e ações ->Reforma e adaptação (ou 

construção, no caso das arenas inexistentes anteriormente) do estádio 

selecionado. 

Ao acessar essa página, encontram-se informações e documentos 

referentes à Previsão de investimento para a ação (Matriz de responsabilidades 

de 2010), cronograma das obras, dados sobre o processo de financiamento, 

contratos e editais de licitação e as execuções financeiras realizadas em cada 

arena. Tal processo de pesquisa ocorreu nas páginas das 12 cidades-sede da 

Copa do Mundo de Futebol 2014.  

Já os documentos referentes ao Beira-Rio e ao Sport Club Internacional 

podem ser vistos na tabela 3: 
 

Quadro 3 - Documentos referentes ao Beira-Rio e ao Internacional 
Tipo de Informação Fonte 

Estrutura e história do estádio. 

História do clube 

Site oficial do Internacional -

www.internacional.com.br 

Área VIP e programa Beira-Rio 

Premier Clube 

Site oficial da empresa BRio - 

www.beirariopremierclube.com.br 

Estatuto do clube Acervo do museu do Internacional 

 

2.3. Etapa 3 - Observação Presencial 
Por meio das visitas buscou-se averiguar de que maneira os principais itens 

categorizados vêm sendo executados no Beira-Rio e quais os serviços onde há 

espaço para desenvolvimento de novas ações. Tal processo se deu através de 
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visitas ao Beira-Rio em três partidas do Internacional em diferentes 

competições, conforme quadro 4, e duas visitas em datas onde não havia 

eventos esportivos na arena: 

 

 

Quadro 4 - Observação presencial dos jogos no Beira-Rio 

Jogo Competição Público 
Data e 
hora 

Descrição 

Internacional 

x Palmeiras 

Campeonato 

Brasileiro 

2014 

41.148 
29/11/2014 

18h30min 

Último jogo do 

clube como 

mandante na 

principal 

competição 

nacional 

Internacional 

x Universidad 

de Chile 

Copa 

Libertadores 

2015 

35.833 
26/02/2015 

20h15min 

Primeira partida do 

clube em casa pela 

principal 

competição da 

América do Sul 

Internacional 

x Grêmio 

Campeonato 

Estadual 

Gaúcho 2015 

34.512 
01/03/2015 

18h30min 

Partida contra o 

maior rival do 

Internacional 

 

Jogo 1: 
• Período de observação: das 16 às 18horas e no intervalo 

do jogo. 

• Itens analisados: Atividades de entretenimento e Catering. 

- Atividades de entretenimento oferecidas para o espectador no pré-jogo e 

no intervalo da partida, dentro e fora do estádio. 
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- Opções de alimentação oferecidas para o espectador antes, durante e 

logo após jogo. 

 

Jogo 2: 

• Período de observação: das 18 às 19horas. 

• Item analisado: Estacionamento. 

- Valores cobrados para utilização dos diferentes espaços de 

estacionamento; 

- Taxa de ocupação dessas instalações e 

- Facilidades disponibilizadas ao torcedor no local.  

 

• Período de observação: das 19 às 21horas. 

• Item analisado: Publicidade. 

- Estratégias de publicidade relacionadas à arena utilizadas dentro e nos 

arredores da instalação. 

 

Jogo 3: 

• Período de observação: das17 às 21horas. 

• Item analisado: Área VIP. 

- Serviços de hospitalidade ofertados na área VIP; 

- Acesso a essa parte do estádio para o torcedor. 

 

Observação em datas sem eventos esportivos no Beira-Rio: 
Foram realizadas duas visitações à arena em datas sem eventos 

esportivos. 

 

Visita 1: 
• Data: 15 de dezembro de 2014. 

• Itens analisados: Tour guiado pelas instalações e 

Estacionamento. 

-Averiguação de preços, atrações e as atividades 

complementares oferecidas no Tour. 
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- Serviços oferecidos, taxa de ocupação e preços praticados 

nos estacionamentos do Beira-Rio. 

 

Visita 2: 

• Data: 20 de janeiro de 2015. 

• Itens analisados: Museu do clube e Espaços comerciais. 

-Preços, atrações e atividades complementares do museu.  

- Tipos de serviços e produtos oferecidos no Centro Comercial, 

além da quantidade de público frequentador e número de lojas que 

estão em funcionamento. 
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3. LEGADO DOS MEGAEVENTOS E ARENAS ESPORTIVAS 
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O Brasil é um país que vem aumentando sua participação e relevância no 

cenário mundial de eventos esportivos em um processo que resultou no 

recebimento dos Jogos Pan-americanos de 2007 e da Copa do Mundo de 

Futebol 2014 e que culminará com a cidade do Rio de Janeiro sendo sede das 

Olimpíadas de 2016. Para isso, o Governo Federal vem investindo elevados 

recursos financeiros na construção de novas instalações esportivas que 

atendam aos requisitos exigidos pelos Comitês e Federações internacionais e 

apresentem condições de conforto, segurança e infraestrutura para o público, 

atletas e funcionários. 

Segundo Reppold (2004), há duas correntes de pensamento ao se tratar 

do tema dos impactos econômicos ocasionados por grandes eventos: a 

primeira defende que há impactos econômicos significativos decorrentes dos 

megaeventos esportivos e a segunda alega que ocorre apenas uma pequena 

modificação na economia após esses eventos. Para Bechara (2008) falar de 

legados é mensurar os benefícios levando em conta os prejuízos resultantes 

do megaevento em análise. Já na opinião de Villano (2008) os megaeventos 

podem ser propulsores de desenvolvimento e deixar legados de cinco 

maneiras diferentes, conforme quadro 5. 
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Quadro 5 - Formas de legado dos megaeventos esportivos 

Legados do 
evento em si 

Legados da 
candidatura 
do evento 

Legados da 
Imagem do 

Brasil 

Legados de 
conhecimento 

Legados de 
governança 

Construções 

esportivas 

Planejamento 

urbanístico 

da cidade-

candidata 

Projeção da 

imagem do 

país 

Capacitação 

do pessoal 

envolvido na 

gestão do 

evento 

Planejamento 

participativo 

Compras de 

equipamentos 

esportivos 

Aprendizado 

do processo 

de 

candidatura 

Projeção de 

oportunidades 

econômicas 

Construção de 

estruturas 

adequadas, 

visando o 

aproveitamento 

futuro pela 

população 

Parceria 

público- 

privada 

Construções 

de infra-

estrutura da 

cidade 

 

Nacionalismo 

e confiança 

cívica 

Transferência 

de 

conhecimento 

adquirido na 

gestão da 

competição 

para futuros 

eventos 

similares. 

Cooperação 

de diferentes 

órgãos 

administrativos 

Fonte: Villano (2008) 
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De acordo com Sartori (2014), os megaeventos têm potencial para 

alcançarem resultados socioeconômicos significativos, reforçando a cultura 

local e agregando valor à imagem das cidades, das pessoas e dos respectivos 

serviços prestados. Já para Horne & Manzenreiter (2006) um megaevento 

esportivo apresenta sete características principais: é um grande evento 

cultural, comercial e esportivo; tem um caráter dramático; atrai a atenção da 

população; tem significado internacional; acarreta mudanças significantes para 

a cidade ou país-sede; atrai grande atenção da mídia; e representa uma 

descontinuidade no andamento de campeonatos esportivos. 

Eventos de tal magnitude deixam legados para as cidades e países 

anfitriões. No entendimento de Magno (2014), a promoção de grandes eventos 

esportivos é uma estratégia usada por alguns países com o objetivo de atrair 

investimentos estrangeiros e atenção internacional, gerando benefícios 

econômicos para os anfitriões. Segundo Preuss (2007), existem dois tipos de 

efeitos decorrentes dos megaeventos esportivos: hard => engloba as 

infraestruturas da cidade, o aumento do conforto e a movimentação econômica 

e soft => envolve fatores subjetivos, como nacionalismo, confiança e alegria da 

população. 

Outra classificação para os megaeventos é apresentada por DaCosta 

(2008), podendo ordená-los como: 

a) tangíveis – referentes a toda infraestrutura física construída para o 

megaevento. Para o autor, o legado estrutural referente às instalações 

esportivas deve ser planejado em função de seu uso posterior e não apenas 

para o decorrer do evento esportivo. 

b) intangíveis–implicações que não podem ser mensuradas 

quantitativamente, como sentimento de orgulho e felicidade da população local.  

As arenas esportivas, objeto desse estudo, classificam-se no conceito de 

legado tangível, porém com possibilidade de desenvolverem legados 

intangíveis, conforme parecer da FIFA (2011, p. 07): 

 

“Os estádios são um legado visível de eventos como a 

Copa do Mundo FIFA e, combinados com um conjunto de 
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eventos de longo prazo e uma infraestrutura flexível, 

podem ajudar a adicionar um valor agregado social 

significativo.” 

 

Conforme documento do SEBRAE (2014), as arenas multiusos 

apresentam-se como centros comerciais e de lazer que permitem a realização 

de eventos de diversas naturezas (feiras, comércio, shows, exposições, 

congressos), com potencial para geração de negócios em diversas áreas e 

atendimento a um público variado. Já para o Banco Nacional de 

Desenvolvimento (1997), principal financiador dos estádios utilizados na Copa 

do Mundo de Futebol 2014, as arenas multiuso aliam esporte, lazer, cultura e 

serviços variados com tecnologia e conforto para os clientes.  

Já para Desbordes (2013), as arenas multifuncionais devem apresentar 

seis tipos de espaços: 

a) corporativos (anfiteatro, escritórios, centros de negócio e hotéis); 

b) para shows; 

c) para eventos esportivos; 

d) para atividades de lazer (cinema, academia, boliche); 

e) para aluguel de lojas; 

f) para prática esportiva. 

Conceito parecido apresenta a Associação Brasileira das Arenas 

Esportivas - ABRARENAS (2011), segundo a qual uma arena multiuso se 

caracteriza como um espaço que oferta diferentes atividades e serviços em um 

mesmo local, capaz de entregar para a sociedade diversos benefícios tangíveis 

e intangíveis e oferecer praticidade a variados públicos consumidores. 

Segundo Da Motta (2013), existem três tipos de arenas: as com enfoque 

puramente esportivo; as que abrigam esporte, entretenimento e eventos 

(porém esporadicamente); e as que possuem atividades diárias que 

movimentam as instalações (esporte, entretenimento, negócios, lazer e 

cultura). Para o autor, não se deve usar esses espaços apenas para atividades 

específicas, pois isso seria ignorar o potencial gerador de oportunidades que 

uma arena proporciona. 
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Para chegarmos a esse atual conceito, um longo caminho foi percorrido, 

visto que os primeiros estádios foram erguidos há muitos séculos. Segundo 

Fried (2005), as instalações esportivas atuais estão retomando estratégias 

adotadas em períodos antigos de Grécia e Roma, pois, além de serem 

utilizadas para a prática esportiva, abrigam outros tipos de eventos. Todavia, a 

sociedade teve grande alteração em seus hábitos desde os tempos do pão e 

circo e, tal mudança, de acordo com Morgan (2008), interferiu no 

desenvolvimento dos espaços esportivos, visto que atualmente fatores como 

conforto e comodidade são considerados relevantes nas escolhas das 

atividades de entretenimento. 

Após um vazio esportivo entre os romanos e o século XVIII, o esporte 

voltou a ter um papel de destaque na sociedade com a revolução industrial. 

Com a organização social por parte dos trabalhadores, uma parcela 

significativa passou a ter tempo livre e a procurar por atividades que os 

desligassem do cotidiano urbano das cidades industriais; consequentemente, 

novas instalações esportivas tiveram que ser construídas. De acordo com La 

Corte (2007), o primeiro grande estádio moderno foi o White City, erguido em 

Londres no ano de 1908 e com capacidade para 150.000 pessoas.  A partir das 

décadas de 1930 e 1940 grandes praças esportivas passaram a ser erguidas 

no restante da Europa inspirados no modelo inglês. Já para Rufino (2011), 

novas construções esportivas de relevantes dimensões passaram a ser 

estimuladas após a Primeira Guerra Mundial com o fortalecimento do sistema 

bancário e da expansão do crédito, com destaque para o Yankee Stadium nos 

Estados Unidos e Wembley Stadium, na Inglaterra.  

Anos depois, algumas sérias tragédias ocorreram nos estádios devido a 

problemas de segurança e/ou superlotação. Diversas medidas foram tomadas 

para tornar as instalações mais seguras para o público, com destaque para o 

Relatório Taylor, emitido em 1990 após a Tragédia de Hillsborough, desastre 

ocorrido na final da Copa da Inglaterra que ocasionou na morte de 96 

torcedores. Tal documento, entre outros itens, restringiu a capacidade dos 

estádios ingleses e pediu a revisão dos certificados de segurança das 
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instalações, fato que segundo Spampinato (2006), foi o propulsor de um 

processo de modernização de muitos estádios europeus. 

O aproveitamento dos estádios como fonte de receita, entretanto, só 

acontecia através da bilheteria das partidas, o que, para Ribeiro (2005), ocorria 

pelo fato das instalações não apresentarem características multiuso. Com o 

crescimento do capitalismo, uma mudança de perspectiva foi percebida e a 

detecção de oportunidades de negócio nos estádios de futebol passou a ser 

uma realidade. Para Nina (2014), a exploração de equipamentos esportivos 

iniciou com os esportes americanos, que, devido a sua característica de bom 

aproveitamento das possibilidades comerciais, começaram a utilizar seus 

ginásios para a realização de outras atividades que não os jogos esportivos; tal 

conceito foi chamado por Bale (1993) de “otherdirectedness”. 

Já no Brasil, a utilização das arenas esportivas para a geração de receitas 

financeiras iniciou-se com a construção da Arena da Baixada em Curitiba, no 

ano de 1999. Segundo Cruz (2005), esse estádio foi o precursor do processo 

de modernização do futebol brasileiro, o qual que teve seu ápice com a 

construção das arenas para a Copa do Mundo de Futebol 2014. Para ilustrar 

essa mudança de cenário, veremos nas tabelas a seguir alguns serviços e 

facilidades oferecidos por cada um dos 12 estádios utilizados no Mundial 

(quadros 6, 7 e 8): 
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Quadro 6 - Estrutura das arenas utilizadas na Copa do Mundo de Futebol 2014 – I: Região 
Nordeste (Natal, Salvador, Fortaleza e Recife) 

Estádio Arena das Dunas 
Arena Fonte 

Nova 
Arena Castelão 

Arena 

Pernambuco 

Cidade Natal Salvador Fortaleza 
Recife 

 

Capacidade 31.375 50.000 60.342 46.000 

Vagas de 

estacionamento 
2.617 2.000 1.997 4.700 

Estrutura 

40 camarotes, 29 

concessões de 

alimentos e bebida, 

arena indoor para 

pequenos shows 

para 4.000 pessoas, 

área externa para 

realização de feiras, 

escritórios, áreas 

comerciais e 

auditório para 250 

pessoas. 

70 camarotes, 

39 quiosques 

de alimentação, 

escritórios, 

áreas 

comerciais 

externas, casa 

de shows, 

anfiteatro, 

lounge para 

eventos, 2 

restaurantes 

panorâmicos e 

lojas 

52 camarotes, 44 

quiosques de 

alimentação, 

lounge, auditório. 

42 quiosques de 

alimentação, 102 

camarotes, lounge 

para eventos, sala 

de convenções, 

auditório, praça da 

celebração. 

Fonte: elaborada pelo autor. 
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Quadro 7 - Estrutura das arenas utilizadas na Copa do Mundo de Futebol 2014 – II: Regiões 
Centro-oeste e Sul (Brasília, Cuiabá, Curitiba e Porto Alegre) 

Estádio Estádio Nacional Arena Pantanal 
Arena da 

Baixada 
Beira-Rio 

Cidade Brasília Cuiabá Curitiba Porto Alegre 

Capacidade 72.788 44.003 43.000 56.000 

Vagas de 

estacionamento 
8.420 2.831 1.500 5.100 

Estrutura 

74 camarotes, 54 

bares e 

lanchonetes, 

auditório para 250 

pessoas, lounge vip 

para feiras de 

grande porte (até 

5mil pessoas), 

espaço coberto para 

shows com até 35 

mil pessoas, espaço 

comercial para 

shows ao ar livre 

com público de 40 

mil pessoas e 

auditório com 

capacidade para 

250 pessoas 

sentadas. 

97 Camarotes, 

auditório, 35 

quiosques de 

alimentação 

 

68 lojas, 

auditório para 

eventos, 35 

camarotes, 52 

quiosques de 

alimentação, 

lounge. 

44 módulos 

comerciais, 55 

skyboxes com 

capacidade 

para 24 

pessoas cada, 

70 camarotes e 

22 quiosques 

de alimentação. 

Fonte: elaborada pelo autor. 
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Quadro 8 - Estrutura das arenas utilizadas na Copa do Mundo de Futebol 2014 – III: Regiões 
Sudeste e Norte (Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Manaus) 

Estádio Maracanã Arena Corinthians Mineirão 
Arena da 

Amazônia 

Cidade Rio de Janeiro São Paulo Belo Horizonte Manaus 

Capacidade 78.838 48.234 62.160 44.500 

Vagas 

estacionamento 
10.500 2.549 2.925 2.800 

Estrutura 

110 camarotes, 60 

bares, 2 lounges 

para eventos, 

auditório para 500 

pessoas e espaço 

para 

feiras/exposições. 

89 camarotes, 59 

lojas para 

concessão, 

auditório e 4 

restaurantes/sports 

bar. 

 

52 lojas para 

concessão, 

museu 

brasileiro do 

futebol, 60 

bares e 

lanchonetes, 98 

camarotes. 

Camarotes, 17 

quiosques de 

alimentação. 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

A necessidade de se conectarem ao cotidiano das cidades, gerarem 

novas fontes de receita e oferecerem opções além do esporte fez com que as 

instalações esportivas modernas se transformassem em espaços 

multifuncionais. Utilizando a imagem esportiva como principal forma de 

propaganda, tornaram-se espaços capazes de incorporarem outros usos e 

ofertarem serviços capazes de aumentar suas taxas de ocupação, tais como: 

áreas de lazer, culturais, comerciais, espaços corporativos e restaurantes. 

Além de multiuso, as arenas podem ofertar serviços complementares no 

mesmo local, atraindo também pela conveniência. Através desse processo de 

união de diferentes segmentos, as instalações buscam intensificara utilização 

de seus espaços e atrair uma parte da população que não tem relação com o 

esporte, mas que pode vir a ser frequentadora da arena por motivos como 

lazer, entretenimento, compras ou cultura. 

Juntamente com essa nova oferta de serviços disponibilizados ocorreu a 

melhoria da infraestrutura e do conforto oferecidos para o torcedor, o que, 



42 
 

segundo Cesar, Mazzei, Junior & Oliveira (2013), acarretou em um novo 

público frequentador nas arenas esportivas. Araujo (2008) corrobora essa 

opinião e acrescenta que esse novo grupo de torcedores procura, além do 

conforto, comodidade e segurança nos estádios, fazendo com que o clube 

tenha que oferecer instalações mais modernas. Mullin, Hardy & Sutton (2004) 

defendem que fatores ambientais, individuais, de socialização e de 

envolvimento são influenciadores da satisfação do consumidor de esportes, 

sendo que todos eles possuem relação com a prestação de serviços da 

instalação esportiva. Um dado que evidencia a importância das arenas 

esportivas oferecerem opções variadas é apresentado por DaMotta (2012), 

citando que 42% dos brasileiros quando possuem dinheiro extra tem a 

preferência por gastos com entretenimento.  

Para Borges (2012), atualmente as arenas passam por um processo 

vinculado ao “marketing de interação”, onde o torcedor procura não apenas 

produtos, mas também experiências sensoriais que ajudem no 

desenvolvimento e na evolução da marca de seu clube. Na opinião do autor, a 

criação dessas experiências possibilita atrair segmentos específicos de 

pessoas, criando um processo de fidelização do cliente e abrindo caminho para 

a diferenciação do produto ofertado. Na análise de Somoggi (2007), os 

estádios modernos devem fornecer um serviço de alta qualificação e serem 

capazes de surpreender, divertir e entusiasmar o torcedor, criando um elo entre 

clube e fãs através da expressão de identidade do público e da oportunidade 

de vivenciar emoções e consumos memoráveis. 

A ideia de que se devem oferecer experiências que vão além da simples 

assistência de um evento esportivo é colocada também por Gass (2014), 

quando cita que o futebol é uma junção de emoções e sensações que podem 

tornar-se entretenimento, diversão, comemoração e experiência para os 

torcedores. Em entrevista para a ESPN Brasil, o ex-jogador e hoje dirigente do 

Bayer de Munique, Paul Britner, corrobora com a ideia afirmando que: 
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“Não basta ter uma casa bonita se você não fornecer 

experiência. A experiência precisa ser completa: desde a 

compra do ingresso, passando pela entrada na Arena até o 

consumo do jogo”.  

 

Para Rufino (2011), é importante que o consumidor seja envolvido pela 

atmosfera local e todas as suas nuances (música, festa, instalações), pois está 

comprando uma experiência completa. De acordo com Vilela (2011) o público 

espectador transformou-se ao longo dos anos e percebeu que era possível 

atingir experiências sensoriais ao interagir com os produtos e serviços 

ofertados, dando significado as suas experiências. Segundo a autora, questões 

básicas como higiene e segurança são fundamentais, porém o conforto 

também é levado em consideração. 

Essa mudança de perfil e maior procura pelo espetáculo, vinculada à 

qualidade do serviço oferecido, pode ser evidenciada em estudo publicado pela 

Pluri Consultoria (2014), no qual é feita a comparação de alguns dados das 

novas arenas com os estádios antigos no Campeonato Brasileiro de Futebol 

2014. Segundo o levantamento, nos estádios velhos ocorreram 390 jogos com 

média de público de 11.700 torcedores, taxa de ocupação de 34% e renda 

bruta média de R$262.000,00. Já nas novas arenas houve 195 jogos que 

apresentaram uma média 88% maior na comparação, com 22.000 pessoas por 

partida, taxa de ocupação de 42% e renda bruta média de R$915.000,00 

(249% maior do que nos estádios antigos). Tais dados são indicadores de um 

crescimento do esporte através da melhoria das instalações, todavia, ainda há 

muito espaço para evolução.  

Ao analisarmos a taxa de ocupação média dos principais campeonatos de 

futebol do mundo em 2013, veremos que estão acima dos 60%, bem acima da 

realidade brasileira (quadro 9). 
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Quadro 9 - Taxa de ocupação média dos estádios nos principais campeonatos de futebol no 
mundo 

Ranking País 
Público 

Total 
Média público 

por jogo 
Capacidade 
do Estádio 

% de ocupação 
média 

1 Alemanha 13.795.286 45.083 48.658 93% 

2 Inglaterra 13.149.676 34.604 35.800 97% 

3 Espanha 10.791.927 28.400 38.593 74% 

4 México 3.877.500 25.343 40.624 62% 

5 Itália 8.330.161 21.921 42.762 51% 

6 Holanda 5.954.191 19.458 21.679 90% 

7 França 7.167.940 18.863 26.834 70% 

8 EUA 2.935.882 18.700 21.270 88% 

9 
Inglaterra – 2ª 

divisão 
9.969.699 17.899 26.358 65% 

10 China 4.242.026 17.675 38.307 46% 

11 
Alemanha – 2ª 

divisão 
5.266.941 17.212 29.168 59% 

12 Japão 2.204.074 16.572 32.093 52% 

13 Brasil 5.660.987 14.897 33.970 44% 

Fonte: Pluri Consultoria (2014) 

 

Os principais destaques nesse quesito são as ligas alemã, inglesa e 

espanhola, competições milionárias e com grande poder de atração de público 

e mídia (apenas a Premier League movimenta 2bilhões de dólares em direitos 

de transmissão de imagem e é assistida por 4,7bilhões de pessoas ao longo de 

uma temporada). Entretanto, ligas de países desenvolvidos economicamente e 

com menor expressividade no cenário mundial, como a americana, a japonesa 

e a holandesa superam a brasileira devido a fatores como segurança, oferta de 

opções de entretenimento e facilidades para o público. Já na quarta posição do 

ranking aparece o México, um país que assim como o Brasil é considerado 

uma nação emergente e onde o futebol possui grande popularidade e que, 
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apesar das semelhanças, apresenta uma média de público 18% (10.446 

pessoas) superior a brasileira. 

Para aumentar as receitas no Brasil também é importante ter o 

conhecimento do que é sustentabilidade e ver exemplos de estádios que não 

se sustentaram economicamente, como será apresentado no próximo capítulo. 
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4. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA DAS ARENAS 
ESPORTIVAS E “ELEFANTES BRANCOS” 
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Após a construção de uma arena esportiva, uma nova preocupação 

ocupa o pensamento dos gestores: como torná-la rentável e sustentável 

economicamente com a grande gama de oportunidades que possui. Segundo 

Ribeiro (2005) as instalações esportivas geram impactos e legados positivos, 

porém podem eventualmente resultar em legados negativos quando não 

possuírem bom planejamento para o seu uso pós-evento, havendo o risco do 

surgimento dos “elefantes brancos”. 

Para Chernushenko (2002), sustentabilidade não significa somente 

conservação e proteção do meio ambiente, mas também fatores econômicos e 

sociais, procurando diminuir ao máximo os danos econômicos e ambientais em 

longo prazo. Já segundo conceito de Brundtland (1987), desenvolvimento 

sustentável é o que atende às necessidades da geração atual sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras de proverem suas próprias 

necessidades. Tais definições serão norteadoras desse estudo.  

Referente à sustentabilidade das instalações esportivas, Nina (2014) 

defende que é fundamental analisar de que maneira esse equipamento será 

utilizado como gerador de renda para sua própria manutenção, e 

posteriormente, para tornar-se um espaço de retorno esportivo para a 

sociedade. O autor ainda afirma que a viabilidade econômica de um estádio 

envolve alguns fatores que vão além do dinheiro gerado para a manutenção da 

estrutura, visto que as instalações esportivas atualmente são planejadas em 

perspectivas multifuncionais e proporcionam o surgimento de serviços ligados a 

utilização dos espaços (como, por exemplo, a criação de centros comerciais). 

DeGrandi (2013) complementa a ideia ao referir que as metas de alcance de 

uma arena devem abranger os campos social (cursos de idioma, escolas 

técnicas e esportivas, restaurantes, eventos religiosos), ambiental (programas 

de reciclagem, autossuficiência energética e luz solar como fonte energia) e 

cultural (teatro, cinema, museus, shows, cultura local). 

As arenas esportivas são instalações que possuem alto custo de 

manutenção, como mostra Bonnenfant (2001) ao referir que as despesas 

anuais para manter esses espaços geralmente ultrapassam os 10% do seu 

valor total, ocasionando um grande gasto e a possibilidade de abandono caso 
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não haja boas estratégias de gestão. Para a FIFA (2011), a questão da 

sustentabilidade econômica incentiva os donos dos estádios a utilizarem o 

espaço para atividades que vão além do esporte, através de eventos e 

locações que aumentem sua utilização para maior viabilização. Objetivando 

alcançar a sustentabilidade econômica dessas instalações é necessário, 

primeiramente, haver uma equipe local para disputar partidas no estádio, visto 

que segundo levantamento da Delloite (2011), até 40% das receitas das arenas 

podem ser advindas do matchday, com bilheterias e venda de produtos de 

alguma forma relacionados ao jogo. Além disso, é importante a utilização dos 

espaços de maneira multifuncional, ofertando diferentes serviços à população e 

tornando a arena um centro de entretenimento e comércio que agregue valor à 

comunidade na qual está inserida.  

Para Alm (2012), a maioria dos grandes eventos esportivos ocorridos nos 

últimos 16 anos deixou como legado algum estádio deficitário economicamente 

pelo fato de muitas arenas não se adaptarem ao uso diário após as competições. 

Acrescenta-se a esse cenário o fato do mercado brasileiro representar menos de 

1% dos 250bilhões de dólares movimentados anualmente no mundo 

relacionado ao futebol (Leoncini, 2001) para mostrar-se extremamente 

necessária a análise da sustentabilidade econômica das novas instalações 

esportivas que foram construídas no Brasil. 

De maneira geral, as arenas esportivas são legados positivos para as 

cidades, porém quando seu planejamento é mal pensado ou executado de 

maneira incorreta podem surgir os “elefantes brancos”, instalações deficitárias 

e que não exploram ao máximo seu potencial, como os exemplos a seguir: 

 

4.1. África do Sul 

Após sediar a Copa do Mundo de Futebol de 2010, a África do Sul enfrenta 

problemas na gestão de alguns estádios utilizados no megaevento, destacando-se 

os seguintes casos: 

* Green Point Stadium (Cidade do Cabo): Foi o estádio mais caro da 

Copa do Mundo de Futebol 2010 e até hoje continua sendo motivo de 

despesas para os sul-africanos. Segundo reportagem da BBC, em 2013 a 
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instalação apresentou despesas de £4.4milhões e receitas de apenas 

£956.000,00, fato que gerou discussões sobre a possibilidade de demolição da 

arena. O Ajax, clube de futebol local, não atrai muitos torcedores aos jogos e 

prefere utilizar estádios menores que possuem aluguel mais barato. Já os 

Stormes, equipe de rúgbi da cidade, atua em um local que é considerado um 

templo da modalidade no país e não se interessou em atuar no Green Point. 

Nos últimos anos o estádio só teve lotação máxima em alguns shows 

internacionais e em três amistosos da seleção de futebol nacional.  

* Peter Mokaba (Polokwane) e Mbombela (Nelspruit): localizados em 

cidades que possuem como ponto forte o turismo de atrações naturais, essas 

localidades podem ser comparadas, dentro das proporções, as brasileiras 

Cuiabá e Manaus.  Ambas não possuem grande tradição esportiva e as 

atividades das arenas ficaram praticamente limitadas a jogos locais com 

públicos pequenos. O evento de principal destaque em Polokwane foi o 

Congresso Nacional Africano, do partido majoritário na África do Sul.  

 

4.2. Portugal 

Portugal foi sede da Eurocopa de futebol no ano de 2004, apresentando dez 

cidades-sedes dos jogos, apesar de ser um país geográfica e 

populacionalmente pequeno. Problemas na utilização de algumas arenas 

também ocorrem no país Europeu, principalmente em dois estádios: 

* Estádio municipal de Aveiro: tem capacidade para 30.000 espectadores, 

porém a equipe local tem uma média de público inferior a 5.000 pessoas. A 

prefeitura da cidade gasta aproximadamente 3% do orçamento anual em custos de 

manutenção e pagamento de dívidas da instalação, já tendo considerado a 

hipótese de demolição da arena ou da sua utilização como cassino ou centro 

cultural. 

* Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria: A prefeitura da cidade utiliza 

cerca de 8% do orçamento local para o pagamento das dívidas do estádio, que 

não chegou a ser utilizado pela equipe local em 2013. 
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4.3. Japão 

Para o estudo dinamarquês World Stadium Index (2012) no país asiático estão 

os dois estádios do planeta com a pior taxa de utilização. Apesar de terem sido 

construídos por motivos diferentes, ambos apresentam déficit e má utilização 

alarmantes. 

* Miyagi Stadium (Rifu): Com capacidade para 49.000 pessoas e custo de 

U$318milhões, foi construído para a Copa do Mundo de Futebol em 2002 e 

hoje é um estádio inativo, visto que os times da cidade, tanto de beisebol como 

de futebol, possuem estádios próprios e preferem utilizá-los.  

 * Nagano: o estádio com pior índice entre os estudados por Alm (2012) tem 

capacidade para 30mil pessoas e foi construído para os Jogos de Inverno de 1998. 

Atualmente, serve de casa para uma equipe de beisebol semiprofissional da cidade 

e, em 2010, recebeu apenas 11 jogos com público médio de 1.620 pessoas.  

 

 

Figura 1 - Nagano Stadium, Japão 

Fonte: skyscrapercity.com 
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A fim de evitar a ocorrência de situações como as citadas acima, se faz 

extremamente necessária a aplicação de modelos de gestão eficazes para as 

arenas esportivas, assunto que será apresentado no próximo capítulo.  
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5. GESTÃO DE ARENAS ESPORTIVAS 
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Houve uma mudança no panorama da gestão dos ginásios e estádios 

esportivos: no passado, o gestor cuidava de assuntos como manutenção do 

espaço e procedimentos relacionados às partidas. Hoje, além das atividades 

antigas, acumula a função de tratar com segmentos diferentes de 

entretenimento e serviços, tais como restaurantes, camarotes, locação para 

eventos e shows, patrocínios e tecnologia. De acordo com Beech & Chadwick 

(2004) as instalações esportivas modernas possuem mais especificidades e, 

consequentemente, exigem maior eficácia por parte dos gestores, que 

necessitam conhecer quais são os fatores que interferem na sustentabilidade 

do espaço e realizar planejamentos específicos.  

Na opinião de Barbosa & Campbell (2006) é fundamental que os modelos 

de gestão adotados garantam elevados níveis de qualidade e a otimização das 

instalações esportivas, dando um retorno de acordo com os investimentos 

realizados. Já segundo ABRARENAS (2011) uma eficaz gestão das arenas 

esportivas modernas deve: compreender o comportamento do consumidor, não 

se desvincular completamente do evento que está ocorrendo no local, ter 

controle dos recursos disponíveis, ser prática para oferecer as melhores 

soluções para o cliente dentro do contexto em que está inserida e buscar 

estratégias de gestão eficientes para o aproveitamento dos espaços 

disponíveis. Para a boa administração dessas instalações multiuso é preciso 

um calendário de eventos estruturado que vá além da esfera esportiva, com 

capacidade para atrair público e movimentar as instalações não apenas com 

venda de ingressos, mas também com transporte, hospedagem, alimentação e 

demais serviços oferecidos.  

Conforme Maisashvili (2005) nos esportes ocorre um envolvimento 

profundo e duradouro entre os clubes e seus fãs, podendo ser convertido ou 

explorado como uma relação comercial. Já para Szymanski & Kuypers (1999), 

os jogos dever ser transformados em eventos, proporcionando emoção 

especial para os espectadores e resultando em programas para toda a família 

o dia inteiro.  

Para Constantino (1999), diversas variáveis interferem ao optarmos por 

qual modelo de gestão adotar em uma instalação esportiva, com destaque para 
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o fato de sua propriedade ser pública ou privada, pois isso irá determinar sua 

natureza e principal função. Segundo o autor, há três principais modelos de 

administração que podem ser utilizados em uma instalação esportiva: 

- Gestão direta: o clube, a empresa, o Estado ou o município proprietário 

da instalação possui exclusividade e controle sobre a gestão do espaço, de 

maneira alguma transferindo responsabilidades de decisão e ficando ao seu 

critério a concessão da sede para uso de outros atores. Quando o Estado é o 

gestor da instalação é possível integrar as tarefas dentro dos quadros do 

próprio governo ou ainda criar um modelo de empresa pública para gerir o 

espaço (nos casos de maior dimensão). 

- Gestão concessionada – o Governo detentor da instalação transfere 

para uma empresa privada a responsabilidade da administração e da 

manutenção da instalação esportiva. Para o autor, essa gestão é vantajosa por 

aliviar os órgãos públicos de algumas responsabilidades e tarefas, porém tem a 

tendência de favorecer a entidade privada que cuida do espaço em detrimento 

dos demais clubes locais. 

- Gestão mista – o proprietário da arena divide a responsabilidade na 

gestão da instalação com outra entidade. Há uma divisão de lucros, riscos e 

tomada de decisões.  

Uma classificação um pouco diferente é apresentada por Rufino (2011), 

conforme descrição abaixo: 

- Gestão privada: O modelo privado ocorre quando o clube dono do 

estádio administra sua própria arena e fica com o direito de exploração do local 

toda para si. Porém, no Brasil a exploração das instalações esportivas dentro 

do conceito multiuso ainda é nova, havendo o risco da subutilização dos 

espaços pelo clube devido à falta de experiência dos gestores em administrar o 

processo de maneira global. Uma alternativa é utilizar a experiência de 

empresas que já trabalham na área e estão acostumadas a explorar tais 

espaços de maneira a proporcionar serviços atrativos e retorno financeiro para 

os envolvidos no processo. 
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- Gestão pública: É apenas outra denominação para a “gestão direta” 

utilizada por Constantino (1999). Na administração pública as arenas são 

geridas pelo próprio Estado, que tem duas possibilidades: 

a) inserir essas instalações em alguma secretaria do Governo 

b) criar uma empresa governamental de fins específicos para a 

administração desses espaços.  

Para Rufino (2011), faltam profissionais capacitados na gestão pública 

para administrar essas instalações devido à nova realidade da 

multifuncionalidade. Outra questão relevante para um projeto em longo prazo é 

o fato de sua continuidade ficar ligada a interesses políticos e ao processo 

eleitoral do país, o que torna um investimento de certo risco e pode afastar 

possíveis investidores. 

- Gestão compartilhada: Tal modelo acarreta a divisão de 

responsabilidades sobre a gestão da arena entre os agentes envolvidos (clube, 

construtora e operadora). Dependendo do tipo de contrato firmado há divisão 

dos lucros totais gerados ou segmentação da estrutura em diversas áreas - 

estacionamento, publicidade, aluguéis comerciais, receitas de bilheteria e 

locação para eventos - que serão administradas independentemente. Para 

exemplificação, é possível que uma arena tenha a gestão da bilheteria feita 

pelo clube enquanto a administração do estacionamento e da locação para 

eventos é feita pela construtora / operadora responsável. 

- Parcerias público-privadas: É uma relação de parceria entre o Estado e 

organizações privadas com o objetivo de construir uma estrutura pública de alto 

custo que o governo sozinho não teria condições de bancar. Para isso, é feito 

um contrato de licitação com uma empresa privada que participa do projeto, do 

financiamento, da execução e da operação da obra, recebendo em troca o 

direito de exploração comercial de alguns espaços pré-acordados (por 

exemplo, estacionamento e espaços publicitários); além de, em alguns casos, 

ocorrer um pagamento fixo por parte do Estado como contraprestação de 

serviços. Para Nina (2014), as parcerias público-privadas foram criadas para 

gerenciar obras construídas pelo Estado e incentivam a exploração de serviços 
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públicos que são inviáveis de economicamente, tornando possível sua 

realização. 

 

 

5.1. Modelos de financiamento das arenas no Brasil 

O processo de financiamento das arenas da Copa do Mundo de Futebol 

2014 foi assunto muito debatido no Brasil e alvo de protestos de setores da 

sociedade devido ao alto custo das obras – pouco mais de R$8bilhões - e à 

grande parte desse investimento ser procedente de verbas públicas. Em dez 

dos doze estádios utilizados no Mundial de Futebol houve a utilização de 

dinheiro do Estado, totalizando R$4,8bilhões se somados empréstimos e 

investimentos diretos, conforme consta no Portal da Transparência da Copa. O 

Governo Federal alavancou economicamente a construção dos estádios 

através de diferentes estratégias, apresentadas a seguir 

 

5.1.1. Empréstimos realizados através do Banco Nacional de 
Desenvolvimento (BNDES) 

Através do programa ProCopa Arenas do BNDES o Governo Federal 

concedeu empréstimos no valor total de R$3,81bilhões para a construção e 

reforma dos estádios da Copa do Mundo e seu entorno. Os tipos de projeto 

contemplados foram: 

a) obras públicas que serão pagas diretamente pelo Estado (como em 

Manaus); 

b) parcerias público-privadas nas quais o BNDES disponibilizou um 

empréstimo-ponte à concessionária responsável pelas obras, que será pago 

pelo Estado proprietário do estádio através do sistema de contraprestação de 

serviços (como em Belo Horizonte)  

c) obras privadas (como em Curitiba).  

Apenas Porto Alegre, São Paulo e Brasília não geraram dívidas para os 

seus respectivos estados. As condições estabelecidas eram de valor máximo 

de R$400milhões por estádio (ou 75% do valor total do projeto – escolhendo-se 
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o menor montante), taxa de juros de longo prazo de 6% + 0.9% ao ano + risco 

de crédito (4.18%), prazo de carência de três anos para começar a pagar e 

amortização em doze anos.  

 

5.1.2. Incentivos ou isenções fiscais e venda de títulos públicos 

Em 20 de dezembro de 2010 foi aprovada a Lei 12.350, conhecida como 

Regime especial de tributação para construção, ampliação, reforma ou 

modernização de estádios de futebol – RECOPA, que decretou a desoneração 

dos tributos cujas arrecadações eram de competência do Governo Federal. O 

objetivo era reduzir o custo final e impulsionar os investimentos necessários 

para a construção, ampliação, reforma ou modernização de Estádios de 

Futebol utilizados na Copa das Confederações 2013 e Copa do Mundo de 

Futebol 2014. Em um primeiro momento, a lei acabou com a obrigação 

tributária em quatro impostos: PIS/PASEP, Contribuição para o Financiamento 

da Seguridade Social (COFINS), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) 

e Imposto de importação sobre as operações de importação e de venda de 

máquinas, equipamentos, materiais de construção e serviços relacionados à 

Copa das Confederações 2013 e Copa do Mundo de Futebol 2014.  

Após a utilização do material de construção no estádio, a suspensão de 

obrigatoriedade dos impostos transformou-se em alíquota zero. As 

desonerações referentes ao RECOPA somaram R$121,6milhões. Para chegar 

a esse valor, o Tribunal de Contas da União considerou o valor do 

financiamento realizado pelo governo e a diferença entre a taxa de juros do 

empréstimo e o quanto o dinheiro renderia caso fosse investido de outra 

maneira (chamado de custo de oportunidade: quando esse valor é superior à 

taxa de juros do empréstimo é considerado que houve subsídio federal).  

 

5.1.3. Parcerias público-privadas 

As parcerias público-privadas foram alternativas encontradas para 

conduzir o processo de construção das arenas da Copado Mundo de Futebol 

2014 visando maior rapidez e redução dos gastos públicos, sendo implantadas 
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através da Lei 11.079/04. Para a Controladoria Geral da União, parceria 

público-privada é a contratação de serviço de interesse público no qual o 

particular participa de maneira eficiente e ordenada como provedor de um ativo 

de infraestrutura e de serviços de qualidade.  

Os Governos de seis Estados realizaram parcerias com as empresas 

responsáveis pela construção dos estádios através de um modelo de prestação 

de serviço precedido de obras, no qual o setor privado investe em projetos, 

financiamentos e execução de serviços. Em troca, recebe uma remuneração 

para desempenhar a administração das arenas além do direito de exploração 

comercial sobre as mesmas. Essa prática é chamada de contraprestação de 

serviços e inclui itens importantes, tais como custos das obras, das 

movimentações financeiras, de gestão e de manutenção dos estádios durante 

todo o período de contrato. Para Aragão (2005) tal modelo é extremamente 

benéfico, visto que, ao invés do Estado tomar um empréstimo diretamente com 

o banco para obter os recursos desejados, ele contrata uma empresa particular 

a qual, por conta própria, realizará uma operação de crédito para efetuar as 

obras e prestar os serviços contratados. Assim, após o parceiro ter realizado o 

serviço, o Estado irá diluir o valor devido ao longo do contrato e pagá-lo à 

empresa contratada. 

Este modelo apresenta vantagens para ambos os atores, visto que tanto 

a administração pública quanto o parceiro privado dividem os custos e 

responsabilidades com o desenvolvimento do país, e ambos conseguem 

realizar obras de infraestrutura que seriam muito dispendiosas para realizarem 

isoladamente. Para o setor privado a principal vantagem advém do retorno 

econômico sobre o dinheiro investido, através da contraprestação paga pelos 

governos e exploração dos novos espaços, assumindo a responsabilidade pela 

demanda, engenharia e produção. Já para o Estado é um modelo interessante 

por proporcionar um compartilhamento de riscos, menor endividamento devido 

à entrada de capitais privados nas obras, eficiência da gestão privada em algo 

público, isenção dos custos de manutenção das estruturas e segurança em 

contratos de longo prazo. O Estado assume a responsabilidade nos campos 
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políticos e da inflação, com a variação cambial apresentando risco 

compartilhado.  

 

 

5.1.4. Empréstimos de outros bancos e investimentos estaduais diretos 

Alguns governos estaduais realizarem investimentos diretos do tesouro 

do Estado, além de recorrerem a empréstimos de bancos como a Caixa 

Econômica Federal e o Banco do Nordeste para completarem o valor das 

obras. 

Para uma melhor compreensão de como é o processo de gestão atual e 

como foram feitos os financiamentos das arenas esportivas utilizadas na Copa 

do Mundo de Futebol 2014, no capítulo 6 serão apresentadas informações 

mais detalhadas a respeito de cada uma delas separadamente. 
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6. ARENAS BRASILEIRAS CONSTRUÍDAS PARA A 
COPA DO MUNDO DE FUTEBOL 2014. 
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Das doze arenas utilizadas para a Copa do Mundo de Futebol 2014 no 

Brasil (quadro 2), sete são completamente novas e outras cinco foram reformas 

efetuadas em estádios previamente existentes. Os dados de financiamento 

apresentados nesse capítulo são o custo previsto na Matriz de 

Responsabilidade do Governo Federal, emitida em 2010, o custo final da obra 

e o preço médio por assento (divisão do preço final da obra pela capacidade do 

estádio). Para efeito de comparação, na tabela 10 são apresentados dados dos 

preços médios por assento das últimas três edições das Copas do Mundo de 

Futebol, segundo levantamento de Alm (2012) - considerando a cotação do 

dólar em R$2,50. 

 

Quadro 10 - Preço médio por assento nas últimas edições da Copa do Mundo FIFA 
PAÍS SEDE ANO PREÇO MÉDIO POR ASSENTO 

Japão/Coréia do Sul 2002 R$12.675,00 

Alemanha 2006 R$10.325,00 

África do Sul 2010 R$13.246,00 

Brasil 2014 R$12.886,00 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Pode-se notar que os valores médios despendidos na construção e 

reforma das 12 arenas utilizadas na Copa do Mundo de Futebol 2014 são muito 

semelhantes aos gastos no Mundial realizado na Ásia, em 2002 e na África do 

Sul, em 2010, sedes que também tiveram que construir novas instalações ou 

que fizeram grandes modificações nas arenas previamente existentes. Já no 

caso da Copa do Mundo de Futebol 2006, disputada na Alemanha, diversos 

estádios já apresentavam boas condições e não necessitaram de grandes 

alterações, diminuindo as despesas relacionadas à infraestrutura das arenas 

esportivas. 
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Figura 2 - Cidades-sede da Copa do Mundo de Futebol 2014 

Fonte: Portal da Copa do Mundo de Futebol 2014. 
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6.1. Porto Alegre – Beira-Rio 

 

Figura 3 - Beira-Rio, Porto Alegre 

Fonte: Globoesporte.com 

 

Gestão: Compartilhada, Sport Club Internacional e BRio. 

Custo inicial previsto (2010): R$130milhões. 

Custo final: R$330milhões. 

Custo por assento: R$5.892,00. 

Do total de R$330milhões gastos, R$275milhões foram provenientes de 

financiamento do BNDES para a construtora Andrade Gutierrez, R$26milhões 

foram advindos da venda do Estádio dos Eucaliptos – local onde o clube 

mandava suas partidas até 1969 -, R$6milhões de suítes vendidas previamente 

e R$23milhões referentes a investimentos da BRio, uma Sociedade de 

Propósito Específico criada para administrar o estádio que tem como sócios o 

banco BTG Pactual e a Andrade Gutierrez.  

A gestão da arena será compartilhada entre o clube, que terá o direito às 

vagas de estacionamento pré-existentes à obra e a receita de bilheteria, e a 

BRIO, responsável pelos camarotes, áreas VIP, publicidade externa ao campo, 

novas vagas de estacionamento e aluguéis para shows e eventos. 
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6.2. Curitiba – Arena da Baixada 

 

     Figura 4 - Arena da Baixada, Curitiba 

Fonte: Globoesporte.com 

 

Gestão: Privada, Clube Atlético Paranaense. 

Custo inicial previsto (2010): R$184,5 milhões. 

Custo final: R$330milhões. 

Custo por assento: R$7.674,00. 

O estádio pertencente ao Clube Atlético Paranaense não contou com o 

auxílio de empresas privadas para sua construção, visto que o clube e o 

governo foram os envolvidos no processo. Dos R$330milhões investidos, 

R$131,16milhões foram tomados em empréstimos junto ao BNDES através da 

empresa Fomento, pertencente ao governo do Estado do Paraná, que não 

cobrará juros do clube e só passará a receber o pagamento a partir do quarto 

ano. O Atlético terá o período de quinze anos para quitar a dívida e deixou 

como garantia de pagamento seu centro de treinamento.  Outros R$66milhões 

foram emprestados também pelo BNDES, mas desta vez em parceria com a 

Prefeitura de Curitiba. Os R$133milhões restantes foram de recursos do 

próprio clube, também captados através de empréstimos.  

A responsabilidade sobre a gestão da Arena da Baixada é toda do clube 

paranaense, que também ficará com a totalidade do lucro advindo das futuras 

receitas. 
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6.3. São Paulo – Arena Corinthians 

 

Figura 5 - Arena Corinthians, São Paulo 

Fonte: Globoesporte.com 

 

Gestão: Privada – Corinthians. 

Custo inicial previsto (2010): Não possuía. 

Custo final: R$1.028 bilhão. 

Custo por assento: R$21.312,00. 

Também um estádio privado, pertencente ao Sport Club Corinthians 

Paulista, essa arena teve o terreno cedido pela Prefeitura da cidade de São 

Paulo ao clube pelo período de 99 anos. Seu financiamento foi advindo de 

diferentes fontes: R$400milhões provenientes de empréstimo do BNDES, 

R$420milhões em Certificados de Incentivo ao Desenvolvimento (títulos 

emitidos pela Prefeitura de São Paulo que se transformam em dinheiro quando 

vendidos  às empresas para quitação de impostos), R$110milhões de recursos 

do próprio clube e R$98milhões da iniciativa privada para construção das 

estruturas temporárias e arquibancadas provisórias exigidas pela FIFA para a 

Copa do Mundo de Futebol 2014. 

O prazo para pagamento das dívidas contraídas pelo clube é de quinze 

anos. Foi criado um fundo para permitir o empréstimo para construção do 

estádio - que não poderia ser feito via clube devido ao não cumprimento das 

exigências do BNDES - e para garantir ao financiador que o Corinthians e a 

construtora Odebrecht têm como prioridade o pagamento de suas dívidas. 
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Esse fundo garante a separação entre as finanças da arena e as receitas e 

despesas do clube, com 100% dos lucros provenientes do estádio sendo 

guardadas para quitação dos débitos. O Corinthians deu suas propriedades 

como garantia do negócio e a construtora Odebrecht, em troca do direito de ser 

a realizadora da obra, comprometeu-se a comprar a cota do clube caso o 

mesmo fique incapacitado de realizar o pagamento ao BNDES. 
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6.4. Rio de Janeiro – Estádio do Maracanã 

 

    Figura 6 - Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro 

Fonte: Globoesporte.com 

 

Gestão: Parceria público-privada através de concessão administrativa. 

Custo inicial previsto (2010): R$600milhões. 

Custo total: R$1,1bilhão. 

Custo por assento: R$13.952,00. 

Deste valor, R$ 400 milhões são de empréstimo do BNDES para o 

Governo Estadual (com início do pagamento em setembro de 2014 e prazo 

final em 2026), R$250milhões de empréstimo da Corporação Andina de 

Fomento (Banco de Desenvolvimento da América Latina), R$137milhões de 

empréstimos da Caixa Econômica Federal, R$84milhões de incentivos fiscais 

do Governo Estadual e R$259milhões de investimentos diretos do tesouro do 

Estado do Rio de Janeiro. 

Diferentemente das outras arenas com parceria público-privada, nas 

quais as construtoras investiram dinheiro na reforma e receberão dinheiro em 

contraprestação de serviços, o Maracanã foi todo reformado com dinheiro 

público e posteriormente concedido para gestão a um consórcio de 

construtoras (Odebrecht, IMG e AEG) até 2048. De acordo com o contrato, as 

empresas devem investir R$600milhões no entorno do estádio, além de 

pagarem R$5milhões anuais aos cofres públicos. Esse contrato refere-se 

somente a operação pós-reforma do estádio, através de contrato de parceria 
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público-privada na modalidade de concessão administrativa para a gestão, 

operação e manutenção do espaço. Três clubes do Rio de Janeiro 

(Fluminense, Flamengo e Botafogo) assinaram contrato para utilização da 

arena para partidas de futebol pelos próximos anos, com divisões de renda e 

valor de aluguel variando em cada caso.   
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6.5. Belo Horizonte – Estádio do Mineirão 

 

Figura 7 - Estádio do Mineirão, Belo Horizonte 

Fonte: Globoesporte.com 

 

Gestão: Parceria público-privada. 

Custo inicial previsto (2010): R$426,1milhões. 

Custo final: R$695 milhões. 

Custo por assento: R$11.180,00. 

Dos R$695milhões investidos, R$400milhões foram captados através de 

financiamento do BNDES para a Minas Arena (consórcio de empresas formado 

pela Construcap, Egesa e Hap Engenharia que participou da construção e fará 

a gestão do espaço pelos próximos 24 anos) e outros R$40,5 milhões foram 

investimentos diretos do Governo de Minas Gerais. A empresa ainda aportou 

na obra mais R$254,5 milhões de recursos próprios.  

A Minas Arena terá o direito de exploração comercial do estádio por 25 

anos e ainda receberá contrapartidas anuais até 2037, através de duas 

maneiras: pagamento de parcelas mensais decrescentes (iniciou com 

R$7,7milhões em 2013 e terminará com R$4,2milhões em 2022) e pagamento 

variável diretamente vinculado à média de público, que dependerá do lucro do 

estádio (caso o valor seja acima da expectativa, a concessionária pagará ao 

Estado). O Cruzeiro, um dos clubes de futebol de Belo Horizonte, assinou 

contrato para jogar no Mineirão até 2038, com divisão das receitas de 

estacionamentos e alimentação. 
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6.6. Brasília – Estádio Nacional 

 

Figura 8 - Estádio Nacional, Brasília 

Fonte: Globoesporte.com 

 

Gestão: Terracap, empresa pública com autonomia administrativa e 

financeira 

Custo inicial: R$745,3milhões. 

Custo total: R$1,4bilhão. 

Custo por assento: R$19.233,00. 

Todo o dinheiro utilizado no estádio foi advindo da venda de terrenos da 

agência imobiliária pública Terracap, que também é a responsável pela gestão 

da instalação. O Estado do Distrito Federal tenta gerar receitas através do 

aluguel do espaço, que varia entre R$200.000,00 e R$300.000,00 dependendo 

da utilização de áreas vip e camarotes. Já para jogos de futebol o valor fica em 

15% da renda bruta obtida ou R$500.000,00 (sempre o maior valor).  
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6.7. Cuiabá – Arena Pantanal 

 

     Figura 9 - Arena Pantanal, Cuiabá 

Fonte: Globoesporte.com 

 

Gestão: Pública - Governo do Estado do Mato Grosso. 

Custo inicial: R$454,2milhões (matriz de responsabilidade 2010). 

Custo total: R$540 milhões. 

Custo por assento: R$12.272,00. 

A Arena Pantanal foi toda construída com recursos públicos e pertence 

ao Estado do Mato Grosso. Do total investido, R$337,9milhões são de 

financiamento do BNDES, R$120milhões de empréstimo tomado pelo Governo 

do Estado com a Caixa Econômica Federal e R$27milhões de recursos do 

tesouro do próprio Estado. O Mato Grosso começou a pagar a dívida com o 

BNDES em janeiro de 2014 e deverá quitá-la até dezembro de 2025, após 144 

prestações mensais.  

O Governo Estadual está fazendo a gestão da arena, mas estuda 

concedê-la à iniciativa privada através de processo de licitação. 
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6.8. Salvador – Arena Fonte Nova 

 

Figura 10 - Arena Fonte Nova, Salvador 

Fonte: Globoesporte.com 

 

Gestão: Parceria público- privada. 

Custo previsto: R$591,7 milhões. 

Custo total: R$ 689,4milhões. 

Custo por assento: R$13.788,00. 

Do valor total, R$323,6 milhões são de financiamento realizado pelo 

consórcio formado pelas empresas OAS e Odebrecht junto ao BNDES, 

R$241,9milhões de empréstimos do Banco do Nordeste também para as 

empresas e R$118,9 milhões de investimentos diretos do Governo da Bahia. O 

consórcio será responsável pela gestão das instalações e terá o direito de 

explorá-las economicamente pelo período de 35 anos, serviço para o qual 

contratou a empresa Arena do Brasil.  

Caso a receita mínima de R$23milhões não seja atingida ao final de 

cada ano, o valor será dividido entre consórcio e Estado. No contrato de 

contraprestação de serviços está estabelecido que o Estado da Bahia deverá 

pagar R$107milhões anuais pelos próximos 15 anos, totalizando R$1,6bilhão. 

Ao final do período, o controle da Arena Fonte Nova volta para o Estado. O 

Bahia, clube de futebol da cidade, assinou contrato para sediar seus jogos até 

2017 em troca do recebimento mínimo de R$9milhões anuais em bilheteria. 
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6.9. Recife – Arena Pernambuco 

 

Figura 11 - Arena Pernambuco, Recife 

Fonte: Globoesporte.com 

 

Gestão: Parceria público-privada. 

Custo previsto: R$529,5milhões. 

Custo total: R$630,5milhões. 

Custo por assento: R$13.695,00. 

De acordo com o Governo Pernambucano o valor final da arena ainda 

está sob análise, mas não ultrapassará R$630,5 milhões. Todavia, essa 

informação difere dos dados apresentados no Portal da Transparência, no qual 

constam empréstimos de R$922milhões. O consórcio Arena Pernambuco, 

formado pelas construtoras responsáveis pela obra, obteve empréstimos de 

R$600milhões no total - R$250milhões junto ao Banco do Nordeste, 

R$70milhões com um banco privado e R$280milhões com o BNDES. 

Posteriormente, o Estado de Pernambuco também recorreu a empréstimo do 

BNDES no valor de R$392milhões e repassou R$388milhões para o consórcio 

a fim de quitar a primeira parcela do pagamento, através do programa de 

Ressarcimento por Investimento em Obra. O Governo Estadual ainda irá pagar 

R$3,9milhões anuais como contraprestação de serviços durante todo o período 

de concessão. 
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Além desses valores, o Estado se comprometeu a garantir para o 

consórcio o lucro mínimo de 50% do valor que foi projetado anualmente 

(R$73,3milhões) até 2043 - caso a quantia não seja atingida, será completado 

pelo Governo. Recife possui três grandes clubes de futebol, porém apenas o 

Náutico assinou contrato para disputar suas partidas na arena pelos próximos 

30 anos, recebendo o valor de R$1,5milhão anuais, além de verba para 

modernização do seu centro de treinamentos. O clube, porém, terá direito a 

apenas 20% de suas bilheterias e não poderá utilizar o local para outros tipos 

de eventos que não sejam jogos de futebol. Já Santa Cruz e Sport, as outras 

duas equipes locais, são obrigadas por contrato a realizarem, no mínimo, duas 

partidas por ano na arena. 

A Arena Pernambuco foi erguida através de parceria público-privada de 

33 anos entre o governo do Estado de Pernambuco e um consórcio formado 

pela Odebrecht Participações e a construtora Norberto Odebrecht, as quais 

ficaram com a responsabilidade de construção e manutenção das instalações. 

Após esse prazo, o espaço volta para o Governo de Pernambuco. Para realizar 

a gestão do estádio pelo período de 30 anos foi contratada a empresa 

americana AEG, que opera atualmente mais de 100 arenas no mundo.  
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6.10. Natal – Arena das Dunas 

 

Figura 12 - Arena das Dunas, Natal 

Fonte: Globoesporte.com 

 

Gestão: Parceria público-privada. 

Custo previsto: R$350milhões. 

Custo total: R$423milhões. 

Custo por assento: R$13.482,00. 

Dos R$400milhões investidos, R$396,6milhões vieram de empréstimos 

feitos pelo BNDES para a OAS, construtora responsável pela construção e 

administração da nova arena (para a gestão do espaço foi contratada a 

empresa Arena do Brasil), e R$3,4milhões foram bancados pelo governo do 

Estado do Rio Grande do Norte. 

A concessão do estádio para a OAS terá um prazo de 20 anos contados 

a partir do início da construção. O Governo Estadual deverá pagar prestações 

mensais de: R$10,2milhões à empresa nos primeiros 11 anos, R$2,7milhões 

do 12º ao 14º ano e de R$90.000,00 por mês nos três anos subsequentes. O 

cálculo final de custos para o Estado do Rio Grande do Norte pode chegar à 

R$1,3bilhão, com os lucros do estádio - que serão divididos entre os parceiros 

– sendo utilizados para abater o valor total.  

Os clubes de futebol da cidade ABC e América firmaram acordo com a 

gestora e receberão R$2milhões cada para usarem o estádio por cinco anos. 
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6.11. Fortaleza – Arena Castelão 

 

Figura 13 - Arena Castelão, Fortaleza 

  Fonte: Globoesporte.com 

 

Gestão: Parceria público-privada. 

Custo previsto (2010): R$623 milhões. 

Custo total: R$519milhões. 

Custo por assento: R$8.601,00. 

A Arena Castelão foi reformada através de um contrato de parceria 

público-privada entre o governo do Ceará e as construtoras Galvão Engenharia 

e Serveng, com a gestão do estádio ficando sob responsabilidade da empresa 

BWA. Do valor total da obra, R$351,5milhões foram provenientes de 

empréstimo do BNDES e R$194,4milhões de investimentos diretos do Governo 

do Estado do Ceará. O período de concessão do estádio é de oito anos, sendo 

que durante esse intervalo de tempo o Governo Estadual deve pagar 

R$407.000,00 mensais para a administradora, tendo o direito à receita de até 

60 jogos de futebol realizados no estádio e 50% dos lucros provenientes de 

outros eventos. O Governo do Ceará terá até dezembro de 2025 para quitar a 

dívida com o BNDES. O Ceará, equipe de futebol da cidade, assinou contrato 

com a administradora para jogar no estádio até 2019, recebendo R$1,5milhão 

de entrada mais R$130.000,00 mensais durante todo o período. 
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6.12. Manaus – Arena da Amazônia 

 

                                        Figura 14 - Arena da Amazônia, Manaus 

Fonte: Globoesporte.com 

 

Gestão: Pública – Governo do Estado do Amazonas. 

Custo previsto: R$515milhões 

Custo total: R$605milhões. 

Custo por assento: R$13.595,00 

A Arena da Amazônia foi toda construída com dinheiro público, sendo 

deste total R$400milhões provenientes de financiamento do BNDES, 

R$12milhões de isenção fiscal do programa RECOPA, R$100milhões de 

investimentos diretos do Governo do Estado do Amazonas e R$105milhões de 

empréstimos da Caixa Econômica Federal.  

O Governo Estadual criou a fundação “Vila Olímpica” para ser 

responsável pela administração do estádio, porém, é estudada a possibilidade 

de entregar a arena à iniciativa privada através de concessão administrativa. 
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7. FONTES DE RECEITA DAS ARENAS ESPORTIVAS 
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Durante muitos anos, os estádios eram vistos como espaços destinados 

predominantemente ao público masculino, deixando mulheres e famílias em 

segundo plano. Segundo Sheard (2004), nos anos 1990, os clubes perceberam 

que era preciso atrair esse torcedor para perto das arenas, pois ele possuía 

maior poder de consumo e não criava problemas de segurança.  

Para Desbordes (2013), o mundo entrou na era do entretenimento e os 

eventos esportivos passaram a oferecer serviços concorrentes aos ofertados 

em espaços de lazer, tais como a Disneyland e os shoppings centers, 

proporcionando shows e experiências de consumo, além de oferecerem 

segurança, higiene e conforto. Na opinião do autor, as arenas esportivas 

devem incentivar a vivência de momentos especiais por parte do público que 

as frequenta e adotarem novas alternativas de consumo para passarem a 

lucrar não apenas com os ingressos das partidas, mas também com serviços 

como a venda de produtos esportivos relacionados às marcas dos clubes, 

restaurantes, lojas e bares. Os gestores das arenas devem criar iniciativas que 

tornem a ida ao estádio um programa para o dia todo e não apenas para as 

horas de duração da partida, atraindo um maior contingente de pessoas com a 

intenção de permanecer por mais tempo no local do jogo, o que irá gerar maior 

consumo de produtos, serviços e aumento das receitas de bilheteria. 

É preciso, porém, conhecer o comportamento do espectador para assim 

criar as melhores estratégias de aproximação. Segundo Holt (1995), o 

espectador esportivo age de maneira diferente do consumidor tradicional, 

havendo quatro tipos de público para o esporte: 

- consumo como experiência: consumo do ponto de vista pessoal, onde 

há diversas regras a serem interpretadas e, posteriormente, ocorre à avaliação 

se o objeto ou serviço consumido foi válido, emitindo sinais principalmente de 

cunho emocional. 

- consumo como incorporação: o consumidor considera que o objeto 

consumido é parte integral de sua identidade. 

- consumo como brincadeira: procura interação com outras pessoas, 

através da divisão da experiência e da socialização com os demais torcedores. 
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- consumo como classificação: os consumidores vestem objetos para se 

compararem com os torcedores de sua equipe e distinguirem-se dos rivais. Por 

exemplo, um torcedor do Corinthians compra uma camiseta do clube para se 

sentir parte daquele grupo e não identificar-se com o grupo São-paulino.  

Já para Reis (1998), essa classificação é um pouco diferente, havendo 

também a divisão dos torcedores em quatro categorias:  

- espectadores: não simpatizam com nenhuma das equipes e vão ao 

estádio apenas pelo espetáculo esportivo;  

- torcedores: aqueles que simpatizam com uma equipe, porém não estão 

identificados por vestimenta do clube ou semelhante;  

- torcedores uniformizados: aqueles que, além de simpatizarem com um 

dos clubes do evento, são identificados por vestimentas da equipe ou 

semelhante;  

- torcedores organizados: fãs filiados a uma torcida organizada.  

A audiência de eventos esportivos é um fenômeno complexo, visto que 

nem todos os espectadores são entusiastas ou aficionados pelo jogo, usam 

seus times como expressão de sua identidade ou são torcedores fiéis de suas 

equipes. Tal fato acaba provocando uma variedade de comportamentos e 

hábitos de consumo nas arenas, o que favorece a oferta de experiências 

complementares à partida. Para Desbordes (2013), existem quatro 

necessidades básicas na promoção do dia do jogo: conforto, serviço de 

qualidade, interação e promoções. Já na opinião de Brokaw (1999), há fatores 

que influenciam na audiência das partidas in loco, como limpeza das 

instalações, apresentações de líderes de torcida, atividades de entretenimento 

pré e pós-jogo, preço dos ingressos, espaço para crianças e facilidade de 

acesso. 

A seguir serão apresentadas as principais fontes de receita das arenas 

esportivas modernas, conforme classificação criada pelo autor com base na 

literatura e em estudos de casos: (1) Matchday; (2) Publicidade e naming 

rights; (3) Eventos; (4) Aluguel de espaços comerciais e estacionamento e (5) 

Museus e tours. 
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7.1. Matchday 

As receitas de matchday são os ganhos provenientes de bilheteria- 

ingressos comercializados para o público em geral e sócio-torcedores - e venda 

de produtos e serviços diversos nos dias dos jogos. É uma das principais 

fontes de lucro dos maiores clubes europeus, junto com a venda dos direitos de 

transmissão dos jogos para a televisão (broadcasting) e das receitas de 

marketing e licenciamento da marca. Os valores arrecadados nos dias de jogos 

representam uma média de 25% do valor total - chegando a 42% no caso do 

Emirates Stadium, estádio do inglês Arsenal que, além dos 60 mil lugares para 

torcedores, oferece 150 salas executivas, 250 opções de serviços de buffet e 

uma área de 1.000m² destinada às lojas que vendem produtos relacionados ao 

futebol. 

A importância do dia do jogo pode ser vista a seguir, através 

doquadro11, onde são apresentados o montante total das receitas de alguns 

clubes da Europa em uma temporada, os valores provenientes do matchday e 

a participação percentual dessa fonte de receitas no total de cada agremiação. 
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Quadro 11 - Receita operacional, de matchday e percentual advindo do dia dos jogos nos 
lucros dos maiores clubes europeus 

 

Estádio País 
Receita operacional  

(€ milhões) 

Receita em dias 

de jogos  

(€ milhões) 

Participação dos jogos no 

total da receita (%) 

Arsenal Inglaterra 274 115 42 

Manchester United Inglaterra 350 122 35 

Hamburger SV Alemanha 146 50 34 

Chelsea Inglaterra 256 82 32 

Tottenham Inglaterra 146 45 31 

Real Madrid Espanha 439 129 30 

Atlético de Madrid Espanha 125 36 29 

Aston Villa Inglaterra 109 30 27 

VfB Stuttgart Alemanha 115 30 26 

Barcelona Espanha 398 98 25 

Liverpool Inglaterra 225 52 23 

Bayern Munich Alemanha 323 67 21 

Manchester City Inglaterra 153 30 20 

Olimpique Marseille França 141 25 18 

Schalke 04 Alemanha 140 25 18 

Internazionale Itália 225 39 17 

Olympique Lyonnais França 146 25 17 

Roma Itália 123 19 16 

Milan Itália 236 31 13 

Juventus Itália 205 17 8 

Média - 214 53 25 

Fonte: Deloitte Football Money League 2011 

 

Analisando o volume de dinheiro movimentado, fica evidente a relevância 

das arenas esportivas possuírem uma equipe local que movimente a sede e 
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tenha uma identidade com as instalações, os torcedores e a cidade. Para 

Markerink & Santini (2005),os novos estádios são uma oportunidade única de 

incremento nas receitas de matchday devido às novas opções oferecidas para 

o torcedor. Além disso, segundo o autor, o alto nível de conforto e a arquitetura 

moderna das instalações são fatores que aumentam a atratividade das arenas 

modernas, fato que pode ser percebido ao analisar-se a tabela – os piores 

índices de relevância do matchday nas receitas totais dos clubes ocorrem na 

Itália, que possui instalações defasadas; enquanto isso, agremiações com 

espaços modernos e confortáveis, como Arsenal e Manchester United, 

garantem maior retorno financeiro advindo de seus estádios.  

Para Lewis (2013), as ações de matchday devem garantir altos níveis de 

segurança e maximizar a experiência do fã e o valor percebido para estar ali. 

Dentro do dia do jogo podem-se realizar três subdivisões para compreender 

melhor esse fenômeno – ganhos com bilheteria e ações de entretenimento, 

hospitalidade e catering – que serão detalhados a seguir: 

 

7.1.1. Bilheteria e ações de entretenimento 
O dinheiro proveniente da bilheteria é, basicamente, relacionado à venda 

de ingressos para as partidas esportivas realizadas no estádio. Para explorar 

ao máximo essa fonte de receitas, uma estratégia que pode ser adotada é a 

venda de carnês com entradas para os jogos do time local em todo o ano ou 

campeonato - assegurando para o clube retorno financeiro e boa audiência no 

estádio - e para os torcedores a garantia de seus lugares por valor mais baixo 

do que se comprassem os bilhetes separadamente. Um exemplo de equipe 

que adota tal planejamento é o Chelsea, da Inglaterra, que no início da 

temporada disponibiliza aos torcedores os preços de todos os jogos em seu 

estádio e oferece a opção de carnês ou ingressos avulsos, garantindo ao 

torcedor a possibilidade de organizar-se e escolher o que é mais vantajoso 

para si enquanto cliente e fã do clube. 

Além dessa comercialização para o público em geral, os programas para 

sócio-torcedores vêm ganhando destaque nos últimos anos, pois criam um 

sentimento de pertencimento maior à instituição. Através deles, pagam-se 
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valores mensais ou anuais para o clube em troca de descontos nos ingressos 

das partidas da equipe e, em alguns casos, garante-se o direito à entrada no 

estádio sem precisar pagar um valor adicional. Como pode-se observar no 

quadro 12, alguns clubes de futebol do mundo apresentam quantidade 

expressiva de torcedores em seus quadros sociais: 

 
Quadro 12 - Os 10 maiores quadros sociais de clubes de futebol 

CLUBE NUMERO DE ASSOCIADOS 

Benfica (Portugal) 270.000 

Bayer de Munique (Alemanha) 238.000 

Arsenal (Inglaterra) 225.000 

Real Madri (Espanha) 206.500 

Barcelona (Espanha) 154.000 

Internacional (Brasil) 129.470 

Porto (Portugal) 125.000 

Borussia Dortmund (Alemanha) 111.000 

Internazionale (Itália) 105.919 

Manchester United (Inglaterra) 100.000 

Fonte: Folha de São Paulo 

 

Para o fã aderir a esses programas é preciso que seja entregue um 

produto bem elaborado e vantajoso, como acesso a local restrito na arena, 

direito a voto nas eleições do clube ou participação em sorteios de brindes e 

prêmios. O associado é atraído no papel de torcedor, mas se mantém 

fidelizado como cliente através das vantagens percebidas no programa que 

participa e da sensação de importância que percebe ter para o clube.  

Diversas ações de entretenimento podem ser feitas com o objetivo de 

atrair os torcedores para as arenas e conectá-los à experiência do esporte e à 

marca do clube. Lewis (2013) realizou um estudo acerca dos principais 

serviços oferecidos para os torcedores em 30 ginásios da liga de basquete 

profissional americana (NBA), destacando-se: centro de informações, ingresso 
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digitalizado, representante online, pulseira de identificação para crianças, 

leitura de texto com medidas de segurança e manobristas para estacionar os 

carros. Esse tipo de serviço transmite a sensação de conforto, segurança e 

comodidade ao torcedor, proporcionando satisfação ao cliente do produto 

esportivo. O mesmo autor ainda avaliou as ações utilizadas para diversão dos 

espectadores no matchday, com as principais sendo: 

- cheerleaders - líderes de torcida (figura 15) e time de dança; 

- atrações antes do jogo e no intervalo; 

- visitação ao ônibus que leva os atletas; 

- mascote; 

- banda de música, DJ e exibições artísticas; 

- hino do clube; 

- loja da equipe; 

- zona de jogos e fotos; 

 

 

Figura 15 - Cheerleader interage com mascote do Toronto Raptors, NBA 

Fonte: raptorsforum.com 
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7.1.2. Catering 

O sistema de catering consiste no fornecimento de alimentos e bebidas 

para os jogos e eventos que acontecem na arena. Segundo Rufino (2011), é 

preciso superar as expectativas do consumidor e oferecer um bom serviço de 

alimentação através de tempo de espera pequeno, diversificação da oferta de 

produtos, higiene, boa relação qualidade/preço, qualidade de atendimento, 

número suficiente de atendentes e variedade de formas de pagamento, 

garantindo segurança e agilidade ao processo. 

No quesito diversificação de produtos, diversas arenas do mundo 

oferecem opções que variam desde fastfood tradicionais, como pipoca e 

cachorro-quente, até requintados aperitivos acompanhados de sanduíches 

quentes e frios ou alternativas de alto padrão gastronômico, como buffets 

especializados nas áreas VIP e camarotes (figura 16). 

 

 

Figura 16 - Refeições incluem do cachorro-quente ao Buffet gastronômico 

Fonte: autor 

 

Uma alternativa interessante é a venda de comidas da culinária local, 

como a tapioca e o acarajé, em Salvador, ou o tropeirão (feijão, calabresa, 

ovos, couve e bacon) do Mineirão, em Belo Horizonte. Além disso, devem ser 
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consideradas opções de alimentos saudáveis para o torcedor, algo que é 

incentivado pelo programa da UEFA “European healthy stadia” através de 

convênios com clubes e estádios - 59 já aderiram – nos quais a alimentação 

equilibrada e hábitos de saúde, como a prática de exercícios físicos e o 

combate ao tabagismo nos estádios, são vinculados ao esporte. Há a 

comercialização de frutas, vegetais e outros alimentos benéficos ao ser 

humano durante os jogos. 

No Brasil, o sistema de catering ainda está passando por mudanças e 

atravessa um processo de evolução, visto que, mesmo durante a Copa do 

Mundo de Futebol 2014, ocorreram problemas em algumas arenas. No 

intervalo dos jogos Alemanha x Gana, em Fortaleza; Costa do Marfim x Japão, 

em Pernambuco e Argentina x Bósnia, no Maracanã, não havia mais 

disponibilidade de alimentos e bebidas e longas filas de espera foram formadas 

devido à falta de eficácia no programa de atendimento elaborado para os 

torcedores.  

Os altos preços praticados dentro das arenas, aliados a problemas na 

qualidade do serviço, ao grande tempo levado para atendimento e ao reduzido 

número de opções de alimentos acabam afastando o torcedor de um consumo 

maior dentro das arenas esportivas brasileiras, já que, para um grande número 

de fãs, realizar as refeições ou beber cerveja nos arredores do estádio é algo 

habitual. Para a empresa Gourmet Sport, responsável pelo sistema de catering 

do Allianz Parque - estádio do Palmeiras, em São Paulo - o principal desafio 

dos gestores será convencer os torcedores de que é melhor se alimentarem 

dentro da arena (visto que a comercialização de bebida alcoólica é proibida nos 

estádios brasileiros) do que fora dela, fazendo com que fiquem mais tempo 

dentro das instalações. 

Uma estratégia muito comum utilizada pelos estádios é a concessão dos 

espaços de alimentação para empresas parceiras e com experiência no ramo 

através do sistema de comodato, cabendo ao clube apenas a responsabilidade 

da fiscalização dos serviços prestados aos torcedores, principalmente nos 

quesitos de higiene e qualidade dos produtos. Para Calipo (2006), esse tipo de 

contrato é benéfico para as agremiações esportivas por três motivos: não 
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incide gasto algum para o clube, o parceiro realiza investimento nos bares e é 

oferecido para os torcedores serviços de qualidade, resultando em aumento de 

público. A concessão pode ser feita de duas formas: para um parceiro 

específico que fica com a exclusividade na venda de produtos (como, por 

exemplo, a venda de bebidas apenas da empresa Coca-Cola nas instalações), 

ou na diferenciação das refeições, como ocorre em um shopping center. 

Alguns estádios oferecem restaurantes e bares temáticos (figura 17), 

baseados na história do clube local – seus títulos, jogadores e ex-atletas -, com 

decoração e cardápios com nomes de jogadas e dribles. Muitas destas áreas 

possuem vista para o campo, como na Arena Amsterdam, onde um dos 

espaços de catering é denominado Tokyo 95 em alusão a conquista do título 

mundial interclubes pelo clube holandês no Japão, em 1995.  

 

 

Figura 17 - Bar temático em Buenos Aires 

Fonte: Lancenet.com 

 

Além dos bares, as arenas possuem cardápios e atendimento 

diferenciados para os torcedores que ficam em camarotes, como será 

apresentado a seguir no item referente à hospitalidade. 
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7.1.3. Hospitalidade, área Vip e camarotes 

Segundo Borges (2012), o conceito de hospitalidade inclui uma entrada 

ao evento esportivo com acesso a uma área privada (suítes, restaurantes ou 

camarotes), entretenimento pré-jogo e nos intervalos e, algumas vezes, 

refeições servidas antes das partidas. É uma estratégia de marketing 

empresarial adotada para atender pessoas com influência sobre os negócios 

da organização, visando construir relações comerciais, premiar clientes ou 

funcionários, lançar novos produtos, estabelecer parcerias estratégicas, criar 

uma rede de contatos e melhorar a imagem da empresa. As arenas esportivas 

modernas disponibilizam espaços exclusivos para esse tipo de ação, aliando a 

experiência de vivenciar o evento em um ambiente confortável e tranquilo com 

recepções exclusivas e variadas opções de alimentação, que podem ir de 

coquetéis até buffet gastronômico.  

A FIFA (2014) apresenta em seu documento oficial sobre o tema, lançado 

para a Copa do Mundo de Futebol 2014, algumas vantagens oferecidas nos 

pacotes de hospitalidade: bebidas de recepção, estacionamento especial, 

refeições e bebidas durante o jogo, distribuição de lembranças, atendentes 

exclusivos para o evento e ingressos de primeira classe. Algumas arenas do 

mundo possuem serviços de hospitalidade avançados, como o Madison Square 

Garden em Nova York, onde existem camarotes subterrâneos com decoração 

ao gosto do cliente e uma suíte com túnel de vidro abrindo a possibilidade para 

ver os jogadores entrando em quadra. O Corinthians também pretende 

implantar serviço parecido em sua arena, onde os torcedores VIP poderão 

comprar um camarote para assistir de perto o aquecimento dos jogadores 

(figura 18). 
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Figura 18 - Camarote dentro do vestiário na Arena Corinthians 

 Fonte: globoesporte.com 

 

Outros clubes, como o Manchester United e o Manchester City, oferecem 

suítes e camarotes únicos e personalizados com momentos da história do 

clube, como: “1999 suite”, refere ao título mundial interclubes do United em 

1999; o “Knights lounge”, em homenagem a ídolos do passado do time e a 

“1968 suite”, referente ao primeiro título europeu do clube. Como é possível 

perceber na foto abaixo (figura 19), tais instalações oferecem conforto, 

excelente vista para o campo e um ambiente que facilita o relacionamento 

interpessoal, facilitando o trabalho das organizações que visam agradar seus 

clientes e funcionários. 

 

 

Figura 19 - Camarote em Old Trafford 

Fonte: manutd.com 
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De acordo com levantamento feito pela consultora Delloite (2008), 40% 

das receitas de matchday dos principais clubes europeus são provenientes de 

comercialização das áreas de hospitalidade e camarotes. Destacam-se como 

líderes em arrecadação o Manchester United, com U$173,2 milhões ao ano; 

Real Madrid, U$138milhões e Barcelona U$129 milhões. Ainda há uma grande 

diferença entre os ganhos com hospitalidade na Europa e no Brasil, visto que o 

Atlético Paranaense, com a Arena da Baixada, arrecadou R$1,9 milhão em 

2010 (32,2% das receitas da instalação), enquanto o São Paulo, no mesmo 

período no Morumbi, teve retorno de R$19,4 milhões (56% dos lucros do 

estádio). Como é possível perceber nestes dados, o mercado de camarotes e 

hospitalidade apresenta muito espaço para crescimento no Brasil e poderá ter 

uma importância ainda maior como fonte de receitas para os clubes e arenas. 

Tal visão é compartilhada por Cereto (2003), que defende a importância 

de espaços exclusivos para pequenos grupos dentro dos estádios e destaca o 

crescimento dessa estratégia ao longo dos anos, pois são grandes geradores 

de receitas e oferecem um serviço especial com muito conforto, facilidades e 

atendimento personalizado. Segundo o autor, os camarotes atraem novos 

usuários para as arenas e fazem com que o atendimento seja valorizado pelo 

prestador de serviço, melhorando o nível inclusive para os torcedores de outros 

setores do estádio.  

As áreas VIP e camarotes possuem potencial para atrair aos estádios um 

público com maior poder aquisitivo e que deixa maiores receitas para a 

instalação do que o torcedor habitual, tornando a arena um centro de negócios 

e desenvolvimento local. Uma estratégia adotada pelos clubes é criar 

diferentes opções de hospitalidade, atraindo desde as maiores empresas do 

mundo até organizações com menor poder aquisitivo que desejam utilizar do 

serviço para melhorar suas relações comerciais, oferecendo diferenciação de 

preços, de decoração e de serviços de forma a garantir que a oferta atinja 

diversos segmentos do mercado. Além da utilização desses espaços, as 

empresas podem tornar-se parceiras do clube e da arena em ações de 

publicidade, como será analisado no item 7.2. 
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7.2. Espaços publicitários e naming rights 

Segundo Muckian (2002), o marketing possui cinco princípios básicos: 

produto (mercadorias ou serviços oferecidos), preço (valor atribuído a eles), 

promoção (método pelo qual os benefícios são comunicados), ponto de 

distribuição (habilidade do vendedor de expor aos compradores o produto certo 

no local e tempo corretos) e posicionamento (modo como o produto é 

percebido pelo comprador). Referente à publicidade no esporte, Neto (1998) 

define como a ação de empresas para beneficiarem-se de uma atividade 

esportiva que atraia o interesse público, visando à melhoria e/ou fixação de 

suas imagens e também oportunidades para desenvolverem o marketing 

promocional. Opinião parecida apresenta D´Agustini (2009), o qual defende 

que a publicidade no esporte tem quatro objetivos principais: dar visibilidade a 

empresa, branding (construção da imagem atrelada aos ideais esportivos), 

relacionamento (fidelidade, relacionamento com o público e engajamento com 

o consumidor) e o principal, que seria o acesso à emoção do torcedor. 

Para Gass (2014), o futebol tornou-se uma indústria milionária alimentada 

pelo mercado das marcas, que podem dar visibilidade aos seus nomes em 

troca de garantirem certa segurança financeira para os clubes. A divulgação 

das logomarcas dentro das arenas esportivas é uma das ações mais utilizadas 

pelas empresas que investem em patrocínio no futebol, aliando a importância 

social do jogo à intenção empresarial de conquistar novos clientes e de 

construir uma marca forte através do esporte. Os patrocinadores e suas 

campanhas de marketing fazem parte do cenário dos estádios ao redor do 

mundo, estampando suas logomarcas em camisetas e placas ao redor do 

gramado, fazendo campanhas promocionais dentro e nas cercanias das arenas 

com pré-lançamento de produtos, distribuindo brindes ou prêmios e 

implantando táticas que podem levar o consumidor a procurar seu produto 

posteriormente (como cupões de desconto). Algumas estratégias são utilizadas 

para atingir os objetivos, como backdrops - painéis atrás dos atletas e 

treinadores nas salas de conferência ou entrevistas no gramado- exposição e 

venda de produtos e serviços em quiosques ou estandes montados para 

apresentação e comercialização da marca e utilização pelas empresas dos 
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espaços VIP, que, segundo D´Agustini (2009), dão a impressão de poder sobre 

o evento, assunto que veremos no capítulo referente à hospitalidade.  

Para Sousa (2011), há cinco formas principais para a realização de 

campanhas publicitárias dentro de uma arena esportiva: 

- Placar eletrônico: além de mostrar o placar do jogo esse espaço fica 

disponível para diversas propagandas, apresentando-se como uma mídia 

interessante para as empresas devido ao bom alcance que atinge junto ao 

público. 

- Muro Interno (figura 20): é uma publicidade fixa utilizada para 

campanhas de longa duração. Por meio dela as empresas alcançam exposição 

da marca junto aos torcedores e, principalmente, aparecem para as câmeras 

de televisão que, pelo ângulo em que ficam instaladas, acabam por mostrar a 

publicidade durante a transmissão das partidas.  

- Placas nos corredores de circulação: são utilizados para chamar 

atenção dos torcedores que passam pelos corredores de circulação ou vão aos 

banheiros e bares.  

- Banco de reservas: publicidade colocada na parte superior do banco de 

suplentes, ficando voltada para os torcedores que estão sentados nas 

arquibancadas ou nas cadeiras logo atrás desse espaço. 

- Balões Infláveis: publicidade que pode ser usada para eventos 

esporádicos pela facilidade de montagem e boa capacidade de divulgação, 

visto que é um “corpo estranho” ao cenário da arena e acaba por ter um papel 

de destaque. 
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Figura 20 - Publicidade nos muros internos do Estádio Defensores Del Chaco, Paraguai 

Fonte: lance.net 

 

Segundo Melo Neto (1995), o aumento da cobertura do esporte na mídia 

foi um fator decisivo para atrair o interesse organizacional no investimento em 

patrocínio de clubes, estádios e eventos relacionados ao esporte. Com o 

avanço das tecnologias de comunicação, porém, houve uma perda de 

efetividade das mídias tradicionais e o início da busca de estratégias capazes 

de captar a atenção do público e agregar significado às marcas. Sob essa 

ótica, o patrocínio a eventos ou espaços com significado sentimental para a 

população tornou-se uma opção para entrar em contato com as pessoas e dar 

visibilidade as empresas.  Benazzi (2009) acrescenta que a propaganda nas 

arenas esportivas é facilitada pela ligação emocional entre time e torcedor, pois 

se cria uma oportunidade em que os consumidores ficam mais receptivos à 

empresa, através da junção dos sentimentos esportivos que unem o clube, a 

marca e a pessoa. Para Kotler (2008), as arenas esportivas têm atributos de 

aparência estrutural que procuram estabelecer a distinção da marca, além de 

representar a equipe, a cidade e o estado. Por serem locais com excelente 

infraestrutura, recursos culturais e diferentes opções de serviços - o que 

acarreta em grande circulação de público - são ótimas opções de investimento 

para os patrocinadores.  

A compra dos naming rights das arenas esportivas é outra estratégia de 

mercado utilizada pelas empresas e cada vez mais comum em diversos países. 
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Segundo Bartow (2007), naming rights o direito de nomear um bem ou evento, 

normalmente em troca de pagamento financeiro.  Já Ashley & O’Hara (2001) 

caracterizam como a possibilidade de associação do nome de um patrocinador 

ao título de um bem móvel ou evento; no caso das arenas esportivas, o 

patrocinador paga ao clube ou ao dono da instalação para pôr o seu nome no 

estádio por um determinado período de tempo. Para a KPG (2012), os naming 

rights são estratégicos para o mercado, pois auxiliam na viabilidade financeira 

das arenas esportivas 

De acordo com Urbano (2011), naming right é um negócio pelo qual se 

adquire o direito de denominar um determinado equipamento (como estádio 

esportivo) ou evento (como o campeonato inglês, chamado de Barclays 

Premier League devido ao patrocínio do banco de mesmo nome), durante certo 

período de tempo, mediante o pagamento de uma contraprestação. Na visão 

do autor, um ponto fundamental é a ausência da relação de domínio sobre o 

objeto denominado. A utilização dos naming rights é bastante comum nos 

Estados Unidos e na Europa como fonte geradora de receitas para as arenas 

esportivas, atraindo grandes investimentos do setor privado e trazendo 

vantagens para ambos os atores. Ela cria identidade para a marca, algo que 

vai além de uma simples publicidade, pois transmite uma mensagem e dá 

retorno institucional para o patrocinador e financeiro para o clube (Ikenaga, 

2012). Alguns pontos importantes na escolha de uma empresa para investir 

nesse tipo de patrocínio são: 

a) a localização estratégica da arena em uma cidade/estado/país onde 

existam clientes importantes ou em um local onde a marca pretende se 

desenvolver; 

b) o fato do público do estádio fazer parte do target da organização; 

c) a possibilidade de utilização do espaço para ações estratégicas e de 

ativação de patrocínio da empresa. 

Todavia, essa prática é ainda pouco difundida na cultura brasileira e as 

grandes mídias acabam de certa maneira não colaborando para o 

desenvolvimento do processo, como no caso da Copa Libertadores da América 

–evento já patrocinado por Toyota e Bridgestone -que era veiculada na 
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imprensa sem a denominação das empresas que compraram o direito. Tal 

atitude acaba desencorajando os patrocinadores a investirem nesse tipo de 

ação e faz com que muitas arenas no país ainda não tenham negociado a 

utilização de seus nomes. Soma-se a isso o hábito há muito tempo presente no 

brasileiro de não chamar os estádios mais famosos pelo nome oficial e o fato 

de tais denominações já estarem implícitas no imaginário do torcedor e fã do 

esporte, sendo uma barreira para a entrada de empresas no mercado.  

 Ocorreu, em 2005, o primeiro caso de concessão do nome do estádio no 

Brasil, na Arena da Baixada, em Curitiba, onde a empresa Kyocera Mita deu 

nome ao estádio pelo valor de R$6milhões anuais, visando consolidação da 

marca no Brasil (figura 21). Pouco antes da Copa do Mundo de Futebol2014, a 

cervejaria Itaipava assinou contratos com as arenas Fonte Nova e Pernambuco 

para cessão dos naming rights, pagando R$100milhões para cada uma pelo 

período de 10 anos.  De acordo com dados apresentados pela KPG (2012), o 

valor médio anual pago pelo direito de nomeação por assento foi de R$217,00 

no Recife e R$182,00 em Salvador, números acima da media de mercado - 

R$123,00 na Alemanha e R$196,00 na Inglaterra - e pouco abaixo da média 

das arenas de beisebol americanas que cobram R$269,00 por assento.  

 

 

Figura 21 - Kyocera Arena, primeiro caso de naming rights no Brasil 

Fonte: skyscrapercity.com 
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Outra opção de utilização dos naming rights é aplicá-los em escalas 

menores, dando nome de empresas a setores do estádio - por exemplo, a 

arquibancada inferior chamar-se Setor Empresa X - ou aos centros de 

treinamento dos clubes, como, recentemente, fez o Manchester United ao 

negociar a cessão para a empresa AON. No quadro 13, logo abaixo, são 

apresentados exemplos de algumas arenas que negociaram seus naming 

rights: 
 

Quadro 13 - Valor anual dos naming rights em algumas arenas mundiais 

Time Valor/ANO 

Manchester United R$64,33milhões 

Arsenal R$25,65milhões 

Manchester City R$69,27milhões 

Queens New York R$40milhões 

Liverpool R$23,03milhões 

Fonte: PluriConsultoria(2013) 

 

As empresas que investem na compra dos naming rights podem atingir 

públicos variados, visto que as arenas esportivas podem ser utilizadas para 

diversos tipos de eventos que vão além do esporte, como poderá ser visto no 

item a seguir no item 6.3 sobre eventos não-esportivos.  
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7.3. Eventos não-esportivos 

Com espaços variados dentro das arenas é possível a utilização da 

infraestrutura para diversos tipos de eventos que movimentem a instalação e, 

de alguma forma, criem uma empatia entre clube e público.  Na maioria dos 

estádios de futebol do mundo o carro-chefe dos eventos é o próprio esporte, 

mas essa realidade vem se alterando com o uso dos espaços para diversos 

tipos de atividades que atraiam o interesse da população e movimentem a 

economia de suas regiões.  

Conforme levantamento feito pela Arena Amsterdam (quadro14), o 

número de eventos não relacionados ao futebol vem crescendo anualmente 

(56%) e já supera a quantidade de utilização para partidas de futebol no 

estádio holandês. O estádio abriga atualmente uma equipe de futebol 

americano, o time de futebol da cidade – Ajax -, diversos apresentações 

musicais, conferências, treinamentos empresariais e feiras de diferentes áreas.  

 

Quadro 14 - Tipos de eventos organizados na Amsterdam Arena 

 

Fonte: Markerink & Santini (2005) 

 

O tipo de evento proposto nas arenas multiuso pode variar desde festas 

de aniversário até shows para multidões, como será apresentado em alguns 
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exemplos a seguir. O clube ucraniano Shakhtar Donetsk, em sua Donbass 

Arena, oferece espaços para aniversários infantis (figura 22), proporcionando 

para as crianças bolo em forma de bola de futebol, tour pelo estádio adaptado 

para esse tipo de público (com visita aos vestiários e uma improvisada 

conferência de imprensa), brincadeiras com a mascote da equipe, possibilidade 

de servir refeições nos restaurantes e bares do clube e uma foto emoldurada 

como lembrança do evento. Além disso, adicionalmente podem ser adquiridos 

souvenirs do clube, a apresentação de jogadores que fazem malabarismos 

com a bola de futebol (os chamados freestylers) e aulas de como ser uma líder 

de torcida para as meninas. O Shakhtar ainda oferece a possibilidade dos 

torcedores adultos realizarem suas celebrações de aniversário na arena, 

através do programa “True Fans Birthday” que inclui uma farta combinação de 

serviços, como: refeição no restaurante do clube, tour no estádio / área VIP / 

museu, distribuição de presentes pelo clube, ingressos grátis para o próximo 

jogo da equipe em casa, camiseta personalizada e uma taça de champanhe 

para celebrar com os convidados. 

 

 

Figura 22 - aniversário infantil na Donbass Arena, Ucrânia 

Fonte: donbass-arena.com 

 

Já na Inglaterra, o Chelsea também possui o seu programa de 

aniversários infantis no estádio Stanford Bridge, conhecido como “Children´s 
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Parties”. Essa atividade tem a duração de uma partida de futebol (90minutos - 

com 45minutos de visita ao museu do clube e 45minutos de uma partida em 

grama sintética cinco contra cinco com a supervisão de funcionários do 

Chelsea) e ainda inclui a distribuição de presentes e de um certificado 

individual para os convidados, ao custo de£25 por pessoa. 

Outra fonte de receita das arenas é o aluguel dos espaços para 

cerimônias de casamento. O Liverpool disponibiliza as instalações do Anfield 

Road para a realização desse tipo de evento para até 80 convidados (figura 

23), com o aluguel de salões facilmente montados para isso e sistema de 

alimentação e recepção incluídos. Além disso, toda a decoração é por conta do 

clube inglês, que ainda proporciona aparelhagem musical e DJs. O pacote para 

um dia completo custa £4.775,00. 

 

 

Figura 23 - festa de casamento em Anfield Road, Inglaterra 

Fonte: liverpoolfc.tv 

 

Também se destacam as possibilidades de atrações de shows, feiras, 

apresentações diversas - como de esportes radicais - e festivais musicais 

menores (já que grandes festivais como Rock in Rio e Lollapalooza 

ultrapassam os 100.000 espectadores, exigindo mais espaço e maior número 

de palcos, algo que as arenas não comportam). É possível a montagem de 
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palcos provisórios, com capacidade de receber grande número de pessoas em 

partes específicas das arenas, sem danificar o gramado.  

Atualmente, todavia, o cenário de apresentações musicais internacionais 

está com menor movimentação no Brasil, devido à valorização do dólar em 

relação ao real e ao fato dos cachês, fretes, impostos, transportes das bandas, 

burocracias e vistos serem todos pagos com moeda americana. O argumento 

que defende que as arenas de cidades como Cuiabá, Manaus e Brasília serão 

viáveis com shows é um pouco distorcido, visto que seriam necessários de 

quatro a seis grandes shows anuais para isso. Ademais, os artistas recebem 

pagamento por turnê, ou seja, quanto menor forem as distâncias e maior o 

número de shows, mais lucro as produtoras terão. Nesse cenário, não se torna 

tão interessante a realização de longas viagens fora do circuito tradicional, pois 

o gasto seria muito grande e algumas dessas cidades (Cuiabá e Manaus, por 

exemplo) não têm oferta de voos diretos para muitas capitais, o que acarretaria 

a preferência do público por São Paulo ou Rio de Janeiro.  

Analisando o caso de São Paulo, maior cidade do país, a principal arena 

utilizada para shows é o Morumbi, que recebe algumas apresentações 

internacionais anualmente. O espaço cobra R$1,2milhão pelo aluguel das 

instalações, além de R$120.000,00 para permitir a venda de alimentos e 

bebidas nas dependências do clube. Porém, o desaquecimento do mercado 

fica evidente analisando o número de apresentações ocorridas na capital 

paulista, apresentados no quadro15:  

Quadro 15 - Grandes shows realizados em São Paulo de 2010 a 2013 

Ano Número de shows Bandas 

2010 Sete Metallica, Beyoncé, Coldplay, Bon Jovi, Rush, Black Eyed Peas 

e Paul McCartney 

2011 Seis Shakira, Iron Maiden, U2, Justin Bieber, Eric Clapton e Pearl 

Jam 

2012 Três Roger Waters, Lady Gaga e Madonna 

2013 Três Beyoncé e Bon Jovi, no Morumbi, e Black Sabbath no aeroporto 

Campo de Marte. 

Fonte: elaborada pelo autor 
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Um fator que colaborou com essa diminuição foi a migração de muitos 

shows para palcos menores com capacidade para até 30.000 pessoas, como a 

Arena Anhembi, onde, em 2013, se apresentaram Aerosmith, Red Hot Chilli 

Peppers, Justin Bieber e John Mayer. Devido ao alto custo de aluguel das 

arenas esportivas, torna-se mais vantajoso para as produtoras restringirem um 

pouco o público e realizarem shows mais seletivos em espaços menores.  Além 

disso, com a inauguração das Arenas Corinthians e Allianz Parque (estádio do 

Palmeiras) haverá maior oferta de instalações e aumento da margem de 

negociação para as produtoras. 

Ainda há a possibilidade de aluguel das instalações para eventos 

corporativos e conferências (figura 24), nos quais salas, auditórios ou o campo 

de futebol podem ser transformados em centros para reuniões de empresas, 

treinamentos e palestras. No Brasil, um exemplo desse tipo de atividade ocorre 

com a empresa de caminhões, ônibus e equipamentos de construção Volvo, 

que aluga camarotes na Arena da Baixada desde 2009 para eventos 

corporativos, visando proporcionar momentos agradáveis entre empresa e 

clientes. Segundo Ana Bittar, responsável pelo setor na companhia, o local foi 

escolhido por alguns fatores importantes: ter forte identificação com o público-

alvo da empresa, ser um estádio moderno, adequar-se ao tema do evento e 

possuir capacidade de causar efeito positivo nos clientes. Outra instalação 

bastante requisitada no país é a HSBC Arena, no Rio de Janeiro, que realiza 

festas de formatura, aniversários de 15 anos, lançamento de produtos, 

encontros religiosos, corporativos e gravações de seriados de televisão. Em 

2013, vinte e nove eventos de clientes como Globo, Petrobrás, Fiat e 

Volkswagen foram sediados no espaço. 

Já na Europa espaços como Amsterdam Arena, Emirates Stadium e Old 

Trafford são centros de destaque para esse tipo de atividade, além de também 

locarem suas instalações para estabelecimentos comerciais variados, como 

será apresentado no item 7.4. 
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Figura 24 - Conferência TechEd, realizada na Amsterdam Arena em 2013 

Fonte: amsterdamarena.nl 
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7.4. Aluguéis de espaços comerciais e estacionamento 

Para Trumpbour (2007), as arenas multiuso devem fazer parte de uma 

área que inclua complexos de entretenimento, com lojas, cinemas, museus, 

banco e demais facilidades da vida urbana. Segundo o autor, os estádios 

devem utilizar o poder unificador do esporte para atrair diferentes opções de 

lazer e comércio que de alguma forma agreguem valor ao espaço.  O aluguel 

dessas salas comerciais, além de valorizar a instalação, auxilia na manutenção 

da arena e pode, inclusive, catalisar novas fontes de receita, como, por 

exemplo, uma família que vai passar o dia no complexo com a intenção de ir ao 

cinema e decide aproveitar o passeio para conhecer o museu do clube e 

comprar souvenirs na loja oficial do estádio. 

A complementaridade de serviços destaca-se como meio importante de 

desenvolvimento das arenas. Os produtos comercializados podem variar nas 

lojas localizadas nessas instalações, incluindo desde a venda de produtos 

relacionados ao esporte - como na Reebok Concept Store, que vende artigos 

esportivos e é considerada a loja mais lucrativa da empresa no Brasil, 

localizada em um espaço de 700m² no estádio do Morumbi - até lojas femininas 

como a grife Victoria´s Secret (figura 25), que possui no Cowboys Stadium, em 

Dallas, Estados Unidos, um espaço para comercializar produtos de sua linha 

Pink, comercializando desde roupas casuais até lingeries relacionadas a times 

de futebol americano, além de modelos especiais destinados às adolescentes.  

 

 

Figura 25 - Loja da Victoria´s Secret no Cowboys Stadium 

Fonte: wset.com 
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Algumas arenas ainda oferecem espaços para apresentações teatrais, 

como a American Airlines Arena, em Miami, Estados Unidos, com capacidade 

para até 5.800 espectadores (figura 26). Outras instalações possuem salas de 

cinema, como a Vue Bolton, no estádio do Bolton Wanderers na Inglaterra ou 

academias de ginástica, como no Morumbi em São Paulo (figura 27), onde uma 

das maiores redes de fitness da América Latina oferece a possibilidade do 

cliente se exercitar na esteira ou na sala de musculação apreciando o campo 

de jogo do estádio.  

 

 

Figura 26 - Anfiteatro na American Airlines Arena, Miami 

Fonte: aaarena.com 

 

 

Figura 27 - Academia de ginástica no Estádio do Morumbi, São Paulo 

Fonte: saopaulofc.net 
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A locação das vagas de estacionamento das arenas é outra fonte de 

receita com destaque no processo de sustentabilidade dessas instalações, 

devido ao elevado volume de automóveis que se deslocam aos estádios em 

dias de jogos e eventos. Além disso, há a crescente escassez de vagas nas 

grandes cidades e a sensação de insegurança ao se estacionar o veículo na 

rua, onde muitas vezes paga-se um valor elevado para os guardadores de 

carro e não há a certeza de que o automóvel estará seguro. 

Com o crescimento das frotas de carros particulares, as vagas nas ruas já 

não são capazes de satisfazer a demanda por espaços para estacionamento, o 

que gera um enorme déficit. Além disso, o Brasil possui problemas com a 

qualidade do transporte público, resultando na migração destes usuários para 

os estacionamentos particulares. Nesse contexto, há uma vantagem para as 

arenas que se localizam dentro dos centros urbanos: devido à menor oferta de 

vagas públicas, poderão ter maior retorno financeiro e rotatividade no espaço 

durante a semana, inserindo-se no cotidiano das cidades. Assim, estádios 

como o Beira-Rio, Mineirão e Maracanã apresentam vantagem geográfica 

significativa, já que se encontram em regiões com elevada circulação de 

pessoas em suas cidades. Já as arenas construídas afastadas do perímetro 

urbano, como os estádios de Fortaleza e Recife, podem ter uma subutilização 

desses espaços devido ao pouco movimento na região. 

Tomando como exemplo a Arena Corinthians, estádio que possui 2.549 

vagas de estacionamento ao preço de R$100,00 cada, pode-se calcular a 

receita potencial de R$254.900,00 em dias de jogos com lotação completa de 

carros (algo não muito difícil em um complexo esportivo com capacidade para 

aproximadamente 48.000 espectadores). Uma equipe de futebol no Brasil 

disputa em média 70 jogos por temporada, sendo metade deles em casa, o que 

daria uma receita anual de quase R$9milhões apenas em dias de jogos. 

Com a transformação das arenas em centros comercias e de 

entretenimento, a demanda pelas vagas de estacionamento deve crescer e 

tornar-se, cada vez mais, uma fonte de receita relevante, pois, além da 

facilidade para deixar o carro em um local seguro e próximo do local, há, na 

opinião de Cisneiros (2014), uma tendência mundial de restrição do 
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estacionamento nas vias públicas, principalmente em áreas críticas, fazendo 

com que estacionamentos privados sejam cada vez mais bem-sucedidos.  
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7.5. Tours no estádio e visitas ao museu 

Atualmente, as arenas esportivas são parte dos roteiros turísticos de suas 

cidades graças à arquitetura moderna e ao valor simbólico que possuem no 

imaginário dos torcedores e fãs do esporte; tais fatores fazem com que muitas 

pessoas sonhem em conhecer os grandes estádios do mundo devido à sua 

história e a todo o glamour que cerca essas instalações. Isso se apresenta 

como uma oportunidade para os gestores das arenas produzirem experiências 

marcantes na vida dos visitantes, aliando emoção, conhecimento do passado e 

interação com o presente, conquistando a simpatia de novos adeptos para 

suas agremiações e criando uma fonte de receitas para a arena esportiva. A 

partir desse cenário, os tours para conhecer as instalações esportivas são uma 

excelente alternativa para as arenas, algo que já é bem desenvolvido e 

pesquisado pelos principais estádios do mundo.  

Segundo Kurtzman (2005), o turista esportivo é motivado pela paixão por 

esportes e a vontade de aprender, assistir, participar ou vivenciar o ambiente 

de um grande evento esportivo. O autor divide o turismo relacionado ao esporte 

em seis categorias diferentes: eventos, cruzeiros, atrações, esportes de 

aventura e tours. Pigeassou (2004) ainda inclui o turismo esportivo cultural, 

onde a curiosidade, a veneração e a história do esporte são fatores importantes 

no processo de visitação. Muitos turistas têm a curiosidade de conhecer como 

funcionam os bastidores de seus esportes preferidos e ver pessoalmente as 

instalações onde jogam os atletas que são de seu gosto, e é através dos tours 

que esse público tem a oportunidade de se sentir parte integrante dessa 

realidade. Para Gammon (2004), estas visitações são as melhores 

experiências para que esse tipo de sensação seja produzida no fã de esporte, 

passando uma visão interna do que acontece nos bastidores. 

O Santiago Bernabeu, casa do Real Madrid, é um exemplo de como isso 

pode ser feito.  O estádio espanhol recebe aproximadamente 700.000 

visitantes ao ano, que pagam 20euros para ter direito a um tour que inicia pelas 

arquibancadas superiores da imponente arena e passa posteriormente para as 

bancadas inferiores. A visita ainda inclui a descida à lateral do gramado e ao 

banco de suplentes (sendo possível tirar foto sentado como se fosse um 
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atleta), ida aos vestiários, onde há as imagens dos jogadores em seus 

respectivos armários, apresentação da sala de conferências de imprensa e 

encerramento dentro do museu do clube, local no qual o visitante é 

transportado ao passado de conquistas do Real Madrid através de telas 

interativas (figura 28) e pode apreciar todos os troféus conquistados pela 

equipe madrilenha. O último passo da visita é, no caminho para a saída, passar 

estrategicamente pela loja da agremiação, onde são vendidos diversos tipos de 

lembranças e artigos esportivos vinculados ao clube e que, após o impacto 

emocional causado pelo tour, ficam mais atrativos para o público visitante. 

Processo semelhante ocorre no estádio Camp Nou, casa do Barcelona, onde, 

após conhecer as instalações, o visitante passa obrigatoriamente pela “La 

Botiga”, a loja oficial do clube que conta com mais de 3.000 artigos diferentes 

para comercialização. Somente com os tours e visitas ao museu a equipe 

catalã arrecadou 2,6milhões de euros em 2013. 

 

 

Figura 28 - Museu temático do Real Madrid, Espanha 

Fonte: realmadrid.com 

 

Para Stevens (2005), as arenas esportivas possuem um atrativo a mais 

aos turistas pelo fato de serem locais onde heróis esportivos construíram sua 

história, criarem uma atmosfera de emoção e passarem a sensação de uma 
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experiência do patrimônio esportivo. Um clube que explora de maneira eficiente 

esse tipo de experiência turística em seu estádio é o Manchester United, 

através do programa “Legend Tours”. Nele, os visitantes são guiados pelo Old 

Trafford por antigos ídolos da história do clube – que variam conforme as datas 

oferecidas no site da equipe - que vão relembrando e narrando passagens 

marcantes da vida de atleta enquanto percorrem o campo e as arquibancadas 

da arena inglesa. Tal programa inicia pela manhã com café da manhã no 

restaurante do clube, apresentação do ídolo para os visitantes e visita ao 

estádio. Após isso, há um tempo livre para conhecer o museu e o 

encerramento com almoço na companhia do ex-atleta. Programa similar é 

ofertado pelo Liverpool, o “The Ultimate Anfield Experience”, no qual os 

visitantes são conduzidos pelo estádio por dois ex-atletas e participam de uma 

sessão de treinamento com eles nas instalações do clube. Já no Arsenal, 

também da Inglaterra, a atração é um pouco diferente: não há o contato 

pessoal com os ex-atletas, visto que o processo ocorre através de áudios 

gravados por personalidades ligadas a equipe, que contam passagens 

marcantes de sua história e da relação que elas têm com a arena esportiva. 

Existe outro pacote turístico oferecido pelo Manchester United, chamado 

de “The Old Trafford Experience”, que possibilita passar o dia se divertindo com 

a família e os amigos no estádio, com atividades de entretenimento vinculadas 

ao clube e almoço incluído.  Já o Liverpool, além do programa já citado, 

aproveita o fato da cidade ser o local onde os Beatles iniciaram carreira e 

disponibiliza um pacote que inclui a visita ao museu do clube e do grupo 

musical com o mesmo ingresso, vinculando dois símbolos da cidade e 

custando um valor menor para o visitante que interessado em conhecer ambas 

as atrações. Tal serviço demonstra como as arenas podem beneficiar-se de 

conjunturas locais e utilizar a criatividade para atrair maior público para suas 

instalações, consolidando-se como pólos turísticos regionais ou nacionais. 

Os clubes também podem oferecer tours aliando educação, esporte e 

cultura. É o caso do Chelsea, de Londres, onde escolas e universidades podem 

lecionar nas instalações do clube com matérias adaptadas a cada caso. A 

entidade esportiva possui dois programas de destaque: de matemática para 
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escolas, que inclui diversos desafios para os alunos e mescla conteúdo escolar 

com dados futebolísticos e da arena; e de estudantes de educação física, onde 

informações específicas da área são ensinadas, ocorrendo uma prova de 

avaliação ao final da visita. Há ainda uma aula/tour para quem estuda gestão 

esportiva, mostrando o funcionamento da arena em dias de jogo e como ocorre 

sua operação cotidiana. O preço de cada tour é £17,00. 

No capítulo 8serão apresentadas mais informações referentes ao Beira-

Rio e quais são as estratégias utilizadas pelo Sport Club Internacional e pela 

construtora Andrade Gutierrez para cada um dos cinco itens classificados no 

capítulo 7 como fontes de receita de uma arena esportiva. 
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8. BEIRA-RIO 
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8.1. História, financiamento da reforma e gestão 

 

Em 1956 foi apresentada e aprovada na Câmara de Porto Alegre 

proposta de doação de 7,5hectares de terra para o Sport Club Internacional, 

referente a uma área no Lago Guaíba que ainda se encontrava debaixo da 

água. Dois anos depois, o então governador do Estado do Rio Grande do Sul, 

Ildo Meneghetti, iniciou o processo de aterramento do local e destinou uma 

parte deste novo espaço para fins esportivos.  

Porém, a doação do terreno foi considerada irregular visto que o local era 

considerado área de marinha pertencente ao Governo Federal do Brasil. Em 

um primeiro momento houve contestação da administração do país, mas por 

fim a transação acabou confirmada e, em 1959, a primeira estaca do Beira-Rio 

pôde ser fincada na água. Todavia, a construção do estádio ainda levou alguns 

anos para realmente iniciar devido ao clube não possuir dinheiro para as obras. 

No final de 1962, o processo foi acelerado (figura 29) com o Internacional 

realizando a venda de títulos patrimoniais e cadeiras perpétuas, captando 

recursos no interior do Estado e através das doações feitas pelos torcedores 

(tijolos, ferros e 130.000 sacos de cimento).  
 

 
Figura 29 - Beira-Rio: 1966 

Fonte: portoimagem.wordpress.com 
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Com o estádio ainda em construção, o clube inaugurou a Churrascaria 

Saci, cujo lucro das vendas foi utilizado para custear o salário dos operários.  

Ainda assim, faltava dinheiro para o término da obra e a solução encontrada foi 

aumentar em 10 vezes o valor cobrado pelas mil cadeiras perpétuas que ainda 

não haviam sido comercializadas. Com esse dinheiro, o Internacional finalizou 

o projeto original e entregou ao seu torcedor um estádio com capacidade para 

110.000 torcedores e que contava com: 40 bilheterias, 37 sanitários, 20 bares, 

a Churrascaria Saci, 5.000 vagas de estacionamento e um ancoradouro para 

pequenas embarcações que vinham pelo Guaíba. Em 6 de março de 1969 

(figura 30), 13 anos após receber o terreno, 94.584 torcedores acompanharam 

a vitória por 2 a 1 sobre o Benfica na inauguração do Estádio José Pinheiro 

Borda, o Beira-Rio. 

 

 
Figura 30 - Beira-Rio: 1969 

    Fonte: internacional.com.br 
 

Com a escolha do Beira-Rio como um dos estádios-sede da Copa do 

Mundo de Futebol 2014, adaptações para o cumprimento das exigências e 

padrões internacionais tiveram que ser realizadas no complexo. Houve uma 

mudança de conceito das instalações, que passaram a ser vistas como 

oportunidades de negócio dentro da ideia de arenas esportivas multiuso, com 
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possibilidade de desenvolvimento de novos empreendimentos dentro e no 

entorno do estádio.  

O projeto de reforma de toda a infraestrutura foi chamado de Gigante para 

Sempre (o estádio é conhecido popularmente como Gigante da Beira-Rio) e 

ocorreu através de parceria assinada em 19 de março de 2012 entre o 

Internacional, dono do estádio, e a Brio, uma Sociedade de Propósito 

Específico criada para administrar a arena e que tem como sócios o banco 

BTG Pactual e a construtora Andrade Gutierrez. Logo em seguida iniciaram-se 

as obras que tiveram a duração de dois anos, período no qual o clube mandou 

seus jogos fora de Porto Alegre, em cidades como Novo Hamburgo e Caxias 

do Sul. Isso ocorreu até a reinauguração, realizada no dia 06 de abril de 2014 

em amistoso contra o Peñarol, do Uruguai, que contou com a presença de 

45.000 torcedores (figura 31). 

 

 
Figura 31 - Beira-Rio: 2014 

Fonte: internacional.com.br 

 

Apesar do custo estimado de reforma ser de R$130milhões em 2010, a 

obra da arena com capacidade para 56.000 pessoas custou o total de 

R$330milhões, sendo o preço médio por assento de R$5.892,00. Deste total, 
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R$275milhões foram provenientes de financiamento junto ao BNDES tomado 

pela Brio através do programa ProCopa Arenas, R$26 milhões advindos da 

venda do Estádio dos Eucaliptos – local onde o clube mandava suas partidas 

até 1969 -, R$6milhões de suítes vendidas previamente e R$23milhões 

referentes a investimentos diretos feitos pela Brio. 

Tal projeto contemplou a manutenção da estrutura principal do estádio, 

com modernização das arquibancadas e das instalações para o público em 

geral. Houve a melhoria da circulação entre as cadeiras - a profundidade do 

degrau da arquibancada para cada torcedor sentar passou de 60cm para 

90cm, oferecendo mais espaços para as pernas e para a circulação de 

pessoas. O Beira-Rio agora possui uma área de confraternização e lazer 

circundando todo o estádio no 1º e 5º andares, com aproximadamente 

5.100m², onde se encontram os bares e banheiros, assim como 32 monitores 

televisivos (figura 32) que exibem conteúdos pertinentes ao público.  

 

 
Figura 32 - Beira-Rio: Monitores nos corredores de circulação, arquibancada inferior 

Fonte: autor 

  

 

Áreas VIP e skyboxes foram criados com assentos mais confortáveis, 

assim como aumentaram o número de camarotes ofertados – de 6 para 70 -.  

Também foram construídas 44 lojas ao redor do estádio, em um complexo 
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comercial chamado de Beira-Rio Street Mall, além de um edifício garagem com 

capacidade para 3mil veículos no local onde, antes da reforma, se localizava o 

gramado suplementar (figura 33).  

 

 
Figura 33 - Beira-Rio: Entrada do edifício-garagem 

Fonte: autor 
 

Os sistemas elétricos e hidráulicos foram completamente substituídos e 

ocorreu a complementação dos sistemas de informação do estádio com dois 

novos placares eletrônicos de 86m² instalados atrás dos gols (figura 34). Essas 

telas possuem qualidade e definição de imagens superiores as estabelecidas 

pela FIFA – a distância entre leds exigida pela entidade é 20 mm, e o placar 

instalado no Beira-Rio tem espaçamento de 16mm. 

 

 
Figura 34 - Beira-Rio: Novos placares eletrônicos 

Fonte: internacional.com.br 
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Além disso, o gramado foi trocado por um sistema híbrido de grama 

natural reforçada com fibras elásticas importadas da Europa, chamada Tifgrand 

(figura 35), que possui maior resistência às baixas temperaturas e ao pisoteio. 

Um sistema de drenagem a vácuo que possibilita condições de jogo até mesmo 

sob fortes chuvas foi implementado, tendo capacidade para realizar a sucção 

do ar do perfil drenante mesmo com precipitações pluviométricas extremas. 

Esse sistema realiza, também, a circulação de ar em todo o campo de jogo 

durante situações de calor e umidade criadas pelo microclima interno do 

estádio. Outro diferencial do gramado do Beira-Rio é a manutenção da água no 

perfil drenante superior do solo em condições de estiagem. 

 

 
Figura 35 - Beira-Rio: Gramado estilo Tifgrand 

Fonte: internacional.com.br 
 

A cobertura do estádio foi mais uma estrutura que passou por 

transformações importantes, sendo composta por 65 módulos intertravados 

entre si. Destes, 22 têm a capacidade de recolhimento de água que cai sobre a 

cobertura, gerando um reaproveitamento de aproximadamente 30% da água 

pluvial. Sua membrana foi confeccionada em politetrafluoretileno, com 

superfície com propriedades antiaderentes (facilitando a limpeza), segurança 

contrafogo, imunidade à radiação ultravioleta e resistência aos agentes 

corrosivos. Nos módulos principais a membrana é opaca e nos secundários é 

translúcida, o que permite a iluminação natural interna do estádio. Já para 
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realizar a iluminação artificial foram instalados 404 projetores EF 2000 de 

2.000watts de potência, apresentando características próximas às da luz do dia 

e não criando sombras (figura 36). 

 

 
Figura 36 - Beira-Rio: Nova iluminação e cobertura 

Fonte: internacional.com.br 
 

Após a reforma, o Beira-Rio apresenta nove setores distintos para o 

público assistir aos jogos, descritas e mostradas abaixo (figura 37): 

- Cadeiras perpétuas (roxo): localização central e capacidade para 1.075 

pessoas no anel superior. Não há pagamento mensal. 

- Zona livre (vermelho claro): possui 28.000 lugares para os sócios do 

clube, equivalente a quase 60% da capacidade do estádio. Os valores mensais 

variam conforme o tipo de associação. 

- Cadeiras locadas: 5.000 lugares – lugares marcados nas respectivas 

cores e preços mensais: amarelo (R$180), dourado (R$180), verde (R$160) e 

marrom (R$140). 

- Cadeiras locadas Padre Cacique (vermelho escuro): 5.200 lugares, com 

mensalidade de R$200.  

- Reservado Zona Sul: 575 lugares atrás dos gols e na altura dos 

camarotes, comercializados jogo a jogo com preço variável.  



130 
 

- Torcida adversária (azul): capacidade a definir dependendo da partida, 

localizada no anel superior atrás de um dos gols.  Preço variável. 

- Cadeiras VIP (cinza): localizada próxima do campo e em uma área 

central, tem capacidade para 5.050 torcedores.  

- Skyboxes (rosa): 55 skyboxes com 24 lugares cada, localizados acima 

da arquibancada superior. 

- Camarotes (preto): 70 espaços, com capacidade variando entre 14 e 18 

lugares, localizados entre as arquibancadas inferiores e superiores. 

 

 
Figura 37 - Setorização do Beira-Rio 

Fonte: autor 
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Obs.: os setores cadeiras VIP, skyboxes e camarotes fazem parte do 

programa Beira-Rio Premier Club, que será explicado mais detalhadamente na 

seção referente à hospitalidade. 

Como contrapartida pelo investimento realizado pela BRio na reforma do 

complexo, o Internacional ofereceu à empresa a gestão compartilhada da 

Arena. A empresa terá o direito de explorar por 20 anos diversas receitas do 

estádio, conforme apresentação no quadro 16: 
 

Quadro 16 - Direito a exploração dos espaços da Arena Beira-Rio 

INTERNACIONAL BRIO 
Receitas de bilheteria referentes às 

arquibancadas, cadeiras locadas e quatro 

camarotes. 

Comercialização das áreas VIP: 66 

camarotes, 70 skyboxes e 5.000 assentos 

VIP. 

2.100 vagas de estacionamento 

previamente existentes. 

3.000 novas vagas de estacionamento 

construídas no edifício garagem 

Publicidade móvel ao redor do 

gramado 

Venda do marketing esportivo do 

estádio 

Visitação ao museu 

Aproximadamente 6.000m² de área 

comercial para locação, chamado de Beira-

Rio Street Mall. 

Visitação ao estádio 

Operação de todo o sistema de 

catering – 55 bares, restaurantes e serviços 

de alimentação. 

Utilização do Centro de eventos Arthur 

Dallegrave (casamentos, aniversários, 

jantares, etc.) 

Utilização do Anfiteatro e do Espaço 

Sunset para eventos não esportivos (shows, 

festas, etc.) 

Fonte: elaborada pelo autor 
 

 

A seguir, conforme classificação prévia, é feita a descrição e análise da 

maneira como o clube e a BRio gerem os seguintes itens: matchday (receitas 

de bilheteria, atividades de entretenimento, catering e hospitalidade), espaços 

publicitários e naming rights, eventos não esportivos, aluguéis de espaços 

comerciais e estacionamento, tour no estádio e visita ao museu do clube, 

respectivamente. 
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8.2. Beira-Rio: matchday 
 

As receitas provenientes do dia do jogo são um ativo importante nas 

receitas da Arena Beira-Rio e do Sport Club Internacional. As principais fontes 

de lucros do Matchday são: 

- Bilheteria, através da venda de ingressos para a partida específica 

(incluindo quadro social da instituição, que possui particularidades para o 

acesso ao estádio e aporta valores importantes nas receitas do clube); 

- Catering e 

- Hospitalidade. 

 

A seguir tais itens serão apresentados com mais detalhes, assim como 

fatores que possuem influência direta sobre cada um deles. 

 

8.2.1. Bilheteria e atividades de entretenimento 
 

Para a compreensão do processo de venda de ingressos no Beira-Rio é 

preciso conhecer o funcionamento do quadro social do clube e como ocorre a 

setorização do estádio. O Internacional é o clube da América do Sul com o 

maior número de associados, apresentando ao final de 2014 129.470 sócios 

(sexta maior do mundo, ver tabela 12) que geram receitas de R$5,7milhões 

mensais. São sete as principais modalidades para associação ao clube, 

garantindo benefícios para o torcedor e gerando diferentes obrigações para 

com a agremiação, como explicado abaixo: 

I – Sócio Benemérito - sócio titulado pelo Conselho Deliberativo em 

consideração aos relevantes serviços prestados ao clube. Não paga 

mensalidade e tem acesso garantido aos jogos nas cadeiras perpétuas; 

II - Sócio Honorário – sócio titulado pelo Conselho Deliberativo como 

distinção aos serviços prestados ao clube, ao esporte ou ao país. Não paga 

mensalidade e tem acesso garantido aos jogos nas cadeiras perpétuas; 

III - Sócio Remido – sócio adquirente de título remido patrimonial vitalício 

ou do direito de uso de cadeira perpétua do Estádio;  
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IV - Sócio Patrimonial – dois tipos de sócios se enquadram nesse perfil: 

a) o adquirente do direito de uso de cadeira locada, enquanto vigente o 

respectivo contrato. Paga mensalidade para ter acesso às cadeiras locadas;  

b) o adquirente de título patrimonial não remido no estádio; 

V -   Sócio Contribuinte – é o sócio que paga mensalidades para ser 

vinculado ao clube e ter algumas vantagens. Dentro dessa opção, existem três 

tipos de modalidades: 

a) Sócio Colorado Titular: Há 23.000 torcedores associados nessa 

modalidade, pagando mensalidade de R$85,00 e recebendo o direito de 

assistir todas as partidas na zona livre do estádio sem precisar comprar 

ingresso. O fã apenas precisa confirmar se vai ou não ao jogo, até 48horas 

antes da partida, através do sistema de check-in/out realizado pelo site do 

Internacional. Ainda dá direito a voto nas eleições do clube, desconto no 

estacionamento e participação em promoções. 

b) Sócio Campeão do Mundo: modalidade com mensalidade de R$35,00 

e que garante ao torcedor a preferência na compra dos ingressos, podendo 

adquiri-los antes da torcida em geral com 50% de desconto sobre o valor 

cobrado para o restante do público. Ainda dá direito a voto nas eleições do 

clube, desconto no estacionamento e participação em promoções. 

c) Sócio Nada Vai nos separar: com preço mensal de R$20,00, também 

oferece vantagem na compra de ingressos em relação ao público geral, porém 

sem desconto sobre o valor cobrado. Além disso, o associado recebe desconto 

de 50% no estacionamento do Beira-Rio, Museu do Inter e no tour no estádio; 

VI -  Sócio Paraninfo – sócio adquirente de título remido patrimonial 

vitalício que contribuiu para a construção do Estádio Beira Rio e mereceu, na 

época, o título de Sócio Paraninfo; 

VII – Sócio Corporativo – empresas adquirentes das áreas VIP, 

camarotes e skyboxes. 

O entendimento desse panorama é importante visto que os lucros com 

bilheteria diretamente atrelados ao quadro social do clube. Em dias de jogos no 

estádio a grande maioria do público é formada por sócios da agremiação; 
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alguns com direito de acesso garantido e outros necessitando comprar 

ingresso para o evento específico.  

Dentro do grupo com acesso garantido há uma subdivisão entre os que 

necessitam fazer check-in (confirmar se irão ao jogo até 48horas antes do 

evento para garantir o seu lugar na zona livre) e os que têm lugar confirmado 

independente de qualquer aviso. No quadro 17veremos como se encaixa cada 

tipo de modalidade social nesse processo: 

 
Quadro 17 - Tipos de associação ao Internacional e a necessidade de realizar check-in  

Sócios com acesso 
garantido – não necessitam 

fazer check-in 

Sócios com acesso 
garantido – necessitam 

fazer check-in 

Sócios sem acesso 
garantido 

Benemérito 
Sócio contribuinte 

colorado titular 

Sócio Contribuinte 

Campeão do Mundo 

Honorário  
Sócio Colorado Nada 

Vai nos Separar 

Remido   

Patrimonial   

Paraninfo   

Corporativo   

Fonte: elaborada pelo autor 
 

O Internacional também implantou o sistema denominado check-in+, um 

serviço no qual o sócio contribuinte pode pagar uma taxa adicional e ter acesso 

a outro setor do estádio que não a zona livre em um determinado jogo (por 

exemplo, ir às cadeiras locadas). Outra inovação é o check-out do lugar 

marcado para os sócios patrimoniais que adquiriram cadeiras locadas, através 

do qual podem informar que não irão ao jogo e permitir que o local seja 

comercializado pelo clube. Caso o assento seja negociado o Internacional 

devolve 25% do valor do ingresso na próxima mensalidade do sócio. 

A partir da reabertura do Beira-Rio, em abril de 2014, os jogos passaram 

a ser classificados por ordem de importância, competição, adversário e 

qualidade de jogo em três categorias: A, B e C (quadro 18).  
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Quadro 18 - Categorização dos jogos do Internacional 

 Categoria A Categoria B Categoria C 

Importânci
a do jogo 

De maior 

importância ou contra 

grandes adversários. 

Importância 

intermediária 

Menor 

importância ou contra 

adversários mais fracos 

Preço 
Ingressos mais 

caros 

Valores até 

40% menores que os 

da categoria A. 

Valores até 70% 

menores que os da 

categoria A. 

Exemplo 
Partida eliminatória 

da Copa Libertadores. 

Jogo do 

Campeonato 

Brasileiro contra uma 

equipe de médio 

porte, como o 

Coritiba 

Jogo da primeira 

fase do Campeonato 

Estadual Gaúcho 

Fonte: Sport Club Internacional. 

 

O tempo que o torcedor passa nas instalações do clube e a atratividade 

das opções oferecidas são fatores relevantes para aumentar as receitas 

relacionadas ao matchday. Nesse contexto, algumas atividades de 

entretenimento pré-jogo passaram a ser desenvolvidas pelo clube nas 

dependências do Beira-Rio: 

 

- Brinquedos infláveis para as crianças (figura 38): estrutura montada em 

frente ao edifício-garagem, oferecendo brinquedos infláveis para as crianças 

menores de 12 anos brincarem gratuitamente sob a supervisão de um 

funcionário do clube. 
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Figura 38 - Entretenimento pré-jogo Beira-Rio - brinquedos infláveis 

Fonte: autor 

 

- Shows musicais (figura 39): Apresentação ao vivo da banda de rock 

Ataque Colorado. 

 

 
Figura 39 - Entretenimento pré-jogo Beira-Rio - Shows musicais 

Fonte: autor 
 

- Visitação ao ônibus do clube (figura 40): Visita gratuita para conhecer o 

ônibus oficial do Internacional, após o mesmo buscar os jogadores no hotel e 

deixá-los no estádio. 
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Figura 40 - Entretenimento pré-jogo Beira-Rio - Visitação ao ônibus 

Fonte: autor 
 

- Brincadeira do chute a gol (figura 41): atividade de relacionamento 

promovida pela empresa de telefonia Tim, patrocinadora e parceira do clube. 

Foi colocada uma goleira inflável na qual os torcedores deviam acertar a bola 

no buraco destacado, em três tentativas. Caso o fã fosse bem-sucedido, 

recebia um brinde da empresa. 

 

 
Figura 41 - Entretenimento pré-jogo Beira-Rio - brincadeira do chute a gol 

Fonte: autor 
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- Fotos com os troféus da Copa Libertadores e do Mundial de Clubes 

FIFA (figura 42): serviço com o custo de R$10,00 no qual o torcedor pode tirar 

fotos ao lado das taças conquistadas pelo clube, tendo uma imagem do Beira-

Rio como cenário. 

 

 
Figura 42 - Entretenimento pré-jogo Beira-Rio - fotos com as taças Libertadores e Mundial 
Interclubes 

Fonte: autor 

 
 

Poucas ações de entretenimento são oferecidas antes da partida para o 

torcedor que prefere entrar mais cedo no estádio. Algumas mensagens 

publicitárias e vídeos motivacionais são transmitidos no telão, intercalando com 

músicas tocadas no sistema de som. Também há um sorteio que premia dois 

torcedores que estão na zona livre com a possibilidade de assistirem ao jogo 

das áreas VIP. 

Durante o intervalo da partida as mesmas mensagens e vídeos foram 

transmitidos, não havendo nenhuma nova atração para o público presente. 
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8.2.2. Catering 
 

A Arena Beira-Rio conta com 66 bares nas áreas de circulação internas, 

sendo: 

-22 deles na arquibancada inferior, ocupando uma área total de 695,7 

m². 

- 44 pontos de alimentação na arquibancada superior, totalizando 1094 

m². 

Há cinco empresas que fazem as operações de alimentação nas áreas de 

dispersão do estádio, escolhidas em função da qualidade dos serviços e dos 

alimentos, da identificação com o torcedor gaúcho e da prévia experiência em 

eventos de grande porte: 

 

- Pizzaria Oca de Savóia (figura 43): Atua no Beira-Rio com a 

comercialização de pizzas, sorvetes e sobremesas. 

 

 

Figura 43 - Oca de Savóia – pizzas 

Fonte: autor 
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-Cachorro-Quente do Rosário (figura 44): marca tradicional de fastfood da 

capital gaúcha, opera a venda do seu principal produto: o cachorro-quente. 

 

 

Figura 44 - Cachorro do Rosário - cachorro-quente 

Fonte: exame.abril.com.br 

 

- Grupo Trevisan: É uma empresa com foco na gestão e na prestação de 

serviços alimentícios em estádios de futebol. Atua nas áreas VIP e 

arquibancadas sob o codinome “Celeiro de Ases” (figura 45), promovendo a 

venda de hambúrgueres, pastéis, batata-frita e outros lanches. 

 

 

Figura 45 - Celeiro de ases 

Fonte: autor 
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- Grupo Funny (figura 46): empresa especializada na distribuição e venda 

de produtos de alimentação e bebidas em eventos de grande porte. Atua com 

marcas próprias e produtos e serviços terceirizados (profissionais ambulantes 

uniformizados, tendas e lojas). Possui vasta experiência em grandes eventos, 

participando de várias operações por todo o país: Show do Paul McCartney no 

Engenhão (2011) e Mineirão (2013), Show Roger Waters – Engenhão (2012), 

UFC Rio na HSBC Arena e Rock in Rio (2011 e 2013). No Beira-Rio, o grupo 

trabalha com a venda de snacks industrializados, biscoitos e salgados assados. 

 

 
Figura 46 - Grupo Funny 

Fonte: autor 

 

-RJL Comércio de Alimentos: a empresa atua no Beira-Rio desde 2011, 

quando implantou no estádio a Pipoca do Inter (figura 47), projeto que inovou 

na maneira de apresentar o produto, até então pouco explorado em estádios e 

eventos no Brasil. Com embalagens diferenciadas e pontos de venda 

temáticos, a empresa já está há mais de 10 anos no mercado de pipocas, 

atuando em estádios, shows, grandes eventos e shoppings centers. No novo 

Beira-Rio, o grupo oferece em seus pontos de venda pipocas, cafés, chocolate 

quente e bebidas. 
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Figura 47 - Pipoca do Inter 

Fonte: autor 

 

Cada operador conta com o apoio de até 80 ambulantes uniformizados e 

numerados para atender ao torcedor, com os preços de cada item descritos no 

uniforme do trabalhador. Há ainda o Restaurante exclusivo para os torcedores 

VIP no Premier Lounge, com ofertas de refeições completas que vão desde 

buffet livre até frutos do mar.  

Já para o fornecimento de bebidas não alcoólicas (refrigerantes, águas, 

sucos, chás, energéticos e isotônicos), foi assinado acordo de exclusividade 

por sete anos com a empresa Coca-Cola, que abastece os 66 bares e 400 

vendedores ambulantes, além dos futuros estabelecimentos do Street Mall.  
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8.2.3. Hospitalidade, áreas Vip e camarotes 
 

O serviço de hospitalidade é uma das novidades presentes na Arena 

Beira-Rio, sendo oferecido através do “Beira-Rio Premier Clube”. Esse 

programa é um clube de vantagens criado pela empresa BRio e engloba todas 

as cadeiras VIPs e skyboxes, além de 66 do total de 70 camarotes. O objetivo 

da administradora é oferecer um novo tipo de experiência com o futebol: aliar 

qualidade na prestação de serviços com espaços físicos confortáveis e 

diferenciados. Algumas características desse serviço são:  

- Maior conforto; 

- Atendimento especial para os torcedores; 

- Serviço de catering diferenciado nos camarotes e skyboxes; 

- Acesso independente ao estádio e ao espaço Premier Lounge (figura 

48), que conta com uma área total de 763m² com restaurante e sanitários 

exclusivos.  

 

 
Figura 48 - Beira-Rio: Espaço Premier Lounge 

Fonte: autor 
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Além disso, há estacionamento especial para membros do programa no 

edifício-garagem, proporcionando acesso direto através de uma rampa coberta 

que liga o local até as áreas vip (figura 49). Ao aderir ao Beira-Rio Premier 

Clube o assento do contratante fica disponível para todas as partidas do time 

de futebol profissional masculino do Sport Club Internacional que ocorrerem no 

Estádio Beira-Rio durante o tempo de vigência do contrato. Porém, para shows 

e eventos adicionais é necessário comprar ingresso separadamente, tendo o 

locatário do assento prioridade na compra desses tickets.  

 

 
Figura 49 - Beira-Rio: Rampa que liga o estacionamento às áreas VIP 

     Fonte: autor 
 

 

A seguir, são apresentados os setores VIP existentes no Beira-Rio: 

- Skyboxes (figura 50) 
Total de 55 unidades, divididas em três setores: 

- Central: 19 unidades com 24 assentos cada – total de 456 lugares. 

- Asa: 16 unidades com 24 assentos cada – total de 384 lugares. 

- Atrás do gol: 20 unidades com 24 assentos cada – total de 480 lugares. 
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Figura 50 - Beira-Rio: skyboxes 

Fonte: beirariopremierclub.com.br 

 

 

Os skyboxes estão localizados na área mais nobre do estádio, próximos à 

cobertura, a uma altura aproximada de 24metros a partir do nível do gramado. 

Cada um possui sala de estar com possibilidade de decoração personalizada, 

assentos rebatíveis e acolchoados, banheiro e elevadores exclusivos e 

capacidade para até 24 pessoas, totalizando 1.320 torcedores.  

São estruturas voltadas para grupos de amigos e famílias que procuram 

um espaço reservado e confortável para assistir aos jogos ou para empresas 

que desejam trabalhar o relacionamento com clientes, prospects e parceiros de 

negócios. O espaço oferece a possibilidade de colocação de placa com nome 

da empresa na entrada do skybox e pode ser utilizado em dias que não 

ocorrem jogos para eventos empresariais, degustações gourmet e palestras. 
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Para cada skybox comprado são disponibilizadas: seis vagas de 

estacionamento com acesso independente para o Premier Clube, serviço de 

alimentação (kits com snacks e soft drinks) e acesso ao Premier Lounge com 

restaurante VIP. Ainda é possível a contratação de itens opcionais, como 

serviço personalizado de buffet dentro do próprio skybox. 

O preço mensal varia entre R$ 760,00 e R$ 1.375,00, dependendo da 

localização no estádio. O potencial total de arrecadação desse espaço é de 

aproximadamente R$1,4milhão mensais. 

 

 

- Camarotes (figura 51) 

 

 
Figura 51 - Beira-Rio: camarotes 

 Fonte: beirariopremierclub.com.br 
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Total de 70 unidades, divididos em setores leste e oeste:  

- Camarotes oeste (Av. Beira-Rio): 19 camarotes centrais e 16 nas asas, 

com 14, 16 ou 18 lugares. 

- Camarotes leste (Av. Padre Cacique): 14 camarotes centrais e 21 nas 

asas, com 14, 16 ou 18 lugares. 

Os camarotes são espaços com visão privilegiada do campo, localizados 

entre as arquibancadas superiores e inferiores. Oferecem área externa com 

assentos rebatíveis e acolchoados, sala de estar climatizada e possibilidade de 

personalização da decoração, incluindo placa com nome da empresa ou do 

proprietário na entrada do camarote (figura 52). 

Assim como os skyboxes, na compra do camarote o torcedor recebe 

alguns benefícios, como: entrada independente pelo edifício-garagem, três 

vagas de estacionamento, acesso ao Premier Lounge com restaurante VIP, kit 

com Snacks e Soft Drinks, serviço personalizado de buffet no próprio camarote 

(opcional) e convites para eventos de relacionamento (degustações gourmet e 

palestras) ao longo do ano. 

 

 
Figura 52 - Beira-Rio: Vista interna de um camarote 

Fonte: autor 
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- Assentos VIP (figura 53) 

 

 
Figura 53 - Beira-Rio: assentos VIP 

 Fonte: beirariopremierclub.com.br 

 

Os assentos VIP da Arena Beira-Rio são numerados, acolchoados e 

estão localizados na arquibancada inferior do estádio (figura 54). Ao todo, são 

5.000 lugares divididos em cinco categorias: VIP Libertadores Asa Inferior, VIP 

Libertadores Central Inferior, VIP Libertadores Asa Superior, VIP Mundial 

Lateral Superior e VIP Mundial Central Superior, dependendo da localização 

mais central e da proximidade do campo. O potencial total de arrecadação 

desse espaço é de aproximadamente R$1,7milhão. 

- VIP Libertadores Asa Inferior (vermelho escuro): Com valor mensal de 

R$235,00 para não sócios do Internacional e R$165,00 para sócios, fica na 

parte mais baixa da arquibancada inferior e é mais afastado do centro do 
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campo. Dá prioridade na compra de vagas de estacionamento no edifício-

garagem. 

- VIP Libertadores Central Inferior (vermelho claro): Com o preço de 

R$345,00 para não sócios e de R$245,00 para sócios, fica na parte inferior da 

arquibancada e com localização bem central. Dá prioridade na compra de 

vagas de estacionamento no edifício-garagem. 

- VIP Libertadores Asa Superior (laranja): Com valor mensal de R$285,00 

para não sócios do Internacional e R$200,00 para sócios, fica na parte mais 

alta (com melhor visão) e é mais afastado do centro do campo. Dá prioridade 

na compra de vagas de estacionamento no edifício-garagem. 

- VIP Mundial Lateral Superior (dourado): Na parte alta da arquibancada 

inferior em uma localização quase central, tem preço de R$500,00 para não 

sócios e de R$350,00 para sócios. Dá acesso ao Lounge VIP e uma vaga de 

estacionamento no edifício-garagem para cada quatro assentos comprados. 
- VIP Mundial Central Superior (verde claro): Localização central e com a 

melhor visão do campo de jogo, tem preço de R$600,00 para não sócios e de 

R$420,00 para sócios. Dá acesso ao Lounge VIP e uma vaga de 

estacionamento no edifício-garagem para cada quatro assentos comprados. 

 

 
Figura 54 - Beira-Rio: Vista interna dos assentos VIP 

Fonte: autor 
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8.3. Beira-Rio: espaços publicitários e naming rights 
 

A arena Beira-Rio dispõe de alguns espaços para a utilização com fins 

publicitários e comerciais, destacando-se os muros internos que separam as 

arquibancadas superiores e inferiores do estádio, pois além de ficar em 

evidência para os torcedores durante todo o jogo tem boa divulgação pelo fato 

de aparecer nas câmeras de televisão durante a transmissão do evento. Como 

pode-se notar na figura 55, algumas empresas como NET, TIM e Coca-Cola 

utilizam esse espaço para anunciarem suas marcas; porém, valores e tipos de 

contrato não foram divulgados pelo clube e pela empresa BRio, responsável 

pela comercialização da área, com a alegação de tratarem-se de documentos 

confidenciais. 

 

 
Figura 55 - Beira-Rio: Utilização de espaços publicitários 

Fonte: autor 

 

Mesmo com a presença de marcas fortes na publicidade do estádio, 

aproximadamente 70% desse anel não possui nenhum tipo de utilização, sendo 

uma fonte de renda potencial que não vem sendo aproveitada em todo o seu 

potencial econômico, como pode ser visto na figura 56: 
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Figura 56 - Beira-Rio: Desperdício de oportunidades para publicidade 

Fonte: autor 

 

Outro local possível para a realização de atividades publicitárias são os 

corredores internos de circulação, tendo como público-alvo apenas os 

espectadores presentes na arena. Todavia, nenhum tipo de anúncio fixo nas 

paredes ou utilização de backdrops foi observado nessas instalações do 

estádio durante as visitas. Durante o intervalo das partidas do Sport Club 

Internacional observadas, chamadas comerciais com duração de 

aproximadamente 40segundos foram feitas no telão do estádio por três 

diferentes anunciantes. Já na parte externa da arena apenas a empresa TIM 

desenvolve ações comerciais, com a distribuição de brindes para os torcedores 

e a realização da brincadeira do chute a gol, como visto na figura 41. O espaço 

sobre o banco de suplentes não é utilizado para nenhum tipo de publicidade, 

assim como não foi constatada a presença de balões infláveis para divulgação 

de campanhas promocionais de empresas. 

Com relação aos naming rights, muitos locais em Porto Alegre já o 

comercializam há alguns anos, como a casa de shows Pepsi On Stage, o 

centro de cultura Santander Cultural e o cinema Unibanco Arteplex. Porém, os 

dois principais estádios da cidade – Beira-Rio e Arena do Grêmio - ainda não 

negociaram o direito de nomeação de suas instalações. Segundo estudo da 

consultoria BDO/RCS os naming rights do Beira-Rio tem valor de R$90milhões 

pela concessão de 20 anos, ou seja, R$4,5milhões por temporada.  
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Em abril de 2014, o diretor do Grupo Petrópolis, informou que havia 

iniciado negociações para incluir o nome da cervejaria Itaipava no Beira-Rio. 

Todavia, a grande rivalidade existente em Porto Alegre entre Internacional e 

Grêmio (o outro grande clube de futebol da cidade) foi levada em consideração 

e a empresa adotou como estratégia de mercado o investimento no Nordeste 

do Brasil, comprando os naming rights da Arena Fonte Nova, em Salvador, e 

da Arena Pernambuco, no Recife. 

Para o ex-presidente do Internacional, Giovanni Luigi, no Estado do Rio 

Grande do Sul as empresas têm receio de fecharem parceria com apenas um 

dos clubes, pois poderiam causar rejeição à marca entre torcedores rivais. Tal 

cuidado corporativo pode ser percebido através do patrocínio aos uniformes 

das equipes profissionais de futebol de Internacional e Grêmio, ambos feitos 

pelo Banco Banrisul. Dentro desse cenário, uma alternativa para os clubes 

poderia ser encontrar um negócio em comum com um grupo empresarial forte, 

que seja proprietário de diversas marcas e esteja disposto a investir nesse 

ramo.  

Em uma escala menor, a empresa Coca-Cola assinou acordo para 

colocar seu nome em uma das duas ruas do futuro centro comercial que 

existirá no Beira-Rio, o Street Mall. O nome da outra rua ainda é mantido em 

sigilo pela empresa responsável pelas negociações. 
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8.4. Beira-Rio: eventos não-esportivos 
 

A utilização do Beira-Rio para eventos não esportivos já ocorre há alguns 

anos, com o estádio sediando na última década shows como Roberto Carlos, 

Luciano Pavarotti, Justin Bieber, Roger Waters e Paul McCartney. Após a 

reforma pela qual a instalação passou e a implementação do conceito de arena 

multiuso, os novos espaços construídos serão aproveitados para atividades de 

diferentes naturezas. No novo Beira-Rio, três locais destacam-se para a 

realização de eventos: 

- Centro de Eventos Presidente Arthur Dallegrave; 

- Anfiteatro Beira-Rio; 

- Espaço Sunset. 

 

8.4.1. CENTRO DE EVENTOS PRESIDENTE ARTHUR DALLEGRAVE 
 

 
Figura 57 - Centro de Eventos Presidente Arthur Dallegrave 

Fonte: internacional.com.br 

 

No projeto inicial, esse espaço deveria ser um local simples para cultivar 

as tradições gaúchas e do Internacional. No entanto, devido à necessidade de 

utilização das instalações ociosas do Complexo Beira-Rio para a captação de 

recursos, houve alteração na ideia original e o Centro de Eventos Presidente 
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Arthur Dallegrave passou a ser um lugar para a realização de eventos de 

pequeno e médio portes, como convenções e encontros corporativos; jantares 

e banquetes; comemorações de casamentos e aniversários; eventos 

tradicionalistas e shows. 

Localizado ao lado do Estádio Beira-Rio, o Centro de Eventos tem 

capacidade total para 800 pessoas sentadas e 1.000 de pé, em uma área total 

de mais de 4.000m². São 2.650m² de espaços construídos e mais de 2.000m² 

de paisagismo externo com jardinagem de plantas ornamentais e palmeiras, 

que recebem iluminação temática quando há um evento. Todo o Centro é 

climatizado com 14 aparelhos de ar-condicionado e, para os eventos, existem 

12 caixas de som com 4000watts de potência. 

O local possui serviço de manobristas para estacionamento dos carros 

dos convidados, chapelaria, banheiros, fraldário, ampla cozinha de conceito 

industrial para grandes eventos, nove televisões de plasma de 42 polegadas, 

churrasqueira com capacidade para oitenta espetos e banheiros para 

deficientes físicos. No andar térreo há uma lareira ao lado de um grande painel 

de pastilhas de vidro, um bar e três pequenos ambientes temáticos (incluindo 

um espaço rústico com assoalho de madeira de Ipê, camarins e sala de som 

com 'housemix'). No segundo andar está o mezanino que, com 420m², contém: 

uma lareira, dois banheiros, um fraldário e um bar (figura 58). Já no terceiro 

pavimento há uma área destinada a administração.  

 

 
Figura 58 - Mezanino do Centro de Eventos Arthur Dallegrave 

Fonte: internacional.com.br 
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8.4.2. ANFITEATRO BEIRA-RIO 
 

O anfiteatro Beira-rio será um palco móvel localizado dentro do estádio, 

atrás de uma das goleiras (figura 59). Com palco voltado para as cadeiras, 

camarotes e skyboxes, terá capacidade para 12.000 pessoas (com 

possibilidade de aumentar para 13.000 caso uma área da pista atlética seja 

ocupada por cadeiras ou lugares de pé).  

 

 
Figura 59 - Anfiteatro Beira-Rio – simulação de show 

Fonte: internacional.com.br 
 

Esta instalação será uma alternativa aos megaeventos realizados na 

Arena do Grêmio (com capacidade para 60.000 pessoas) e no Beira-Rio inteiro 

(capacidade para 56.000 pessoas), sem a necessidade da construção de 

superestruturas de produção. O anfiteatro (figura 60) será de fácil montagem, 

aproveitará os bares e banheiros existentes no estádio e apresentará 

condições de receber um espetáculo no sábado e ser desmontado a tempo 

para uma partida de futebol no domingo, sem prejuízo ao campo de jogo. 
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Figura 60 - Anfiteatro Beira-Rio – projeto 

Fonte: beirariopremierclub.com.br 

 

Para Marcelo Flores, executivo chefe da BRio, empresa responsável pela 

administração desse espaço, o Beira-Rio sempre foi uma Meca da música para 

Porto Alegre e a ideia é ter ao menos 20 shows por ano no anfiteatro, com 

público mínimo de 5.000 pessoas. O local será, basicamente, para shows de 

médio e grande porte, e não para eventos de menor dimensão. O calendário de 

apresentações é mantido sob sigilo pela gestora e a previsão é de que a 

inauguração dessa instalação seja realizada no segundo trimestre de 2015. 
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8.4.3. ESPAÇO SUNSET 

 

Localizado em um espaço aberto no segundo piso do edifício-garagem da 

Arena Beira-Rio, o Espaço Sunset (figura 61) – o nome ainda não é oficial -terá 

sua infraestrutura totalmente pronta até o primeiro trimestre de 2015, conforme 

previsão da empresa BRio. O local foi planejado para ser uma grande praça 

elevada e ser um ponto de encontro para a população de Porto Alegre 

contemplar um dos cartões postais da cidade: o pôr do sol do Guaíba.  

 

 
Figura 61 - Espaço Sunset – vista do pôr do sol 

Fonte: beirariopremierclub.com.br 

 

A instalação disponibilizará quiosques de alimentação e bebidas, lojas de 

conveniência, pocket-shows e atividades de entretenimento. Além disso, haverá 

serviços para distribuição de água quente para o chimarrão, uma bebida feita com 

ervas que é hábito cultural do Estado.  

O Espaço Sunset também pode ser utilizado para a realização de festas e 

outros eventos diversos (figura 62). Em 2014, por exemplo, uma festa de 

música eletrônica para 4mil pessoas ocorreu no dia 7 de setembro com a 

apresentação do DJ Steve Aoki, uma das referências mundiais do estilo. O 

evento iniciou-se por volta das 13horas e foi paralisado durante a partida 
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Internacional x Figueirense, às 18h30min, para o som não atrapalhar o 

andamento da partida. Após o jogo a festa reiniciou-se, com a apresentação do 

DJ terminando por volta das 0h30min.Os valores dos ingressos variaram entre 

R$ 70,00 e R$ 220,00.  
 

 
Figura 62 - Estrutura para show no Espaço Sunset 

Fonte: beirariopremierclub.com.br 
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8.5. Beira-Rio: aluguéis de espaços comerciais e estacionamento 
 

O projeto da Arena Beira-Rio contará com um espaço comercial com 

segurança privada, chamado de Street Mall (figura 63), ocupando a área do 

entorno do estádio. A previsão de abertura inicial era para o mês de agosto de 

2014, logo após o encerramento da Copa do Mundo de Futebol 2014; porém, 

as obras atrasaram e a nova previsão de inauguração é maio de 2015.  

 

 
Figura 63 - Beira-Rio Street Mall 

Fonte: autor 

 

Esse shopping oferecerá locais para alimentação, serviços, conveniência 

e artigos esportivos, tendo impacto em toda a região do bairro Menino Deus, 

onde está localizado o estádio. Serão cerca de 6000m² distribuídos em 44 

módulos comerciais (variando entre 65m² e 650m²) que serão colocados à 

disposição dos lojistas para oferecer seus produtos aos torcedores. O custo de 

locação é de R$140,00 por metro quadrado, já descontado o valor do 

condomínio - que possui valor mais baixo em comparação a outros shopping 

centers por não conter ar-condicionado nos corredores e outros agregadores 

de valor. Os contratos com os lojistas deverão ser de cinco anos, com 

possibilidade de duração menor mediante pagamento de taxa de adesão.  
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O espaço funcionará das 10 às 22:00 horas diariamente, com serviços 

como farmácia e centros de exames podendo abrir além desse horário. Até o 

dia da última visitação (31 de janeiro de 2015) 70% dos espaços já estavam 

alugados, com destaque para as marcas Bob´s, Flex Nutrition e a empresa de 

festas infantis Rola Festa (oito lojas). Porém, até a mesma data, nenhuma das 

44 lojas estava funcionando. 

Segundo dados do clube, aproximadamente 120.000 pessoas circulavam 

no complexo Beira-Rio por mês antes da reforma, e a estimativa é que esse 

número alcance 240.000 pessoas com a criação do Street Mall. Este será o 

primeiro complexo comercial do sul do Brasil que alinhará a experiência do 

consumo com lazer e esporte, inspirado em diversos centros esportivos do 

mundo. O espaço terá dois momentos distintos: um no dia do jogo, onde as 

atenções se voltam para o evento em questão e terá maior circulação de 

público; e outro nos dias sem partidas, nos quais o complexo funcionará 

normalmente facilitando a vida dos consumidores locais. 

As empresas empreendedoras do Street Mall Beira-Rio são Tornak e 

Phorbis – empreendedoras do Viva Open Mall, também em Porto Alegre – 

juntamente com a Brio, holding responsável pela reforma do Estádio Beira-Rio. 

Para Fernando Tornaim, da Tornak, as grandes arenas esportivas do mundo 

oferecem, além do evento esportivo, serviço, conveniência, alimentação e 

entretenimento, sendo essa a ideia central do Street Mall.   Porém, no caso do 

Beira-Rio há a concorrência de dois grandes shopping centers na região - o 

Barra Shopping, localizado a 3,5km de distância e o Praia de Belas Shopping, 

distante 2,9km. Para o empresário, o objetivo do shopping no Beira-Rio será 

oferecer alternativas diferentes e serviços de conveniência para os moradores 

do bairro Menino Deus sem concorrer com os grandes shoppings, que são 

referências de moda e estilo. 

Antes da reforma, o estádio Beira-Rio já contava com estacionamento 

descoberto com capacidade para 2.100 veículos (figura 64), pertencente ao 

Internacional e que foram mantidos pela empresa parceira. Para deixar o 

veículo nessas vagas em dias de jogos o valor cobrado é de R$20,00 para 

sócios e R$40,00 para não sócios e há o serviço de funcionários que auxiliam 
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com a sinalização e orientação dos veículos no local. Em dias que não ocorrem 

partidas o preço é de R$8,00 para não-sócios e sócios são isentos, recebendo 

uma média de 200 veículos diários. Há apenas um funcionário trabalhando no 

espaço, ficando o mesmo na portaria para cobrança e orientações que se 

façam necessárias. 

 

 
Figura 64- Beira-Rio: Estacionamento pertencente ao Internacional 

Fonte: autor 

 

Além dessa área, foi construído um edifício-garagem com capacidade 

para 3.000 carros onde antes havia os campos de futebol suplementares, 

próximos à Avenida Beira-Rio (figura 65).  As vagas nessa nova construção 

estão distribuídas em três pavimentos (sendo dois deles cobertos), e há seis 

elevadores a disposição para movimentação vertical e uma passarela que 

aluga direto ao lounge VIP no terceiro andar do estádio. No edifício-garagem o 

preço em dias de jogos para não-sócios é de R$30,00 por veículo e, para 

sócios do Internacional, é de R$25,00. Já em dias onde não há partidas o 

espaço encontra-se fechado e não há previsão de abertura. O local oferece 

segurança particular e funcionários uniformizados para orientação dos 

motoristas. 
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Os torcedores que aderiram ao programa Beira-Rio Premier Club têm 

direito a uma vaga no edifício garagem a cada quatro assentos adquiridos no 

setor VIP Mundial. Já os sócios que possuem camarotes ou skyboxes também 

têm direito às vagas de estacionamento, de acordo com o número de assentos 

da sua área (uma vaga a cada quatro assentos).  

 

 
Figura 65 - Beira-Rio: edifício-garagem 

Fonte: autor 

 

Além do estacionamento para veículos, o espaço também será usado 

para eventos de diversas naturezas e abrigará o Sunset Beira-Rio (figura 66), 

visto anteriormente no capítulo sobre eventos não-esportivos. 

 

 
Figura 66 - Futura área do Espaço Sunset Beira-Rio, no edifício-garagem 

Fonte: autor 
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8.6. Beira-Rio: tour no estádio e visitação ao museu do clube 
 
8.6.1. Tour no estádio 
 

Existem dois tipos de serviços oferecidos para o torcedor que deseja 

conhecer as instalações do Beira-Rio: Visita Colorada e Book Fotográfico: 

Visita Colorada e Book Fotográfico, apresentados a seguir: 

 

a) Visita Colorada 

O Internacional comercializa um tour pelo Estádio Beira-Rio, chamado de 

Visita Colorada. O passeio é guiado por um funcionário do clube e ocorre de 

terça a sábado, em sete opções de horários: 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00 e 17:00 horas.  Em dias de jogos e horários de treinamentos da equipe 

no estádio o serviço não funciona. 

Não há agendamentos prévios e é preciso retirar o ingresso diretamente 

no local e dia desejados para a visita, com os sócios e menores de cinco anos 

sendo isentos de pagamento. Já crianças de 6 a 12 anos, estudantes e idosos 

pagam R$5,00 e o restante do público R$10,00. Segundo informações no site 

do clube há o limite de 45 visitantes por hora, porém conversando com o guia 

Juliano, responsável pelo tour quando realizei a visita, os grupos podem ser de 

até 100 pessoas por horário e a média diária varia entre 300 e 400 visitações.  

A Visita Colorada tem a duração de aproximadamente 55minutos e inicia-

se ao lado do Beira-Rio, em frente às bilheterias onde são comercializados os 

ingressos. A sinalização da existência do serviço ocorre através de um cartaz 

fixado nas bilheterias contendo informações referentes a preços e horários 

disponíveis; porém, para o visitante que não conhece o estádio e não sabe que 

tal visita é disponibilizada, isso pode passar despercebido.  

Após comprar o ingresso, não há acomodações para os torcedores 

aguardarem sentados o início do tour ou uma área de alimentação e 

entretenimento próxima. A informação de itens básicos e a resposta para 

eventuais dúvidas são feitas por uma funcionária do clube, que também é 
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responsável pela comercialização das entradas.   A Visita Colorada possui oito 

etapas: 

I - Arquibancada inferior (figura 67): Após a chegada do guia que conduz 

o passeio, em frente à bilheteria, o grupo encaminha-se para a entrada do 

estádio na arquibancada inferior. Em um primeiro momento algumas 

informações históricas a respeito da construção e reforma do Beira-Rio são 

passadas e o torcedor tem a visão interna da arena, podendo tirar fotos e 

apreciar o espaço. Tem a duração de aproximadamente 10 minutos. 

 

 
Figura 67 - Beira-Rio: vista da arquibancada inferior 

Fonte: autor 

 

II - Memorial Fernandão (figura 68): ainda na arquibancada inferior, nos 

corredores de circulação, há o Memorial Fernandão, espaço dedicado ao ex-

jogador do Internacional morto em acidente de helicóptero em 2014. Nesse 

local podem ser encontrados imagens e textos que retratam a história do atleta, 

sua motocicleta personalizada e o fardamento que utilizou na conquista do 

Mundial de Clubes FIFA, em 2006, na vitória contra o Barcelona por 1x0. Essa 

parada leva 5minutos. 
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Figura 68 - Beira-Rio: Memorial Fernandão 

Fonte: autor 

 

III - Parte externa do estádio: Após a visita à arquibancada inferior 

retorna-se para o pátio externo do estádio e há uma parada onde o guia explica 

rapidamente sobre as características da cobertura nova da arena. 

 

IV - Espaço de imprensa e sala de conferências (figura 69): A quarta 

parada do tour é realizada no espaço dedicado à imprensa, onde apenas 

mesas e cadeiras podem ser vistas em dias que não há jogos. Ao lado, pode-

se entrar na sala de conferências, local no qual dirigentes, comissão técnica e 

atletas concedem entrevistas habitualmente. O torcedor pode sentar-se nos 

assentos e tirar fotos como se fosse o entrevistado, sentindo-se uma 

personalidade por alguns momentos. Duração de 5minutos. 
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Figura 69 - Estádio Beira-Rio, sala de conferências de imprensa 

Fonte: autor 

 

V - Vestiários: No corredor ao lado da sala de conferências encontram-se 

os vestiários do Internacional e da equipe visitante, sendo que apenas o 

segundo fica aberto para visitações. Ali é possível conhecer os banheiros, o 

local destinado para aquecimento dos atletas e os armários onde guardam o 

fardamento. Todavia, não há nenhum tipo de identificação que vincule os 

espaços aos atletas através de fotos ou imagens - a única referência a algum 

jogador é o uniforme do jogador do Internacional, Andrés D`Alessandro, 

pendurado em uma das portas (figura 70) -. Duração de 10minutos. 

 

 
Figura 70 - Uniforme do atleta D´Alessandro no vestiário do Beira-Rio 

Fonte: autor 
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VI – Gramado (figura 71): na saída dos vestiários é feito o caminho que 

leva os jogadores ao palco principal do futebol, com o grande momento da 

visita sendo a entrada no gramado (porém não é permitido pisar dentro do 

campo de jogo). Outra atração dessa parte é a possibilidade de sentar-se nos 

bancos de suplentes. Duração de 13minutos. 

 
Figura 71 - Beira-Rio: - experiência de sentar-se no banco de reservas do estádio 

Fonte: autor 

 

VII - Pipoca e Estátua Fernandão: No túnel de saída do estádio há um 

forte odor de pipoca, que é vendida junto com refrigerantes e água em um dos 

bares internos da arena.  Após essa rápida parada opcional, caminha-se 

50metros já no pátio externo para apreciar a estátua do ex-jogador Fernandão 

(figura 72), inaugurada dia 17 de dezembro de 2014. 

 

 
Figura 72 - Arena Beira-Rio - Estátua de Fernandão 

Fonte: autor 
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VIII - Término em frente à loja do clube: A Visita Colorada termina em 

frente à Inter Shop (figura 73), loja oficial de produtos do Internacional. 

 
Figura 73 - Loja oficial do Sport Club Internacional 

Fonte: autor 
 

 

b) Visitação para Book fotográfico.  

A modalidade de visitação "Book Fotográfico" é um serviço através do 

qual o torcedor poderá realizar a gravação de álbuns fotográficos para 

casamentos, gestantes e comemorações em geral. Tem um custo de R$150,00 

para sócios e de R$300,00 para não sócios, com duração de uma hora e 

máximo de cinco pessoas entre visitantes e equipe produtora.  

 

8.6.2. Visitação ao museu 
O Museu do Sport Club Internacional – Ruy Tedesco - foi inaugurado no dia 6 

abril de 2010 e demandou um investimento de R$4milhões. Localizado na 

Arena Beira-Rio, o espaço possui 1.200m² nos quais os visitantes podem 

encontrar desde documentos históricos da criação do clube em 1909 até 

troféus, flâmulas, fotos, vídeos e entrevistas com personagens históricos do 

clube.  

Logo na entrada, o fã se depara com um grande painel em mosaico com 

fotos e monitores de vídeo que apresentam fatos marcantes da história do 
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Internacional (figura 74). Após esse primeiro contato histórico e sensorial, é 

apresentada mais detalhadamente a história de fundação da agremiação, com 

suas primeiras atas, troféus e personalidades marcantes. 

 

 
Figura 74 - Vídeos com momentos marcantes da história do clube 

Fonte: internacional.com.br 

 

Em outra área do museu, os destaques são o “Rolo Compressor” e o 

“Rolinho”, como eram conhecidos os times do Internacional nas décadas de 

1940 e 1950. Nesse espaço são apresentadas esculturas de grandes ídolos do 

clube como Tesourinha e Carlitos, e objetos pessoais de figuras relevantes na 

história do clube, como Vicente Rao e Bodinho (figura 75). Em meio a isso, o 

torcedor pode também consultar terminais de computador que contam com 

informações de todos os jogadores e técnicos que passaram pelo clube e ouvir 

a narração de momentos importantes vividos pela equipe. 

 

 
Figura 75 - Objetos pessoais do ex-jogador Bodinho 

Fonte: autor 
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A parte do Museu Ruy Tedesco que vem a seguir reproduz 

arquibancadas de madeira que simulam o antigo estádio do clube, os 

Eucaliptos. Lá o visitante pode sentar-se e conferir em telões vídeos com 

imagens e filmes históricos, além de contemplar as estátuas dos ex-jogadores 

Manga e Figueroa (figura 76). 

 

 
Figura 76: Estátua voadora do ex-zagueiro Figueroa 

Fonte: internacional.com.br 

 

Outro espaço de destaque no museu é o “túnel da memória”, considerada 

a principal experiência sensitiva da visita. Nele, o torcedor escuta as vozes de 

personagens importantes da história do clube falando sobre a sua relação com 

o Internacional.  Ao fim da exposição, há vitrais com os principais títulos 

conquistados pela agremiação, como as quatro conquistas nacionais (figura 77) 

e os troféus internacionais (Mundial FIFA, Copa Sul-Americana e Copa 

Libertadores). O torcedor também se depara com um sistema de projeção no 

piso que objetiva produzir a sensação de que se está no gramado do estádio, 

olhando para as arquibancadas. 
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Figura 77: Troféus do Campeonato Brasileiro 

Fonte: autor 

 

Para aumentar a interação com o público está sendo montada uma 

exposição dos próprios torcedores colorados, através da qual poderão 

apresentar suas coleções particulares. A visita ao museu se encerra dentro da 

loja oficial do clube, com mais de 300m², na qual os visitantes poderão comprar 

diversos produtos oficiais do Internacional, como artigos de treino e jogo, peças 

de vestuário para uso casual, acessórios, brinquedos e souvenirs em geral.  

No primeiro ano de funcionamento, o Museu do Internacional teve um 

número total de 73mil visitantes e foi considerado destaque no exterior, 

recebendo o Prêmio DSE Apex Gold Award na categoria Arte, Entretenimento 

e Recreação. Os valores cobrados para visitação são de R$10,00 para o 

público em geral, R$5,00 para sócios do clube, crianças de 6 a 12 anos, 

estudantes, professores e pessoas com mais de 60 anos. Crianças menores de 

cinco anos são isentas de ingressos.  

O espaço funciona de terça a sábado, das 10:00 às 18:00 horas, porém 

esteve fechado durante quase todo o ano de 2014, sendo reaberto apenas dia 

17 de dezembro de 2014. Mesmo sem estar disponível para a visitação do 

público em geral, o Museu desenvolveu alguns projetos pedagógicos e 

recreativos junto à comunidade nesse período, com destaque para a parceria 

feita entre a divisão de Biblioteca da Fundação de Educação e Cultura do Sport 

Club Internacional (FECI), e o Setor Educativo do Museu Ruy Tedesco. Através 
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dela foram realizadas algumas atividades com as crianças que participam das 

oficinas “Letrinhas Coloradas” e “Minicraques”, abordando a importância do 

trabalho em grupo e a utilização do futebol como meio para construção de 

novos conhecimentos.  

Nessas dinâmicas foram construídos bonecos de espuma com o rosto 

dos atletas e um painel em feltro contendo a escalação tática proposta pelas 

crianças, na qual cada um pôde tornar-se um jogador e assumir sua função 

dentro do grupo. Outra ação proposta foi o conto infantil “Chica, a cabrita da 

sorte”, na qual as crianças puderam conhecer a história do clube e de uma das 

mascotes do time, a cabrita Chica. Para o desenvolvimento desse enredo 

foram utilizadas reportagens de jornais e entrevistas feitas pelo setor de 

pesquisa do Museu do Internacional com atletas e ex-jogadores do clube. 

Essas iniciativas demonstraram a importância de um trabalho em equipe entre 

os setores de dentro do Museu, destacando a relevância da parceria entre o 

espaço, a biblioteca e o setor de arquivos e ressaltando uma de suas principais 

funções: o retorno social para a comunidade do trabalho ali desenvolvido. 
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A partir dos resultados deste estudo, pode-se concluir que as novas 

arenas de futebol do Brasil, apesar de apresentarem certo risco, possuem 

potencial para tornarem-se infraestruturas sustentáveis economicamente e 

serem um legado positivo para o país. Atualmente, diversos fatores influenciam 

a captação de renda dos clubes de futebol no Brasil, entre eles preço dos 

ingressos, políticas para promoção do quadro social, desempenho da equipe 

dentro de campo, cotas de televisão e investimento de patrocinadores. 

Todavia, por meio da utilização das novas arenas multiuso, há uma clara 

tendência do início de um processo de diversificação dessas receitas, por meio 

da inclusão de novas fontes, como: naming rights, espaços VIP, 

estacionamentos, lojas, visitas guiadas, restaurantes temáticos, festas, 

apresentações musicais, academias e cinemas. Tais fatores juntam-se às 

receitas já captadas pelos estádios tradicionais, como bilheteria, bares e 

locação para atividades de publicidade para formar um importante alicerce 

econômico para as agremiações futebolísticas do país. 

Como visto neste trabalho, as facilidades proporcionadas por estádios 

mais modernos tendem a aumentar as receitas provenientes do matchday e a 

média de público nos eventos sediados nas instalações. Algumas arenas 

brasileiras como Cuiabá, Manaus e Brasília, entretanto, não possuem equipes 

locais com grande número de fãs. Tal fator dificulta a sustentabilidade 

econômica dessas instalações e faz com que o foco de ação dos gestores seja 

o crescimento das fontes de receita complementares aos jogos de futebol e a 

popularização de outras modalidades por meio do uso dessas instalações 

esportivas. Para isso, porém, é de extrema necessidade que a gestão desses 

espaços seja realizada por profissionais capacitados e alinhados às novas 

características e perfil apresentados pelo consumidor do esporte, que procura 

mais conforto e segurança para usufruir de um momento de lazer. Os gestores 

devem ter a sensibilidade para perceberem oportunidades de receitas e 

ofertarem serviços que contemplem as necessidades dos fãs, criando um 

ambiente que atraia o público e apresente um bom custo-benefício.  

O Beira-Rio, no momento, passa por um processo de transição entre um 

estádio de futebol tradicional e uma arena multiuso moderna, apresentando 
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características de ambos. O projeto de utilização do espaço contempla todos 

os cinco itens categorizados nesse trabalho, apresentando alguns deles bem 

consolidados e outros em fase de desenvolvimento. Considerando-se as 

receitas provenientes do matchday, o Sport Club Internacional é um modelo a 

ser seguido pelas demais agremiações nacionais, pois possui o maior quadro 

de sócios do Brasil. Isso acarreta na geração de receitas fixas para o clube 

inclusive em meses nos quais não há competições esportivas e garante boa 

média de público durante toda a temporada, alavancando setores como 

catering, publicidade e estacionamento. Uma opção interessante, contudo, 

seria a adoção da venda de carnês de ingressos para competições inteiras 

(como o Campeonato Brasileiro) para os sócios sem acesso garantido ao 

estádio, visando lotação quase completa da arena em todos os jogos, como 

ocorre na Alemanha. Tal ação ajudaria a preencher a área VIP, setor que nas 

partidas analisadas possuía maior quantidade de assentos disponíveis. Ainda 

nos setores mais caros, a transformação dos camarotes em ambientes 

temáticos e com características únicas relacionadas ao clube pode valorizar os 

ambientes e torná-los espaços com maior poder de atração perante empresas 

e torcedores interessados em seu aluguel. 

O entretenimento pré-jogo e durante o intervalo deixa a desejar, não 

ocupando de maneira satisfatória a lacuna de tempo disponível. Partidas 

preliminares de categorias inferiores do clube, apresentações artísticas, 

utilização de líderes de torcida, mini-jogos e brincadeiras com o público que já 

se encontra dentro do estádio poderiam ser adotadas pelo clube, fazendo com 

os torcedores sintam-se parte do espetáculo. Por outro lado, algumas 

atividades passaram a ser implementadas recentemente, como a visita ao 

ônibus oficial do clube, fotos com as taças conquistadas pela equipe e 

campanhas comerciais de patrocinadores. A realização de parcerias com 

empresas para o desenvolvimento de ações de entretenimento que ajudem na 

divulgação publicitária das organizações pode ser um modelo interessante a 

ser explorado pelo clube, visto que propicia um serviço de lazer para o torcedor 

e o aproxima do parceiro do Internacional, fazendo com que todos os agentes 

tenham vantagem nesse processo. 
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Ainda no campo da publicidade, a comercialização dos naming rights é 

outra fonte de receitas não explorada no Beira-Rio. Pelo fato de Porto Alegre 

ser uma cidade dividida futebolisticamente, a opção de buscar-se uma parceria 

com o Grêmio, grande rival, não deveria ser descartada. Outra opção seria a 

negociação da nomenclatura de setores do estádio, facilitando a aceitação por 

parte do público e iniciando um processo de desenvolvimento da cultura da 

utilização do direito de nomeação. 

 Com relação ao sistema de catering a parceria com grandes grupos 

alimentícios mostra-se acertada, visto que são empresas já fixadas no mercado 

e reconhecidas por sua qualidade e boa prestação de serviços. O clube e seus 

parceiros poderiam expandir a opção de alimentos disponíveis e oferecerem 

mais refeições saudáveis – acompanhando a tendência vista em alguns 

estádios europeus -, visto que atualmente são comercializados apenas lanches 

rápidos e com baixo valor nutricional. Outra possibilidade é a venda de comidas 

típicas regionais, como ocorre nos Estados da Bahia e Minas Gerais, 

agregando um valor cultural ao serviço de catering da arena. Para incrementar 

o setor de vendas, há a possibilidade de adoção de um sistema de cartão pré-

pago que possibilita que o torcedor gaste o valor recarregado dentro do 

estádio, além da transformação dos bares existentes em ambientes com 

decoração temática, relembrando fatos marcantes da história da agremiação. 

 Dentre os itens analisados, o Tour ao Beira-Rio é o que apresenta maior 

capacidade para melhoria nos serviços, a começar pela falta de um espaço 

adequado para espera e recepção dos visitantes, não havendo a 

disponibilidade de cadeiras ou oferta de bebidas e alimentos. Entretanto, a 

grande mudança que pode ser realizada é proporcionar a sensação de 

experiência ao visitante, algo que atualmente não está bem desenvolvido. Tal 

iniciativa poderia ser feita por meio da personalização dos vestiários com fotos 

dos jogadores nos armários ou com seus uniformes pendurados, implantação 

de um sistema de som com cantos e músicas da torcida na entrada em campo 

ou até mesmo um tour guiado por algum ex-atleta do clube contando histórias e 

momentos que vivenciou naquele local. Outros itens a serem revistos são a 

inclusão da visita às áreas VIP e camarotes, tornando o passeio às instalações 
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completo, e a falta de conexão do tour com a loja do clube. O clube também 

poderia disponibilizar visitas educativas e desenvolver programas junto às 

escolas, ajudando na construção de novos cidadãos e, consequentemente, 

atraindo novos adeptos. Já o museu do Sport Club Internacional é um local 

muito bem organizado, informativo e interativo, apresentando ao torcedor 

documentos, imagens e artigos históricos que, da maneira como estão 

dispostos, tem potencial de despertarem sensações e sentimentos nos 

visitantes. Além disso, o espaço oferece atividades que geram retorno para a 

sociedade, tornando-o um centro de integração e desenvolvimento social. 

Com relação aos eventos de menor abrangência, o Internacional oferece 

a locação de suas instalações para aniversários e casamentos; porém, tais 

eventos não proporcionam uma experiência completa pelo fato da área 

disponibilizada – Centro de eventos Arthur Dallegrave - ficar ao lado do estádio 

e não ter uma decoração temática. Uma alternativa seria a criação de espaços 

dentro da própria arena capazes de sediarem essas celebrações, o que 

certamente atrairia um maior número de pessoas interessadas no aluguel. 

Outro ponto que pode ser melhorado é o fato de não haver uma vinculação 

direta entre tais eventos e o Sport Club Internacional com relação à 

transmissão de experiências sensoriais marcantes. O clube poderia criar 

atividades que incentivem o consumo e cativem o torcedor, como: bolo de 

aniversário temático, brindes, retratos e camisetas personalizados, distribuição 

de ingressos para os convidados assistirem ao próximo jogo no estádio, 

realização de mini jogos atrás dos gols, além de oferecer programas 

combinados para o visitante despender o dia no estádio, como por exemplo, 

em um aniversário infantil disponibilizar para os pais um tour guiado pela arena, 

aliado à visita ao museu e a um almoço no restaurante do clube. 

Com a construção do Beira-Rio Street Mall a tendência é que ocorra a 

terceirização desse tipo de serviço. Alguns módulos comerciais já foram 

alugados por uma empresa especializada em festas infantis, que aproveitará 

esse mercado fazendo com que uma fonte de receitas em potencial seja 

desperdiçada pelo clube. Todavia, a construção de um centro comercial é 

interessante, e tem como grande desafio a criação do hábito por parte dos 
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cidadãos de frequentarem a instalação da arena em alternativa a ida a um 

shopping center tradicional. Para isso, é importante que os espaços de 

estacionamento sejam ativados em sua totalidade e tenham valores 

compatíveis com a realidade local, reforçando o sistema de segurança e 

garantindo tranquilidade e conforto para os visitantes. 

 O grande destaque do novo Beira-Rio fica por conta das instalações 

para eventos de médio e grande porte. Entre elas, o Espaço Sunset será a 

primeira praça elevada existente na cidade de Porto Alegre e oferecerá 

serviços de lazer para a população, o que rapidamente fará com que se torne 

um ponto de encontro de variados públicos que passarão a frequentar as 

instalações da arena não apenas para um evento esportivo. Tal área também 

se destaca para a promoção de festas, visto que é um espaço a céu aberto em 

uma das áreas com vista mais atrativa na cidade e com potencial para atrair 

grande número de pessoas. Já o Anfiteatro será uma casa de shows com boa 

capacidade de público, bem localizada, com fácil acesso, conforto, 

estacionamento e segurança, fatores que fazem com que se torne um espaço 

de destaque na cidade de Porto Alegre para a atração de shows de médio 

porte. Além disso, devido à facilidade e rapidez de montagem da instalação, 

não irá prejudicar a realização de eventos esportivos no estádio, aumentando a 

disponibilidade de datas para aluguel. 

 Por meio da utilização dessas modernas instalações, a cidade de Porto 

Alegre, assim como as demais onze cidades-sede da Copa do Mundo de 

Futebol 2014, tem a possibilidade de realizar diversas ações com impacto na 

vida dos seus cidadãos. As arenas esportivas podem consolidarem-se como 

espaços atrativos para o turismo, desenvolvendo e valorizando as áreas 

entorno da instalação e impulsionando o lazer e o comércio da região. Além 

disso, o esporte será muito beneficiado por meio da capacidade das arenas em 

gerarem maiores receitas e atraírem o público com suas facilidades, 

movimentando toda a cadeia econômica relacionada ao setor. 

Certamente essas novas instalações possuem potencial para serem 

sustentáveis economicamente, ficando a cargo dos governos, clubes e 

empresas responsáveis por geri-las a realização de uma administração 
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especializada e com elevado nível de profissionalismo. Tais estruturas 

necessitam de manutenção regular, atualizações tecnológicas, devem oferecer 

serviços de qualidade para o consumidor e planejar o cronograma dos eventos 

que ocorrerão no local. Há diversas oportunidades para as arenas esportivas 

tornarem-se de fato um legado positivo para o Brasil, pois oferecem uma 

grande gama de serviços aliados ao aspecto emocional do esporte, cabendo 

aos órgãos competentes por sua gestão analisar estratégias de sucesso 

conduzidas no exterior e adaptá-las a realidade brasileira, desenvolvendo 

modelos adequados para cada caso. 
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