
0 

 

 
 

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE 

Centro de Artes e Comunicação – CAC 

Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Urbano – MDU 

Área de Concentração: Gestão e Politicas Públicas  

Curso de Mestrado 

 

 

 

 

MARCELO ALLGAYER DE HOLANDA CAVALCANTI 

 

 

 

 

O IMPACTO DO MEGAEVENTO ESPORTIVO DO FUTEBOL NA 

ESTRUTURAÇÃO URBANA DA METRÓPOLE DO RECIFE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recife 

2014 

 

 



1 

 

 
 

MARCELO ALLGAYER DE HOLANDA CAVALCANTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

O IMPACTO DO MEGAEVENTO ESPORTIVO DO FUTEBOL NA 

ESTRUTURAÇÃO URBANA DA METRÓPOLE DO RECIFE 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Desenvolvimento Urbano - MDU, da 

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE, em 

cumprimento às exigências para a obtenção do título 

de Mestre. 

 

Profª. Dra. Maria Ângela de Almeida Souza 

Orientadora 

 

 

 

 

 

 

Recife 

2014 

 

 



2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catalogação na fonte 

Andréa Marinho, CRB4-1667 

C377i       Cavalcanti, Marcelo Allgayer de Holanda 

      O impacto do megaevento esportivo de futebol na estruturação 

urbana da metrópole do Recife / Marcelo Allgayer de Holanda Cavalcanti. 

– Recife: O Autor, 2014. 

                        94p.: Il.; fig. e tab.; 30 cm. 

      Dissertação (mestrado) – Universidade Federal de Pernambuco, CAC.         

Desenvolvimento Urbano, 2014. 

           

     Inclui bibliografia e apêndices. 

 

       1. Desenvolvimento Urbano. 2. Eventos Esportivos. 3. Futebol. 4. 

Renovação Urbana. 5. Recife(PE). I. Souza, Maria Ângela de Almeida 

(Orientador).  II. Titulo. 

 

        711.4 CDD (22.ed.)    UFPE (CAC2014-123) 

       

 



3 

 

 
 

MARCELO ALLGAYER DE HOLANDA CAVALCANTI 

 

 

 

O IMPACTO DO MEGAEVENTO ESPORTIVO DO FUTEBOL NA 

ESTRUTURAÇÃO URBANA DA METRÓPOLE DO RECIFE 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Desenvolvimento Urbano - MDU, da 

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE, em 

cumprimento às exigências para a obtenção do título 

de Mestre. 

 

 

Data da aprovação: 15/09/2014 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

_______________________________________________________ 

Profª. Dra. Maria Ângela de Almeida Souza 

Orientadora - UFPE 

 

 

_______________________________________________________ 

Prof. Dr. Flávio Antônio Miranda de Souza 

Examinador Interno – UFPE 

 

 

_______________________________________________________ 

Prof. Dr. Cláudio Jorge Moura de Castilho 

Examinador Externo 

 

 



4 

 

 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 A conclusão de uma etapa acadêmica e profissional é repleta de significados na 

vida não apenas do pesquisador, mas de todos os envolvidos diretamente ou não no 

andamento da mesma. São fundamentais o reconhecimento e o agradecimento àqueles 

que ajudaram a superar todas as dificuldades vivenciadas nesse processo.  

 À minha família, em especial aos meus pais Marcelo Landaval de Holanda 

Cavalcanti (in memoriam) e Iracema Maria Allgayer (in memoriam), pelo incentivo em 

todos os passos de minha educação e admiração pelas minhas decisões; à minha esposa 

Ericka e minha filha Maria Clara – pelo sacrifício nas noites, fins de semana e feriados 

direcionados aos trabalhos e estudos para conclusão dessa etapa. Aos demais familiares.  

 Aos professores do MDU, que em muito se desdobraram para atender da melhor 

forma os alunos e suas necessidades de discussões e elaborações de textos; à Profª. 

Maria Ângela Souza, pela paciência e compreensão dos obstáculos vencidos durante o 

processo de pesquisa.    

 À Ana Maria Filgueira Ramalho e Germana Santiago, pela parceria firmada a 

partir da pesquisa “Metropolização e Megaeventos: os impactos da Copa do Mundo 

2014 e das Olimpíadas de 2016”, desenvolvida junto ao Observatório das Metrópoles. 

Além do desenvolvimento profissional e pessoal, e pela união que essa oportunidade 

proporcionou, foram grandes as contribuições e discussões sobre o tema.  

 Aos amigos e companheiros de profissão, Rogério Luiz Cavalcanti, Mariana 

Rabêlo Valença e Gilvanice Marques, sempre dispostos e atenciosos nas discussões, 

trabalhos de campo e demais necessidades.   

 Sem esquecer o apoio financeiro, fundamental para o andamento da pesquisa e 

trabalhos de campo, da Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior 

(CAPES).  

 A todas aquelas pessoas e instituições públicas e privadas, que colaboraram para 

o desenvolvimento deste trabalho. 

 A todos, o meu sincero agradecimento. 

 

 

 

 

 



5 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devemos nos preparar para estabelecer 

os alicerces de um espaço 

verdadeiramente humano, de um espaço 

que possa unir os homens para e por seu 

trabalho, mas não para em seguida 

dividi-los em classes, em exploradores e 

explorados; um espaço matéria-inerte 

que seja trabalhada pelo homem mas não 

se volte contra ele; um espaço Natureza 

social aberta à contemplação direta dos 

seres humanos, e não um fetiche; um 

espaço instrumento de reprodução da 

vida, e não uma mercadoria trabalhada 

por outra mercadoria, o homem 

fetichizado (SANTOS, 2007, p. 41). 
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RESUMO 

 

Essa pesquisa tem por finalidade compreender o impacto dos grandes eventos 

esportivos de padrão internacional no setor esportivo local e suas repercussões no 

território. Focaliza o novo momento para o futebol nacional, com a mudança física e 

conceitual de estádios para arenas e como essas se incluem na perspectiva local, 

sobretudo as interferências diretas para os clubes, para os torcedores e para a cidade. De 

modo específico, a pesquisa objetiva analisar o impacto que a Copa das Confederações 

de 2013 e a Copa do Mundo de 2014, ocasionarão no setor futebolístico pernambucano, 

com a construção da Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata/PE, focalizando as 

repercussões de tais impactos no território da metrópole do Recife. Parte-se da hipótese 

de que essa organização do espaço como algo novo proporcionará transformações 

definitivas no futebol, sobretudo na relação do torcedor a partir das intervenções na 

cidade em função dos megaeventos esportivos e do novo palco dos jogos, a Arena 

Pernambuco. Isso, pois se trata de uma nova forma que o capital acumulado encontrou 

de escoar os seus investimentos para retorno a longo prazo.  

E também nas estratégias adotadas pelos clubes locais para se inserirem nesse processo 

de transformações. Para tanto, torna-se fundamental a identificação de ações 

desenvolvidas pelo governo federal, estadual ou municipal no que diz respeito à 

efetivação desses megaeventos, assim como estabelecer relações com possíveis 

transformações, seja na rotina dos torcedores, seja nas estratégias adotadas pelos clubes 

locais diante desse novo contexto, seja nas repercussões dessas transformações na 

estruturação urbana da metrópole do Recife.  

A metodologia utilizada para buscar e atender tais informações baseou-se na pesquisa 

nacional “Metropolização e Megaeventos: os impactos da Copa do Mundo 2014 e das 

Olimpíadas de 2016”, sob coordenação do Observatório das Metrópoles (IPPUR / 

UFRJ). Dessa forma, foi possível realizar observações em diferentes escalas, como 

também realizar entrevistas com diversos atores envolvidos no processo de implantação 

da Copa do Mundo em Pernambuco.  

Sendo assim, percebemos os arranjos políticos e econômicos que tornou viável e eficaz 

o megaevento em questão. Incluindo, ainda, os investimentos para o desenvolvimento 

da Arena Pernambuco a oeste da Região Metropolitana do Recife frente ampla e 

diversificada lista de opções de arenas no estado.   

Por fim, os resultados da Copa das Confederações 2013, concebida como grande teste 

para a Copa do Mundo, diante do público consumidor dos serviços da Arena 

Pernambuco nesse período.  

 

PALAVRAS-CHAVE: megaeventos esportivos, futebol, (re)estruturação urbana, 

metrópole do Recife, impacto. 
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ABSTRACT 

 

This research aims to understand the impact of major sports events of international 

standard in the local sports industry and its impact on the territory. Focuses on the new 

time for the national football, with the physical and conceptual change of stadiums and 

arenas, as these are included in the local perspective, especially the direct interference to 

the clubs, for the fans and the city. Specifically, the research aims to analyze the impact 

that the 2013 Confederations Cup and the World Cup 2014, will result in the 

Pernambuco football sector with the construction of the Pernambuco Arena in São 

Lourenco da Mata / PE, focusing on the effects of such impacts within the metropolis of 

Recife. Part is the hypothesis that this organization of space as something new will 

provide definitive changes in football, especially in the relationship of fans from the city 

of interventions in terms of sports mega-events and the new stage of the game, Arena 

Pernambuco. This, because it is a new way that the accumulated capital found to drain 

their investments for long term returns.  

And also in the strategies adopted by local clubs to be inserted in this transformation 

process. For both, it becomes essential to identify actions taken by federal, state or local 

government with regard to the execution of these mega-events, as well as establishing 

relationships with possible transformations, either in the routine of fans, whether in 

strategies adopted by local clubs before this new context, is the impact of these changes 

in the urban structure of the metropolis of Recife.  

The methodology used to seek and meet such information was based on the national 

survey "Metropolização e Megaeventos: os impactos da Copa do Mundo 2014 e das 

Olimpíadas de 2016”, coordinated by Observatório das Metrópoles (IPPUR / UFRJ). 

Thus, it was possible to make observations at different scales, as well as conducting 

interviews with various actors involved in the process of implementation of the World 

Cup in Pernambuco.  

Thus, we perceive the political and economic arrangements that become viable and 

effective the mega event in question. Also, including investments for the development 

of the Pernambuco Arena west of the Metropolitan Region of Recife front wide and 

diverse list of options arenas in the state.  

Finally, the results of the 2013 Confederations Cup, conceived as great test for the FIFA 

World Cup, before the consuming public of the Pernambuco Arena services during this 

period.  

 

KEYWORDS: mega sports events, football, (re) structuring urban metropolis of Recife 

impact. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 A presente pesquisa foi desenvolvida, ao longo de dois anos, no mestrado do 

Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Urbano (MDU) da Universidade 

Federal de Pernambuco (UFPE), tendo como tema os impactos dos megaeventos 

esportivos e seus desdobramentos, na cidade, nos torcedores e nos clubes principais de 

Pernambuco, um dos estados-sede da Copa das Confederações 2013 e da Copa do 

Mundo 2014. 

 Nosso objeto de investigação foi pensando e repensado a partir de reflexões e 

discussões ao longo das disciplinas do curso de Mestrado, juntamente com trabalhos, 

artigos e monografia produzidos anteriormente no curso de graduação em Geografia. 

Essa última, elaborada no ano de 2009, tinha como objetivo conhecer e compreender o 

Projeto Pernambuco na Copa do Mundo de 2014, onde foram identificadas e analisadas 

todas as obras previstas para o megaevento. Juntamente, já se havia criada a hipótese 

dos processos de remoções provenientes da ação do Governo de Pernambuco junto a 

empresas privadas em um modelo de gestão diferenciado do habitual para o estado, a 

Parceria Público-Privada.  

 Como avanço a pesquisa de monografia, desenvolveu-se essa dissertação de 

mestrado com o intuito de aprofundar os conhecimentos sobre um tema 

socioespacialmente pertinente, reunindo uma série enorme de dados e informações. Para 

isso, foi fundamental a participação como pesquisador do Observatório das Metrópoles 

– Núcleo Recife na pesquisa intitulada “Metropolização e Megaeventos: os impactos da 

Copa do Mundo 2014 e das Olimpíadas de 2016”, desenvolvida junto aos demais 

Observatórios das Metrópoles nas 12 (doze) cidades-sede da Copa do Mundo de 2014.  

 A partir de diferentes eixos – desenvolvimento econômico; segurança pública; 

meio ambiente; mobilidade urbana; governança – vários indicadores precisavam de suas 

respectivas respostas para atender as demandas e o prazo da própria pesquisa. Com seus 

desdobramentos, surgem ideias que passam a ser formuladas e organizadas para cultivar 

no mestrado em questão.    

 O capítulo intitulado  “OS MEGAEVENTOS COMO PRODUTO DA 

GLOBALIZAÇÃO” apresenta uma tendência de reestruturação urbana a partir da 

concepção de capital acumulado. As estratégias para isso incluem as infraestruturas 

urbanas como objetos de retorno dos investimentos em longo prazo. A preparação das 
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cidades brasileiras, em especial a do estado de Pernambuco, para Copa do Mundo de 

2014 é um exemplo.  

 O capítulo seguinte “A ARENA PERNAMBUCO: estratégias de implantação” 

apresenta como a Arena Pernambuco foi definitivamente escolhida para sediar os jogos 

da Copa de 2014 no estado em relação às alternativas lançadas, enquanto projetos, para 

reformas e adaptações dos estádios dos principais clubes da capital Recife. Entretanto, 

uma vez eleita, faz-se necessário discutir e analisar o instrumento fundamental para sua 

implantação: a parceria público-privada.  

 E o terceiro capítulo “A ARENA PERNAMBUCO EM JOGO” traz o tratamento 

dos dados coletados na avaliação da Arena Pernambuco enquanto palco, ainda, da Copa 

das Confederações 2013. Isso, pois é imprescindível, além dessa avaliação, uma 

analogia com períodos de funcionamento da mesma sem a administração e 

gerenciamento da FIFA, como as partidas disputadas por clubes locais em seus 

campeonatos.  

 Por fim, apresentamos algumas considerações finais a respeito da pesquisa, 

deixando possibilidades para novas discussões. Espera-se que este trabalho possa 

colaborar para ampliar as concepções de desenvolvimento urbano e dos discursos, 

planos, projetos e ações vinculados, expresso pelo setor imobiliário, poder público e a 

sociedade civil.      
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INTRODUÇÃO 

 

Parte da história de Recife está vinculada à Copa do Mundo de futebol. Nos anos 

de 1950 e 2014, a cidade foi sede desses dois megaeventos esportivos que promoveram 

mudanças efetivas na sua paisagem urbana. Juntamente, houve nesse processo, 

participações dos principais clubes da cidade, empresários, e dos governos estadual e 

federal, porém com características distintas em função das novas demandas que o 

mundo globalizado proporcionou.   

Isso, pois é fundamental compreender que se trata de uma análise de escalas 

espaciais diferentes. Uma Copa do Mundo cada vez mais acentua os efeitos da 

globalização sobre as realidades locais. Há uma necessidade de adaptação dos 

municípios-sede para atender as demandas globais.  

Nesse contexto, percebe-se que os megaeventos esportivos são concebidos a 

partir de um conjunto de elementos fundamentais à sua realização. Esses elementos 

dizem respeito à sua organização e efetivação que tem origem nas diferentes formas de 

financiamento, a construção de arenas para a realização dos jogos, mobilidade urbana 

nos municípios-sede, dentre outros.  

Assim, a concepção e execução da Copa do Mundo em Pernambuco trouxeram 

consigo um enorme número de investimentos, públicos e privados, em diversos projetos 

que incluem mobilidade urbana, infraestrutura de aeroportos, rodovias, a construção da 

Arena Pernambuco e da Cidade da Copa.  

A decisão da construção da Arena Pernambuco e da Cidade da Copa foi 

precedida de vários estudos de alternativas diversas e da consolidação de uma Parceria 

Público-Privada (PPP) do Governo Federal com a Construtora Odebrecht. Tal decisão 

envolveu, também, uma série de negociações com os principais clubes do futebol 

pernambucano com sedes e estádios na cidade do Recife – Clube Náutico Capibaribe, 

Sport Clube do Recife e Santa Cruz Futebol Clube – visando à adesão destes à Arena 

Pernambuco.  

Desses clubes, apenas o Náutico aderiu à proposta, tornando-se o primeiro time 

a oficializar a Arena Pernambuco como palco dos seus jogos pelos próximos trinta anos 

e, assim, disponibilizando o espaço ocupado pelo seu clube e seu estádio na cidade do 

Recife para novas propostas de uso. O Sport e o Santa Cruz, por não aderirem à Arena 

Pernambuco, investem em propostas de renovação de seus respectivos estádios, 
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estabelecendo, para isso, parcerias com o setor imobiliário local para se efetivarem e se 

incluírem nesse processo de modernização do futebol nacional.  

A partir daí, sendo efetivadas essas propostas, tem-se uma reestruturação urbana, 

sobretudo nas mediações de suas respectivas sedes, uma vez que esses grandes projetos 

incluem hotéis, centros de treinamentos de diversas modalidades esportivas, 

estacionamentos para uma média de 4.000 carros, além da ampliação da capacidade de 

torcedores nessas novas arenas. Soma-se a isso, a relação com a cidade, em uma nova 

dinâmica que poderá surgir. Essa dinâmica irá além do fluxo de pessoas no local, mas 

também na forma ou meios que tornarão esses projetos possíveis.    

Os investimentos iniciais de aproximadamente 520 milhões de reais para a 

construção da Arena Pernambuco caracteriza-se na efetivação da infraestrutura básica e 

necessária para a realização dos jogos do megaevento em questão. Sendo assim, a 

própria cidade, sobretudo Recife, é alvo de intervenções diretas ou indiretas que 

implicam na efetivação dos megaeventos. A infraestrutura para melhoria da mobilidade 

urbana se destaca entre as intervenções diretas, mas, em paralelo, outros investimentos 

em diversas áreas complementares como, por exemplo, turismo, gastronomia, cursos 

técnicos ou profissionalizantes, transporte público, mobilidade urbana e segurança 

pública, são realizados no contexto da preparação da cidade para a Copa do Mundo. 

  O primeiro evento oficial internacional da Arena, a Copa das Confederações 

2013 trouxe uma grande oportunidade de avaliar tais investimentos. A partir daí, 

iniciou-se a análise dos resultados que responderiam a seguinte questão central: as 

intervenções que vêm ocorrendo na Região Metropolitana do Recife (RMR) para a 

realização dos megaeventos que envolvem a Copa das Confederações 2013 e a Copa do 

Mundo 2014 trouxeram impactos ou mudanças na sua estruturação urbana?  

 Dentre as questões secundárias analisadas, destacam-se: 

 As formas de organização, controle e acesso dos torcedores por parte da FIFA; 

 O perfil dos torcedores a partir de perspectivas econômicas; 

 A participação dos principais clubes de Pernambuco como centro de treinamento 

das seleções; 

 A mobilidade urbana: o deslocamento dos torcedores e seleções para a Arena 

Pernambuco.    

 Nesse sentido, a Copa das Confederações 2013 tornou claras as transformações e 

mudanças na rotina e no perfil do torcedor pernambucano e na dinâmica dos clubes de 
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futebol local.  Dessa forma, configura-se o problema de pesquisa enfatizando uma 

possível transformação no futebol de Pernambuco – seja na dinâmica de realização dos 

jogos, seja na rotina e no perfil dos torcedores, seja nas estratégias dos clubes, – 

envolvendo a participação de diferentes atores nesse processo, com propostas de 

intervenções nas áreas das sedes e dos estádios dos clubes de futebol pernambucano, 

que repercutem na reestruturação urbana da metrópole do Recife. 

 A Arena Pernambuco e a Cidade da Copa serão objetos fixados através dos 

quais a publicidade permanentemente realimentará o imaginário da população, em 

decorrência de suas necessidades (moradia, emprego, educação etc.), passando, assim, a 

fazer parte do interesse econômico, gerado em função das grandes corporações que, 

normalmente, correspondem aos patrocinadores do evento. 

 Nesse sentido, trata-se de uma perspectiva global se impondo ao local. E o local 

também tem suas particularidades que interagem com esse global numa relação 

dialética. Em resumo, as necessidades particulares de entidades como a Federação 

Internacional de Futebol Associados e os próprios governos federal, estadual ou 

municipal, a partir dos seus investimentos se sobrepõem a realidade, história ou cultura 

local. Em exemplo, a cidade do Recife, os seus torcedores e os principais clubes de 

futebol dessa cidade, foram impactados pelas estratégias desenvolvidas para 

proporcionar o megaevento Copa das Confederações 2013.  

Na realidade, o conjunto dessas ações se apresenta com caráter especulativo de 

inclusão econômica e espacial do município-sede São Lourenço da Mata. Desse modo, 

os grandes eventos, como o da Copa do Mundo, essencial a atividades humanas e ao seu 

desenvolvimento, não apresentam um caráter de inclusão social uma vez que a 

população local não é contemplada com as políticas públicas voltadas à realização do 

megaevento em destaque. 

Desse modo, o espaço urbano em causa está sendo reorganizado mais do ponto 

de vista imaterial que do material, para atender, notadamente, o propósito de utilização 

de um território com perspectivas, apenas, de crescimento econômico. Com isso, 

reforça-se a valorização especulativa do lugar, através da infraestrutura engendrada, 

para uma possível descentralização urbana e econômica da capital Recife. 

Nessa perspectiva, no que diz respeito à cultura do futebol de Pernambuco, 

deve-se considerar um novo momento para o futebol nacional: a mudança física e 

conceitual de estádios para arenas e como essas se incluem na perspectiva local. Assim, 
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há interferências diretas para os clubes, para os torcedores e para a cidade. E, por fim, 

considerar a Copa das Confederações 2013 como o principal momento de avaliação dos 

primeiros impactos. 

Diante da problemática apresentada, nosso objeto de estudo são os impactos dos 

megaeventos esportivos da Copa das Confederações 2013 e da Copa do Mundo 

2014 na estruturação urbana da metrópole do Recife. Toda a dissertação estará 

centrada na discussão conceitual e prática dos estádios e arenas. Para isso, observar 

como ocorreu essa mudança em Pernambuco a partir dos megaeventos esportivos, 

considerando uma contextualização do processo de efetivação de políticas públicas na 

Região Metropolitana do Recife (RMR) para sediar a Copa das Confederações 2013 e a 

Copa do Mundo 2014, e suas repercussões no processo de produção do espaço urbano.  

Busca-se responder a hipótese de que o futebol de Pernambuco configura-se na 

participação de diferentes atores nesse processo – seja na dinâmica de realização dos 

jogos, seja na mudança da rotina dos torcedores e do seu perfil, seja nas estratégias de 

ação dos clubes diante da nova dinâmica estabelecida -, bem como a repercussão dessas 

transformações urbanas na metrópole do Recife.  

 Para contextualizar esse processo serão consideradas diversas ações do poder 

público local, verificadas através de documentos públicos e reportagens, que objetivou 

identificar os principais elementos ligados a interesses políticos e econômicos 

associados a esses megaeventos esportivos. O que se efetivou mediante análise das 

intenções imbuídas nas ações do governo estadual, bem como dos empresários através 

de uma pesquisa nacional intitulada “Metropolização e Megaeventos: os impactos da 

Copa do Mundo 2014 e das Olimpíadas 2016”, sob a coordenação nacional do 

Observatório das Metrópoles da Universidade Federal do Rio de Janeiro.  

 À vista disso, estão alguns indicadores da referida pesquisa como base 

metodológica: identificação de contratos estabelecidos – concessões e PPP’s; impactos 

dos megaeventos esportivos sobre o acesso aos equipamentos e serviços vinculados ao 

esporte; normas adotadas pela FIFA (acessibilidade); espacialização dos investimentos 

urbanos e sociais (infraestrutura e equipamentos sociais) no âmbito da RMR; e leis 

específicas elaboradas e aprovadas visando a realização dos megaeventos esportivos.  

 Tal contextualização se faz efetiva com a finalidade de contribuir com o amplo 

conhecimento e compreensão do “jogo” de interesses que se sobrepõe a valorização 

cultural do futebol pernambucano. A partir da candidatura de Pernambuco como um dos 
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estados-sede e da efetivação da atual Arena Pernambuco como palco oficial dos jogos 

desses megaeventos, várias foram as transformações e estratégias para acompanhar um 

momento marcado também por grandes investimentos financeiros público e privados, 

bem como por negociações com os clubes de futebol local, visando a adesão dos 

mesmos à Arena Pernambuco.  

 Dessa forma, tem-se como objetivo geral de pesquisa analisar o impacto do 

megaevento esportivo do futebol na estruturação urbana da metrópole do Recife. Para 

isso, é fundamental seguir os seguintes objetivos específicos: analisar uma nova 

concepção para o futebol de PE – a mudança de Estádio para Arena; avaliar as 

estratégias dos principais clubes da capital frente viabilização da Arena Pernambuco 

como novo espaço de esporte; Identificar a mudança na rotina e no perfil do torcedor 

pernambucano; Identificar os impactos para os torcedores e os clubes de futebol local da 

primeira utilização oficial da Arena Pernambuco durante a Copa das Confederações 

2013 em PE. 

 Para tanto, como base metodológica seguiu-se um recorte espacial: Região 

Metropolitana do Recife, em especial o circuito Recife-São Lourenço da Mata, onde se 

insere a Arena Pernambuco e a Cidade da Copa; Recorte Temporal: 2008 a 2013 – 

período que compreende desde a candidatura das cidades-sede até os preparativos e 

realização da Copa das Confederações em 2013; Recorte Temático: O tema é a questão 

dos megaeventos esportivos e suas repercussões na metrópole do Recife. A pesquisa se 

insere no debate sobre a dinâmica desses megaeventos e seus impactos em relação aos 

torcedores, aos clubes e a própria cidade.  

 Diante de tais desafios, sobretudo o de esclarecer aos respectivos leitores os 

resultados dos objetivos pretendidos, buscou-se estruturar essa pesquisa em três 

capítulos. O capítulo 01 – Os megaeventos como produto da globalização – irá 

abordar as estratégias e investimentos em infraestrutura urbana a partir da concepção do 

processo de acumulação do capital. E assim, os megaeventos esportivos como o novo 

foco desses investimentos que necessitam de retorno a longo prazo. O capítulo 02 – A 

Arena Pernambuco: estratégias de implantação – apresentará a Arena Pernambuco 

como palco oficial dos jogos da Copa no estado de Pernambuco, incluindo a análise das 

políticas e legislações pertinentes que viabilizaram sua efetivação; diferenças e 

características entre as Copas de 1950 e 2014 no que diz respeito à participação do 

governo do estado, participação dos clubes da capital Recife, bem como as exigências 
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atuais que incluem as obras de mobilidade urbana, esquemas de segurança e de acesso 

do público nos jogos, e a análise da Matriz de Responsabilidades; o capítulo 03 – A 

Arena Pernambuco em jogo – trará a Copa das Confederações 2013 como experiência 

na análise de diferentes aspectos da Arena Pernambuco como sua localização e o perfil 

do seu público, sobretudo ao comparar esse momento específico com os momentos pós- 

Copa das Confederações 2013 quando o mesmo palco foi utilizado por campeonatos 

nacionais de futebol.        

 Dessa forma, procuramos proporcionar ao leitor uma reflexão sobre o recorde 

deste momento histórico para a cidade e dos seus impactos socioeconômicos, que 

envolve diferentes atores dos setores público e privado. Um período de grandes 

transformações urbanas face às grandes obras vinculadas ao processo da Copa do 

Mundo 2014 e de grandes problemas a serem enfrentados, o que inclui a realização de 

toda a pesquisa simultaneamente aos fatos. 
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CAPÍTULO 01: OS MEGAEVENTOS COMO PRODUTO DA 

GLOBALIZAÇÃO 

 

 Este capítulo introduz uma discussão sobre os impactos do processo de 

globalização enquanto tendência de reestruturação urbana para os megaeventos 

esportivos. Isso, pois as estratégias de aplicação do capital acumulado dão-se, por 

exemplo, em infraestruturas urbanas e megaprojetos imobiliários.  

 Há uma necessidade de preparar as cidades enquanto estratégia de aplicação 

desse capital na medida em que se tornam importantes os fluxos de capitais, pessoas e 

mercadorias a partir da década de 1980. Como fato, as Olimpíadas e as Copas do 

Mundo vêm se apresentando como instrumentos de aplicação dessa capital através do 

surgimento e multiplicação no Brasil das Parcerias Público-Privadas (PPP). 

 Dentre as preparações de cidades podemos destacar Barcelona com os jogos 

olímpicos de 1992. No Brasil, em especial no estado de Pernambuco, a Cidade da Copa 

se insere nesse contexto, além de ser um dos elementos principais para a candidatura e 

seleção como estado-sede da Copa do Mundo de 2014.   

 

1.1 OS IMPACTOS DA GLOBALIZAÇÃO NA REESTRUTURAÇÃO DE CIDADES 

PARA OS MEGAEVENTOS ESPORTIVOS 

 

 O capitalismo ao longo de sua história apresentou ao mundo momentos de crise 

associados à produção do espaço. Apesar de inicialmente contraditórias, as crises 

recentes não se dão, por exemplo, por meio da ausência de mão de obra, mas pela 

acumulação do capital.  

 A partir da década de 1980, a tendência de reestruturação das cidades é 

vinculada a sua preparação e agregação ao turismo e aos megaeventos esportivos. Para 

tanto, tornam-se fundamentais as características visíveis e fabulosas da globalização, 

como os fluxos de capital, pessoas e mercadorias. Ao mesmo tempo, é indissociável a 

ideia de que essas cidades são preparadas também para competir, umas com as outras.  

 Algumas das estratégias de aplicação do capital acumulado são as obras de 

infraestrutura urbana e megaprojetos imobiliários, uma vez que se enquadram nos 

investimentos de retorno em longo prazo. A preparação de cidades para sediar uma 



22 

 

 
 

Copa do Mundo ou as Olimpíadas, em qualquer lugar do mundo, promove uma relação 

entre a supremacia do global sobre a autonomia nacional.     

 Dentro desse contexto, insere-se o avanço do liberalismo e do setor privado com 

destaque para o surgimento e multiplicação das parcerias público-privadas (PPP). Neste 

sentido, aliás, muitos lugares já seguiram e outros ainda estão seguindo “receitas” da 

administração empresarial urbana neoliberal dos anos 80 do século passado, denunciada 

por Harvey (2006). Dentre os instrumentos concernentes a esta receita, este mesmo 

autor destaca a PPP pela qual a cidade passa a ser gerida. O que poderia, segundo seus 

defensores, constituir elemento indispensável na concretização do desenvolvimento não 

apenas local, como também territorial, em projetos, por exemplo, de educação e 

moradia. 

 

Normalmente, o novo empreendedorismo urbano se apóia na parceria 

público-privada, enfocando o investimento e o desenvolvimento 

econômico, por meio da construção especulativa de lugar em vez da 

melhoria das condições num território específico, enquanto seu 

objetivo econômico imediato (ainda que não exclusivo). (HARVEY, 

2006, p.172) 

 

 

Diante disso, é importante compreender que a governança empreendedorista 

empresarial, segundo Harvey (2005), seria caracterizada, entre outros elementos, por 

uma coalização de interesses fundada na “noção de 'parceria público-privada', em que a 

iniciativa privada se integra com os poderes governamentais locais, buscando e atraindo 

fontes externas de financiamento, e novos investimentos diretos ou novas fontes de 

emprego”. (p. 172). O capitalismo competitivo depende de um substrato de cooperação 

e colaboração obrigatórias para assegurar uma base ao livre mercado e ao livre 

comércio – PPP.  

 A produção do espaço geográfico é fruto do processo produtivo geral da 

sociedade e abrange questões referentes ao planejamento e à gestão urbana. E inserem-

se nesse contexto os processos de globalização e reestruturação produtiva e financeira 

da economia mundial em função de cidades em redes e cidades globais; novos 

instrumentos de descentralização político-administrativa, no planejamento e na gestão 

das cidades; e avaliação dos limites e possibilidades dos modelos de planejamento, 

gestão e governança urbana.  
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 Dentro do contexto da apropriação privada, o espaço se produz a partir da 

contradição firmada no mundo globalizado. A cidade, por exemplo, é o lugar onde 

ocorrem os movimentos reivindicatórios em que se acirram os conflitos e as 

contradições.  

 Ao analisar o espaço, a Geografia contribui para o entendimento da sociedade 

percebendo as modificações que imprimem no espaço, bem como as transformações da 

própria sociedade. Assim, a produção espacial expressa as contradições da sociedade 

atual, estampadas na paisagem, sobretudo urbana, em que riqueza e pobreza se 

justapõem. Nesse contexto,  

 

A cidade é essencialmente o locus da concentração dos meios de 

produção e de concentração de pessoas; é o lugar da divisão 

econômica do trabalho [...], é o lugar da divisão social do trabalho 

dentro do processo produtivo e na sociedade e é também um elo na 

divisão espacial do trabalho na totalidade do espaço (tanto no nível 

local, regional, nacional, como internacional). (CARLOS, 2008, p. 83-

84) 

 

 

 Com o desenvolvimento do processo de reprodução do capital, o espaço, 

formado pelo meio físico e pelos símbolos atribuídos pelas relações sociais ali 

existentes, passa a ser considerado uma mercadoria, logo, passível de ser vendido e 

comercializado pelo mercado. Esse mercado é a cidade dentro do contexto atual de 

marketing urbano ou city marketing.  

 

É fácil perceber que o marketing de cidade vem se convertendo nos 

últimos anos numa das funções básicas do poder local. A cidade é 

interpretada como espaço a ser submetido a uma lógica da competição 

e da gestão, o que muitas vezes leva a uma despolitização do espaço 

social. A cidade-empresa do modelo empreendedor é apresentada 

como mercadoria que tem que ser vendida. (SANCHES, 1999, p.118) 

 

 

 O poder público constrange muito menos o setor privado para investir 

proveitosamente no espaço urbano e frequentemente há uma clara confluência de 

interesses entre o governo da cidade e os setores empresariais. Assim, concordamos 

com Milton Santos quando diz que nos recentes acordos público-privados é possível ver 

“um aumento da força de ação econômica e uma diminuição da força de ação social” 

(Santos, 2008) por parte dos governos. Nesse sentido, contextualiza-se o momento de 

crise do Estado.  
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 Estudar um evento relacionado à sua capacidade de promover a produção do 

espaço de um lugar, dando ênfase ao papel das políticas públicas à sua realização, 

constitui o foco desta pesquisa. Essa relação é percebida, na medida em que, segundo 

Lefèbvre (1991), o espaço não é algo já dado ou gratuito, mas produzido. Mas que é 

produzido sob um “capitalismo perverso”, mais no sentido de atender a propósitos dos 

agentes econômicos globais, embora se utilizando de discursos progressistas, a fim de 

mascarar os seus verdadeiros interesses. É nesse contexto que as atuais políticas 

públicas continuam sendo elaboradas e implementadas. 

 Dentre os instrumentos da globalização e, claro, do processo de produção 

capitalista, a flexibilização é considerada tão fundamental quanto à lucratividade. 

Ambas são fundamentais também na concepção dos megaeventos e toda a logística 

política e econômica para sua efetivação.    

 Daí porque, tem que haver mobilização social diretamente de todos os 

interessados na produção espacial do lugar a ser sede de um grande evento qualquer que 

ele seja (internacional, nacional, regional ou local). Caso contrário, apenas os interesses 

mercadológicos serão comtemplados. 

 E, assim sendo, o resgate de algumas concepções teóricas é base para 

compreensão de tal processo. Harvey (2005) analisa como o capital constrói e reconstrói 

a cidade, mediante um processo chamado de “destruição criativa”. Dessa forma, o 

capital, de crises em crises, passa por uma “necessidade” de (re) investimentos, ainda 

que de longo prazo como uma Cidade da Copa, pela sua própria necessidade de 

acumulação.   

 

Como a expansão geográfica com frequência envolve investimento em 

infra-estruturas físicas e sociais de longa duração [...], a produção e a 

reconfiguração das relações espaciais oferecem um forte meio de 

atenuar, se não de resolver, a tendência à formação de crises no 

âmbito do capitalismo. (HARVEY, 2005, p. 78)   

  

 Entretanto, é bem verdade que o Estado não é o único ator relevante em relação 

a uma reconfiguração territorial. Em escalas geográficas, um conjunto de atores 

privados também exerce influencia significativa sobre o mesmo, como no recorte 

espacial dessa pesquisa, a RMR.   

 

1.1.1 A Cidade da Copa 
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 Com o advento da preparação ao espetáculo da Copa do Mundo de Futebol, o 

estado de Pernambuco poderá receber, ao longo de três anos, investimentos da ordem de 

oito bilhões de reais, de acordo com a Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo 

FIFA 2014. Assim, poder-se-á ter um espaço com grande quantidade de investimentos, 

levando em consideração o tempo de uso ou exploração do espaço em questão (Cidade 

da Copa e Arena Pernambuco) por um tempo específico, tanto por parte do setor 

privado, em seus direitos obtidos na parceria público-privada, como dos poderes 

públicos envolvidos no sentido da sua re-legitimação. 

 Integrando em um só local moradia, trabalho, lazer e estudo, a Cidade da Copa 

vai inaugurar uma nova centralidade urbana, no oeste da RMR. Construída em uma área 

de 240 hectares e com conclusão prevista para 2025, essa cidade inteligente contará com 

4,5 mil unidades habitacionais, a Arena Pernambuco, uma arena indoor, parques 

públicos, vigilância monitorada 24h, campus universitário, escolas, cinemas, teatros, 

shopping e hotéis. 

 Com os investimentos previstos para a implantação da Cidade da Copa, estima-

se que haverá uma expansão urbana e uma mudança da realidade identificada. No 

entanto, algumas mudanças já foram iniciadas para atender aos interesses dos agentes 

públicos e privados, as quais também se incluem na análise dessa pesquisa, entre elas 

destacam-se: 

 Obras de mobilidade urbana e qualidade de vida da população, como o Terminal 

Integrado (TI) Cosme e Damião (Figura 01 e 02); 

 No campo do Turismo e da Segurança Pública será construído o Centro de 

Comando e Controle Integrado (CCCI), um espaço que vai congregar atividades 

de planejamento, comunicação, controle de viaturas, processo de capacitação e 

videomonitoramento, abrigando todos os serviços de emergência oferecidos por 

órgãos como a Companhia Energética de Pernambuco (Celpe), o Corpo de 

Bombeiros, a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) e a empresa 

de meteorologia Climatempo. No campo do turismo, a rede hoteleira da RMR 

passará a contar, até 2014, com mais 13 mil leitos, totalizando 81 mil leitos. 
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Figura 01: Construção do TI Cosme e Damião 

Fonte: Ana Ramalho, Germana Santiago; Marcelo Allgayer (2012) 

 

Figura 02: Construção do TI Cosme e Damião 

Fonte: Ana Ramalho, Germana Santiago; Marcelo Allgayer (2012) 

 

 Além de que, comparando essa região, com as demais regiões da RMR – norte, 

centro e sul, que já contam com um dinamismo próprio –, a região metropolitana oeste, 

requer uma atenção especial, devido aos baixos investimentos ao longo das últimas 

décadas, o que resultou também em um baixo grau de ocupação e indicadores de 

pobreza (Agência Condepe/FIDEM, 2010). 

 E, conforme a figura 03, o município de Goiana, ao norte da RMR, conta com o 

Pólo Farmacoquímico e a fábrica da Fiat potencializando o crescimento intensivo no 
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sentido Norte-Sul. Assim, o objetivo de expansão do oeste metropolitano é estender os 

investimentos e crescimento para esse vetor.  

 

Figura 03: Pólos de desenvolvimento metropolitano. 

Fonte: Observatório das Metrópoles - Núcleo Recife. (2013) 

  

  

 Diante desses argumentos, o governo estadual e os governos municipais 

envolvidos corroboram com a ideia de que a Cidade da Copa torna-se um vetor de 

ocupação urbana dessa nova região e, consequentemente, das melhorias de seus índices 

socioeconômicos.  

 Com efeito, desse valor, 500 milhões de reais serão destinados à construção da 

Arena, um valor muito superior ao da receita total do município sede, que é de R$ 

74.529.734 (IBGE, 2008), o qual, por sua vez, não está diretamente associado com 

políticas de inclusão social da população local. Através desses objetos espaciais (Arena 

e Cidade da Copa), a publicidade, permanentemente com relação às positividades da 

“Cidade da Copa”, realimenta o imaginário das pessoas, ressaltando perspectivas de 

acesso aos desejados bens de consumo coletivo: moradia, emprego, educação, etc. 
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 Em outras palavras, a presença de empresas globais no território é um fator de 

desorganização, de desagregação, já que elas impõem cegamente uma multidão de 

nexos que são do interesse próprio, e quanto ao resto do ambiente, nexos que refletem 

suas necessidades individualistas, particulares. (SANTOS, 2007, p.20). Tal como 

aconteceu no Rio de Janeiro com os Jogos Mundiais Militares e os Jogos 

Panamericanos, termina-se ratificando perspectivas de investimentos em obras de 

infraestrutura em lugar de efetivas políticas públicas de interesse social capazes de 

promover a tão defendida inclusão social. Legado este que atende muito mais o capital 

do que para as pessoas.  

 

Existe um comportamento padrão em relação aos megaeventos no 

Brasil. As obras para esses eventos esportivos não fazem parte do 

planejamento urbano de longo prazo para a cidade. Ao contrário, o 

megaevento vira o plano estratégico da cidade. É o que chamamos 

planejamento de curto prazo; planejamento para o evento em si, e não 

para a cidade na totalidade do seu território. [...] É um processo de 

exclusão em vários sentidos. Em vez de investir em equipamentos 

para democratizar o esporte, oferecer oportunidades para toda a 

população. Dessa forma, vemos uma exclusão da participação popular 

no esporte. (GAFFNEY, 2011, p.1). 

  

 

 Na realidade, o conjunto dessas ações está sendo apresentado com um caráter de 

estratégia de criação de oportunidades econômicas visando à promoção da inclusão 

social no município em análise, visto que a conclusão das obras concretas ainda não 

começou a ter lugar. Desse modo, o espaço urbano, em São Lourenço da Mata, está 

sendo reorganizado, neste momento mais do ponto de vista imaterial que do material, 

atendendo, notadamente, o propósito de uso do território numa perspectiva de 

crescimento econômico. Com isso, reforça-se a valorização especulativa do lugar, 

através da infraestrutura engendrada, para uma possível descentralização urbana e 

econômica da capital Recife. 

 O espaço é organizado segundo a lógica do capital, sem incluir ou privilegiar de 

fato a maior parte dos moradores locais do município em questão, na medida em que, 

mais uma vez, é levada em consideração apenas parte do real e não a realidade na sua 

complexidade e totalidade: o discurso muda de forma, mas não de conteúdo. 

A Cidade da Copa é um empreendimento imobiliário, uma das unidades de 

negócio da PPP para viabilizar a Arena Pernambuco, que se insere nesse contexto. A 
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Cidade da Copa foi apresentada pelo governador do estado, Eduardo Campos, em 15 de 

janeiro de 2009. Um projeto orçado em R$ 1,59 bilhão. 

A construção de uma nova centralidade urbana na zona oeste da região 

metropolitana da capital pernambucana, a dezenove quilômetros do Marco Zero, teria 

um bairro de 40 mil habitantes, estádio de futebol, centro de convenções, hotéis, 

escolas, faculdade e centro de comando da polícia. 

De acordo com a figura 04, podemos verificar a existência, no projeto, de:  

1 – Arena Pernambuco e Arena Indoor 

2 – Praça de Celebração e zonas de comércio, entretenimento e alimentação 

(72.000 m²) 

3 – Centro de Convenções (9.500 m²) e hotel com 300 quartos 

4 – Melhorias na área norte do Rio Capibaribe 

5 – Campus Educacional 

6 – Instalação de Segurança (Centro de Comando e Controle Integrado) 

7 – Radial da Copa finalizada 

8 – Grande loja de varejo ao longo da BR-408 

 

 
Figura 04: Cidade da Copa em São Lourenço da Mata. 

Fonte: Secretaria Extraordinária da Copa em Pernambuco (2013) 

 

Apenas a Arena Pernambuco e a Radial da Copa foram construídas. Até o 

momento, a Cidade da Copa, na prática, não existe. 
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 Assim, soma-se ainda a importância dada à produção de imagens e à produção 

das cidades, que está associada à própria transição no papel do Estado, com as 

mudanças no padrão da gestão local para o empreendedorismo urbano. Tal mudança é 

concebida no novo papel empresarial que o poder público adquire; e nas crescentes 

parcerias entre esferas pública e privada visando investimentos e desenvolvimento 

econômico.  

 Contudo, faz-se necessário reforçar a importância da proximidade de São 

Lourenço da Mata com relação a outros lugares, dentre os quais se destaca a capital de 

Pernambuco, Recife. Com efeito, a escolha de São Lourenço da Mata para sediar o 

evento em tela aconteceu, também, em função da potencialidade de Recife como centro 

de comércio e serviços, o que é, também, essencial à concretização de grandes eventos. 

Ou seja, atividades de hotéis, hospitais, restaurantes, shopping centers, infraestrutura 

viária etc., que atenderão, em padrão internacional segundo os responsáveis pelo 

Projeto, a demanda de fluxos de pessoas que serão mobilizadas em função do 

espetáculo. Isso porque a urbanização acontece de modo a reforçar as necessidades de 

criação de espaços especializados. 

O que é uma necessidade da própria lógica do processo de urbanização 

capitalista dos nossos dias, na medida em que, historicamente, esse sistema sempre 

procurou estender os seus raios de influência por vários lugares, e isto com a intenção 

de, sobretudo, usar esses novos lugares a que ele se articula, através das funções 

específicas de cada um deles, para se fortalecer.  

Desse modo, o grande evento contribuirá para a estruturação do espaço urbano 

nucleado pela capital do estado federado de Pernambuco (Recife), consolidando o 

processo de produção espacial capitalista atual. Reforçando ainda mais esta ideia, pode-

se constatar que, em média, São Lourenço da Mata situa-se a uma distância de 

aproximadamente 10 km dos principais bairros residenciais da RMR, onde moram as 

populações que frequentarão a Arena.  

Em princípio, Santos (2008) quis demonstrar como o funcionamento global da 

sociedade e da economia são assegurados pelos detentores da dinâmica socioespacial 

predominante. Nesse sentido, considera-se, também, a estrutura, isto é, a ordem ou o 

sistema racional pelo qual todos os elementos espaciais, apesar de apresentarem 

diferentes valores e hierarquias, acham-se articulados numa relação de 

interdependências horizontais e verticais: 
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Enquanto as horizontalidades são, sobretudo, a fábrica da produção 

propriamente dita e o locus de uma cooperação mais limitada, as 

verticalidades dão, sobretudo, conta dos outros momentos da produção 

(circulação, distribuição, consumo), sendo o veículo de uma 

cooperação mais ampla, tanto econômica e politicamente, como 

geograficamente. (SANTOS, 2008, p.284) 

 

Portanto, o evento desenvolve-se através de uma infraestrutura a ser reforçada 

para a realização do espetáculo, atendendo, também, as pessoas que se deslocarão de 

Recife para a Cidade da Copa, e não para o município, estruturando uma organização 

espacial que atenda os interesses vinculados ao espetáculo. 

Soma-se a isto ainda a ótica do discurso publicitário pela qual, assentando-se no 

modelo atual de produção espacial ao consumo, utiliza-se do evento e seu espetáculo 

para promover incorporações imobiliárias, financeiras e econômicas nas escalas locais, 

submetendo a dinâmica local aos imperativos dos interesses, principalmente, alheios às 

horizontalidades do lugar. Desse modo, formas, funções e estruturas criadas inerentes ao 

processo de mercadificação dos lugares por um grande evento estão sendo utilizadas 

com a finalidade de mascarar a perversidade de uma realidade existente.  

A este respeito, constata-se que: 

 

Este mundo globalizado, visto como fábula, erige como verdade um 

certo número de fantasias, cuja repetição, entretanto, acaba por se 

tornar uma base aparentemente sólida de sua interpretação [...]. 

(SANTOS, 2007, p.18) (destaques nossos). 

 

 Há, portanto, uma perspectiva de investimentos em obras de infraestrutura 

voltadas, sobretudo, à inserção do espaço aos interesses econômicos, em lugar de uma 

inclusão social propriamente dita. O que, em analogia, refere-se às estratégias dos 

clubes locais, e suas parcerias, para desenvolverem os seus projetos de novas arenas. 

 

1.2 DOS ESTÁDIOS ÀS ARENAS 

 

 Um dos elementos importantes na discussão de megaeventos esportivos na 

lógica global e capitalista é a análise conceitual e da transição de “estádios” para 

“arenas”. A Federação Internacional de Futebol Associados (FIFA), órgão máximo do 

futebol internacional, exige do país que irá sediar uma Copa do Mundo diversos 
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componentes como, por exemplo, obras de mobilidade urbana, infraestrutura de hotéis, 

segurança, aeroportos, além da existência de arenas a serem utilizadas como palco dos 

jogos de futebol.  

 Isso se dá internacionalmente e independente do país que irá sediar o 

megaevento, mediante um Caderno de Encargos com aproximadamente 420 páginas de 

recomendações técnicas. As demandas foram reunidas e publicadas em 2004 com o 

nome de Football stadiums technical recommendations and requirements.  

 

1.2.1 As Copas do Mundo e as novas exigências da FIFA 

 

 As exigências da FIFA mediante um Caderno de Encargos para o país-sede 

existem desde a primeira Copa do Mundo, ainda em 1930 no Uruguai. Ao longo das 

competições que surgiram posteriormente, esse caderno foi sendo atualizado em função 

de vários critérios: características do país-sede, necessidades da própria FIFA, 

mudanças de regras no futebol, temas políticos, econômicos ou sociais mundiais, entre 

outros.  

 Entretanto, dentre as exigências destaca-se a construção de arenas ou reformas 

de estádios para o padrão de arenas. Esse último é mais recente, sendo aplicado ao 

Brasil quando eleito país-sede da Copa do Mundo de 2014, ainda em 2007.    

 O documento “Football stadiums technical recommendations and requirements” 

reunia as principais exigências técnicas para as Copas do Mundo seguintes: Alemanha, 

em 2006; África do Sul, em 2010; Brasil, em 2014. Tais exigências, que correspondem 

a compromissos que a FIFA possui com os seus patrocinadores e com as confederações 

que a integram e nem sempre, entretanto, estão de acordo com os direitos 

historicamente conquistados pela população. É um exemplo prático da aplicação do 

Estado de Exceção.  

 A experiência das Copas do Mundo da África do Sul em 2010 e a Alemanha em 

2006 são emblemáticas. De acordo com Júnior (2014): 

 

Na Alemanha o Congresso não permitiu que a FIFA monopolizasse a 

venda de cerveja nos estádios. Alegando que essa bebida é um 

patrimônio alemão, com características arraigadas em cada região do 

país, o governo alemão não aceitou a exigência de só vender nos 

estádios (e no entorno), nos dias de jogo a marca patrocinadora da 

FIFA. Para o consumidor alemão, essa atitude foi de grande vitória, 
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pois havia quebrado o monopólio da venda de bebidas pertencentes a 

marca patrocinadora do evento, garantindo assim o seu direito de 

escolha. (JÚNIOR, 2014) 

 

 Diferentemente da Alemanha, a África do Sul cedeu a todas as exigências da 

FIFA tendo não somente criado uma Lei Especial para a Copa como um tribunal de 

exceção para julgamento daqueles que praticassem atos ilícitos que de alguma forma 

fossem relacionados ao evento esportivo; o estabelecimento do monopólio na venda de 

produtos; a criação de zonas de exclusão, as quais consistiam na proibição de 

comercialização de qualquer produto dentro de áreas delimitadas em torno dos locais 

onde ocorrem os eventos esportivos. 

 A globalização acontece de modo diferente em cada lugar e, nesse sentido, 

Júnior (2014) complementa que: 

 

A experiência alemã parece ter sido fundamental na definição dos 

eleitos para as próximas copas do mundo sendo claro que atualmente a 

FIFA dá preferência para países em que o governo local possa ser 

facilmente manipulado por vias oficiais e ou pela corrupção de modo 

a garantir que o evento se processe aos moldes e segundo os interesses 

da instituição. (JÚNIOR, 2014) 

 

 No Brasil, a Copa das Confederações e a Copa do Mundo, ambas as competições 

de futebol realizadas pela FIFA, respectivamente, em 2013 e 2014, foram reguladas pela 

Lei Geral da Copa (Lei 12.663/2012). Isso caracteriza uma Lei de Exceção que cria 

durante a Copa uma espécie de direito paralelo, um Estado de Exceção.  

Um exemplo bem divulgado a respeito dessa situação de excepcionalidade da 

regulamentação criada pela Lei Geral da Copa foi o da comercialização de bebidas 

alcoólicas nos estádios de futebol. O Estatuto do Torcedor (Lei 10.671/2003) e leis 

estaduais específicas afirmam ser proibida a comercialização de bebidas alcoólicas nos 

estádios brasileiros. Porém, a FIFA possui compromissos expressos com patrocinadores 

oficiais fabricantes de bebidas alcoólicas e exigiu que a legislação brasileira fosse 

abrandada nesse sentido. O Governo brasileiro acabou cedendo e  permitiu a venda de 

bebidas dentro dos recintos esportivos em que se realizaram os jogos do mundial. 

 Outro aspecto essencial à compreensão conceitual e de transição de “estádios” 

para “arenas” se apresenta pela infraestrutura fundamental para a realização dos jogos. 

Uma arena é multiuso, fechada, e projetada para apresentações musicais, teatrais ou 
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eventos esportivos. A característica principal de uma arena é que o lugar onde se realiza 

o evento que permite mais visibilidade e tem capacidade para acomodar um grande 

número de espectadores. 

 O termo arena muitas vezes é utilizado como sinônimo para se referir a um 

estádio, sobretudo quando o evento em questão é o futebol. Entretanto, nesse trabalho 

iremos aventurar em uma diferenciação e comparação com as últimas Copas do Mundo.   

 Na Alemanha, os palcos para os jogos de 2006 passaram por reformas e 

adaptações de arenas ali já existentes. Dentre essas se destacam os planos de segurança, 

acesso do público, mobilidade urbana e equipes de jornalistas nos domínios de clubes 

de futebol locais que apresentam um elevado índice de movimentação financeira em um 

dos mercados futebolísticos mais promissores.  

 Na África do Sul, em 2010, as exigências da FIFA foram mais amplas. Além das 

características já citadas, foram cinco arenas inteiramente construídas. O maior, o 

Soccer City, em Joanesburgo, foi concebido para receber até 95 mil pessoas com 

possibilidade para prática também de rúgbi, espetáculos, grandes manifestações. 

 O legado para a África do Sul foi, apesar das mudanças na imagem do país, o 

endividamento público para construção das arenas e das violações de direitos, como 

remoções forçadas de milhares de famílias para áreas “provisórias” de moradia, nas 

quais permanecem até hoje. 

No caso brasileiro, foram construídas novas arenas em locais de antigos estádios 

demolidos ou novos espaços com antigas e diferentes funções, e a reforma de estádios já 

existentes e em uso dentro das exigências do Caderno de Encargos. Ao todo são 12 

(doze) cidades-sede, conforme a figura 05.  
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Figura 05: Arenas brasileiras para a Copa do Mundo 2014. 

Fonte: FIFA. Disponível em: www.fifa.com -  Acesso em: 22 de maio de 2014. 

 

 As novas arenas construídas são: Arena Amazônia; Arena de São Paulo; Arena 

Pernambuco; Arena das Dunas; Arena Pantanal; e Arena Fonte Nova. As reformas e 

adaptações de estádios para arenas são: Arena Beira-Rio; Arena da Baixada; Arena 

Maracanã; Arena Mineirão; Arena Castelão; e Arena Mané Garrincha.  

 Ficou evidente o caráter exclusivista das exigências da FIFA. Em todas as 

cidades onde houve essas obras, burlaram-se leis e removeram pessoas, que ainda 

permanecem sem seus respectivos direitos assistidos.  

  

1.2.2 Copa do Mundo no Brasil 

 

 A decisão de sediar os megaeventos esportivos, como a Copa das Confederações 

2013 e a Copa do Mundo 2014, em Pernambuco, deu-se logo após a oficialização do 

Brasil como país-sede. No dia 31 de maio de 2009 foram oficialmente divulgadas as 

cidades-sede pela FIFA, incluindo assim Recife.  

 A partir da tomada de decisão por parte do Governo de Pernambuco de 

candidatar-se a sediar algumas partidas, que instituiu a Secretaria Extraordinária da 

Copa (SECOPA) em fevereiro de 2011, iniciou-se essa busca por uma temática tão 

relevante no que diz respeito ao desenvolvimento urbano local. Assim, o 

estabelecimento de relações com diferentes elementos, como a produção do espaço 

urbano, as interferências na mobilidade urbana, e a dinâmica do futebol local, 

proporcionou o início de uma jornada de trabalhos.  

 É bem verdade que Pernambuco, ao longo da sua história, já havia sido marcado 

pela presença de eventos esportivos como a Copa do Mundo de 1950. Nesse período, na 

primeira Copa no Brasil, a cidade foi a única entre as regiões Nordeste, Norte e Centro-

Oeste a receber uma partida. Até hoje o evento mais importante da história do futebol 

nordestino, o jogo Chile 5 x 2 Estados Unidos, no Estádio da Ilha do Retiro (Figura 06).  
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Figura 06: Vista aérea da Ilha do Retiro, que passou por reformas para receber a Copa em 1950 

Disponível em: http://especiais.ne10.uol.com.br/recifeeacopa. Acesso em: 19/02/2014. 
 

 

 Dentre os antecedentes dessa Copa, destaca-se também o apoio do Governo 

Federal para a construção de um grande estádio na capital pernambucana, que seria 

administrado pelo Clube Náutico Capibaribe, mas que não saiu do papel (Figura 07). Ao 

sair a tabela de jogos, oficializou a Copa do Mundo em Recife, de acordo com o Jornal 

do Commércio de 01 de junho de 1950 (Figura 08). 

 

 

Figura 07: Caberá ao Náutico a responsabilidade do grande estádio que o governo construirá no Recife 

Disponível em: http://especiais.ne10.uol.com.br/recifeeacopa. Acesso em: 19/02/2014. 

 

 

 

Figura 08: Oficialização de Recife na Copa do Mundo de 1950 
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Disponível em: http://especiais.ne10.uol.com.br/recifeeacopa. Acesso em: 19/02/2014. 

  

 Bem diferente das necessidades e organizações atuais, essa Copa deixou como 

herança visível uma estrutura esportiva utilizada até os dias atuais, inclusive pela 

seleção brasileira em jogos oficiais no estado, como o atual Estádio do Arruda que 

pertence ao Santa Cruz. Entretanto, as atuais demandas dos megaeventos pelos quais a 

cidade está mais uma vez se preparando exigem uma infraestrutura ampla e formas 

diferentes de organização, como a utilização de Arenas e não Estádios – a ser tratado 

nos próximos capítulos.  

 Todavia, as implicações dos atuais megaeventos são mais amplas, uma vez que a 

cidade é organizada notadamente para atender as demandas do processo de produção 

capitalista do espaço. Isso no que diz respeito, por exemplo, às consequências 

interurbanas, uma vez que a localização da Arena Pernambuco – palco dos jogos de tais 

megaeventos – está em um território da RMR em processo de conurbação.   

 

 

1.2.3 As exigências da FIFA para a Copa do Mundo de 2014 

 

 Todos os países que sediam uma Copa do Mundo recebem da FIFA uma lista de 

exigências que vão desde adequações legais à parte de infraestrutura: construção e 

reforma de estádios, adequação do setor hoteleiro e aeroportuário, serviço de transporte 

urbano, etc.  

 No caso do Brasil, ao candidatar-se para ser o país-sede da Copa do Mundo de 

2014, destaca-se, no âmbito jurídico, o projeto da Lei Geral da Copa que estabelece uma 

série de regras criando uma condição especial na legislação do país.  De acordo com 

Rodrigo Badaró, representante do Distrito Federal no Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB):  

 

O projeto de lei acaba modificando e afetando várias questões internas 

do Brasil. Ele cria um cenário distinto para a emissão de vistos. Ele 

cria uma condição especial com relação à questão de marcas e 

patentes no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial), com a 

consolidação da proteção da marca geral ou de todas as marcas que 

envolvem a Fifa, indo um pouco contra a legislação atual e realmente 

é uma norma que mexe muito com as questões jurídicas do País. 

(BADARÓ, 2014) 
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 Em efeito, a partir do momento que o Brasil se candidatou e acolheu a Copa do 

Mundo, cria-se um “Estado de Exceção”, moldado diante das exigências da FIFA. O 

jornalista Juca Kfouri afirma que: 

 

 
Um país quando se candidata a Copa do Mundo, quando aceita o 

caderno de encargos, necessariamente ele está abdicando de parte da 

sua soberania por um período de tempo em que a FIFA organiza a sua 

festa. A gente precisa também olhar para essas coisas com um pouco 

mais de simplicidade. [...] São regras de negócio, que o Brasil aceitou 

ao se candidatar. O Brasil aceitou, os Estados Unidos aceitaram, a 

Alemanha aceitou, a Inglaterra aceitou, África do Sul aceitou. Quem 

se candidata aceita. (KFOURI, 2014.)  
 

 

 No entanto, conforme já explicitado anteriormente através de Júnior (2014), a 

Alemanha não foi totalmente passiva às exigências da FIFA. Houve resistências em 

relação ao monopólio dos patrocinadores, diferenciando-a das Copas que viriam a 

seguir: África do Sul (2010) e Brasil (2014).   

 Somam-se a isso outras exigências da FIFA para o país-sede de uma Copa do 

Mundo. No âmbito da infraestrutura necessária a realização dos jogos destaca-se, por 

exemplo, cobertura sofisticada para as arquibancadas, estacionamento para mais de 10 

mil veículos, espaço para milhares de jornalistas e convidados VIP. As arenas  

construídas ou reformadas cumprem uma extensa lista de exigências para ganharem o 

privilégio de sediar de três a cinco partidas do Mundial. 

 Desde a segurança e o conforto do torcedor, passando pelo acesso ao estádio e 

requisitos de construção sustentável, até uma atenção enorme dada às transmissões 

midiáticas e aos patrocinadores da FIFA, a entidade elenca uma série de normas e 

recomendações que demanda das cidades-sedes uma nova logística em suas gestões. A 

criação da Secretaria Extraordinária da Copa 2014 (SECOPA) em Pernambuco e na sua 

capital Recife é um exemplo prático, além de outras cidades-sede que atuaram da 

mesma forma. 

 Como já exposto, as demandas foram reunidas em um Caderno de Encargos 

publicado em 2004. Com o nome de Football stadiums technical recommendations and 

requirements, o manual foi elaborado para orientar a construção e reforma dos estádios 

alemães da Copa de 2006, e serve de guia para os anfitriões das Copas de 2010 e 2014, 

a África do Sul e o Brasil. 
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 Dentre essas demandas, destacam-se: 

 

 Decisões de pré-construção: 

 O tamanho e o nível de conforto de uma arena devem ser proporcionais à futura 

demanda de uso e aos recursos disponíveis para a sua construção. O ideal é que seja 

feito um estudo de viabilidade, levando em conta que o tempo de vida útil dos estádios 

modernos é de 30 anos. 

 Quanto à capacidade, a FIFA recomenda um mínimo de 30 mil assentos para 

jogos internacionais, cinquenta mil para um jogo final de Copa das Confederações, e 60 

mil para a final de uma Copa do Mundo. 

 Quanto à localização, a entidade recomenda a existência de estacionamentos 

para carros e ônibus ao redor do estádio, além da oferta de meios de transporte de 

massa. Para receber eventos internacionais, deve haver hotéis, centros comerciais e a 

um aeroporto nas proximidades da arena. 

 

 Orientação do campo 

 A orientação ideal das arenas é a norte-sul. No entanto, esta direção pode ser 

modificada para se adaptar a especificidades regionais. Os jogadores, o público e os 

profissionais de comunicação devem ser protegidos contra o ofuscamento produzido 

pelos raios solares. Se houver cobertura, o material de composição deve permitir que o 

gramado receba luz solar e ventilação adequada. 

 

 Segurança 

 Segundo a FIFA, a segurança dos torcedores deve ser tratada como item 

prioritário, tanto na elaboração do projeto quanto na operação das arenas. Para isso, 

recomenda que setores como escadarias, portões e corredores sejam sinalizados e livres 

de obstáculos. Os portões de acesso devem abrir do interior para o exterior da arena e 

permanecerem destrancados enquanto houver público. Para impedir invasões, os portões 

podem ter um sistema de tranca facilmente manejável por qualquer pessoa no interior 

do estádio. 

 Para garantir a segurança dos torcedores, as arenas devem ter uma sala de 

controle com visão panorâmica e câmeras de vigilância interna e externa. Deve haver ao 

http://www.copa2014.org.br/noticias/1097/1++DECISOES+DE+PRECONSTRUCAO.html
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menos uma sala de primeiros socorros, à qual o público possa acessar facilmente, 

estando dentro ou fora da arena. 

 

 Estacionamentos 

 Torcida: arenas para 60 mil torcedores devem ter ao menos 10 mil vagas para 

carros e 500 para ônibus. O ideal é que o estacionamento seja adjacente ao 

estádio, mas a FIFA aceita vagas até um perímetro de 1,5 km. 

 Público VIP: o estacionamento deve ser privativo e, preferencialmente, dentro 

da arena. 

 Delegações: às delegações, devem ser reservadas ao menos duas vagas de 

ônibus e oito de carro, dentro da arena, próximas aos vestiários e isoladas do 

público. 

 Mídia: deve haver uma entrada exclusiva para os profissionais de comunicação, 

com sala de imprensa de 30 m2, no máximo. Recomenda-se tratamento 

diferenciado aos fotógrafos por portarem equipamentos pesados. 

 Caminhões de transmissão TV (TV Compound): para a final da Copa, esta 

área deve ter entre três e cinco mil m². O estacionamento deve ser adjacente à 

arena, ter segurança reforçada e sistema independente de geração de energia. 

 Veículos de transmissão via satélite: devem ter área de estacionamento 

reservada, a céu aberto, adjacente à TV Compound e com o mesmo sistema de 

geração de energia. 

 Veículos de emergência e segurança: devem estacionar em área adjacente ou 

no interior da arena, em posição que permita um rápido escoamento. 

 Heliporto: a FIFA recomenda que haja um heliporto próximo à arena. 

 

 Área de jogo 

 Para jogos de Copa do Mundo e fase final da Copa das Confederações, a FIFA 

exige gramados com 105m de comprimento por 68m de largura. A grama pode ser 

natural ou artificial. Segundo o caderno de encargos, o gramado artificial apresenta 

vantagens, mas deve passar por análise laboratorial e certificação. 

 O ideal é que não haja barreiras separando as arquibancadas do campo de jogo. 

Para impedir a invasão de torcedores, a FIFA recomenda a presença de seguranças e 

policiais, a elevação da arquibancada em relação ao gramado ou à construção de fossos. 
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 Vestiários e acessos 

 Jogadores e árbitros devem ter uma área de entrada exclusiva e segura, com 

espaço suficiente para a circulação de carros, ônibus e ambulâncias.  

 

 Conforto do público 

 Entre os itens de conforto, a cobertura é o que levantou as maiores dúvidas 

quanto à necessidade de ser realmente instalada nas arenas da Copa. Segundo o caderno 

de encargos da FIFA, a cobertura é desejável em locais com alta incidência de sol e de 

climas frio ou úmido. 

 A arena deve ter assentos individuais e afixados à estrutura da arquibancada. 

Os assentos VIP devem ter localização central e separada das cadeiras do público geral. 

Todos os torcedores devem ter uma visibilidade perfeita do campo, o que significa que 

os pontos-cegos não são aceitáveis. Para isso, a FIFA recomenda um cálculo cuidadoso 

da inclinação das arquibancadas e que as placas de publicidade tenham altura máxima 

de 100 cm. 

 As arenas modernas devem ter ao menos cinco pontos de venda para cada mil 

espectadores, equipados com aparelhos de televisão para que o público não perca os 

lances da partida. A posição das vendas deve ser projetada de modo que a aglomeração 

do público nas filas não obstrua a circulação. 

 O caderno de encargos recomenda que as arenas adotem normas de 

acessibilidade para portadores de deficiência. Todos os setores devem ter rampas para 

cadeirantes, sanitários adaptados e serviços de apoio. Portadores de deficiência devem 

ter um portão de entrada exclusivo, que dê acesso direto à área adaptada. Em cada vaga 

de cadeirante deve haver um assento para acompanhante e tomadas de energia para a 

conexão de aparelhos eletrônicos. 

 

 Hospitalidade 

 No interior da arena, as áreas de hospitalidade correspondem ao setor VIP. 

Durante a Copa do Mundo, a FIFA assume este setor e comercializa seus camarotes e 

suítes com indivíduos, grupos e empresas, ou então os distribui entre seus parceiros, 

patrocinadores e redes de transmissão televisiva. 
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 Uma segunda área exigida para a realização da Copa do Mundo é chamada de 

VVIP. Esta área, reservada aos dirigentes da federação e aos membros do Comitê 

Organizador Local (COL), deve ser separada dos demais setores da arena, inclusive do 

VIP. Nos principais jogos do Mundial, o presidente da federação internacional deve ter 

um lounge de 20 m² para encontros privativos. 

 Além das áreas VIP e VVIP, a FIFA exige a construção de vilas de hospitalidade 

e áreas de hospitalidade comercial. Além de oferecer entretenimento aos convidados, 

estas instalações permitem que os patrocinadores e parceiros da federação desenvolvam 

seus próprios programas de hospitalidade. 

 

 Mídia 

 Inclui-se nessa demanda a cabine de imprensa, cabines de rádio e televisão, 

estúdios de televisão, centro de mídia e sala de coletiva de imprensa. Além disso, 

diferencial das arenas em jogos oficiais da FIFA, inclui-se a zona mista – uma área entre 

os vestiários e a saída dos jogadores para entrevistas com a imprensa – e Flash 

Interview positions – espaço entre o vestiário e o campo para transmitir entrevistas ao 

vivo nos intervalos e após as partidas. O ideal é que esteja incorporada ao túnel de 

acesso ao gramado. 

 

 Energia e iluminação 

 Para evitar o atraso ou o cancelamento de eventos devido à falta de energia, a 

FIFA recomenda a instalação de geradores de energia alternativos e de um sistema ride-

trough, que mantém o suprimento de energia estável enquanto o gerador começa a 

operar. O sistema alternativo deve ser capaz de funcionar por três horas. 

 O sistema de iluminação deve ter duas qualidades. Por um lado, proporcionar 

uma transmissão televisiva com qualidade digital, por outro evitar o ofuscamento de 

jogadores e árbitros e o incômodo aos torcedores e moradores do entorno.  

 

 Green Goal 

 O Green Goal é um programa da FIFA para a redução das emissões de CO2 em 

seus eventos. Focaliza quatro pontos: água, resíduos, energia e transporte. 

 Água: recomenda a armazenagem de água potável para fins de irrigação e uso 

nas instalações sanitárias. 
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 Resíduos: para limitar a quantidade de lixo gerada durante os eventos, a FIFA 

recomenda o reuso de copos, a coleta seletiva de lixo e a venda de comidas e 

produtos sem embalagem. 

 Energia: para a economia de energia, a entidade recomenda a instalação de 

painéis fotovoltaicos, a instalação de vidros especiais que reduzem o calor no 

interior do edifício e, em consequência, o uso do ar-condicionado, além da 

existência de centrais de controle de energia para administrar o consumo em 

horários de pico. 

 Transporte: o uso de sistemas públicos de transporte, como ônibus e trens, que 

podem ser projetados para um consumo eficiente de combustível. 

 

 Vimos que existem várias possibilidades interessantes para os lugares e que 

diferenciam os estádios locais em relação à Arena Pernambuco. Algumas merecem 

destaque como: a questão da acessibilidade; o uso do transporte público; e uso de fontes 

de energia renováveis.   
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CAPÍTULO 02: A ARENA PERNAMBUCO: ESTRATÉGIAS DE 

IMPLANTAÇÃO 

 

 A Arena Pernambuco, desde a oficialização do estado de Pernambuco enquanto 

sede da Copa do Mundo de 2014, e, em seguida, da Copa das Confederações de 2013 – 

evento oficial que funciona também como teste dos palcos da Copa do Mundo e de seu 

funcionamento – sempre foi abordada enquanto uma unidade de negócio. Não tratada de 

forma isolada, em função da Cidade da Copa a ela vinculada, uma vez que as exigências 

do órgão máximo do futebol deveriam ser atendidas.  

 Diante desse contexto, há um encontro de oportunidades e de diversos atores, 

como os setores público e privado, a partir da forma encontrada para viabilizar as 

exigências da FIFA, entre elas a própria Arena Pernambuco. Com isso, tem-se de fato a 

prática da PPP como a forma e instrumentalização da cooperação de tais atores.  

  Enquanto isso, surge na cidade algumas alternativas à Arena Pernambuco. 

Vários projetos são desenvolvidos e apresentados à sociedade, entre eles as reformas e 

transformações de estádios dos principais clubes da capital em novas arenas, 

dinamizando do futebol local.  

 A partir do momento que a Arena Pernambuco é oficialmente selecionada e tem 

início as suas obras de construção, esses clubes concebem suas estratégias para 

inserirem-se na nova realidade do futebol (espetáculo), perfil do torcedor, dinâmicas de 

acesso, entre outras. E, em paralelo, surgem os questionamentos do local escolhido para 

a instalação da Arena Pernambuco: o município de São Lourenço da Mata, localizado 

na RMR.  

 

2.1 ALTERNATIVAS À ARENA PERNAMBUCO    

 

 Cabe destacar, em um primeiro momento, a causa que justifica a escolha do 

município-sede, uma vez que, na verdade, não se trata da capital Recife, mas de São 

Lourenço da Mata. Isso, pois é bem comum à surpresa em relação ao fato do estado de 

Pernambuco não ter escolhido a capital para sediar os megaeventos esportivos.  

Coube ao Governo de Pernambuco selecionar o lugar-sede mediante alguns 

critérios específicos. No geral, destaca-se essencialmente a intenção, por parte desse a 

partir da notícia que Pernambuco iria sediar jogos da Copa, de gerar uma nova 
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centralidade urbana a oeste da RMR, articulada ao núcleo da metrópole pela expansão e 

modernização da infraestrutura viária de mobilidade urbana, com o objetivo de atender 

o público juntamente com seus serviços necessários. 

Entretanto, ainda em 2008, foi realizada a candidatura de Recife como uma das 

cidades-sede da Copa do Mundo 2014. Desde então, vários foram os projetos para 

construção de novas Arenas na RMR, antes da escolha da atual Arena Pernambuco. 

Dentre essas, destacam-se a Arena Jiquiá, na zona oeste da RMR, com seu projeto 

viabilizado através do Clube Náutico Capibaribe. Essa foi considerada como uma das 

possibilidades em função de não precisar de processos de desapropriações, uma vez que 

se tratava de uma propriedade particular. Seu orçamento foi de aproximadamente R$ 

300 milhões, com capacidade para 30 mil lugares.  

Outra opção foi a Arena Recife-Olinda, a ser construída no Complexo de 

Salgadinho, sob a administração do Governo de Pernambuco, em função da idealização 

de associar a um parque metropolitano, ambicioso projeto urbanístico com orçamento 

estimado em R$ 1 bilhão.  

Porém, mesmo com uma capacidade de 45.500 lugares e 4.000 vagas de 

estacionamento, superior a opção descrita anteriormente, havia uma estimativa de 

aproximadamente 3.600 famílias que iriam passar pelo processo de remoção. Esse 

detalhe foi um dos obstáculos, se não o maior, para sua inviabilidade, além dos 

problemas de mobilidade urbana já existentes na realidade dos municípios conurbados.   

Em 2009, o Santa Cruz Futebol Clube efetivou sua proposta de candidatura à 

Copa do Mundo 2014 através da chamada Arena Coral. Com capacidade de público 

ampliada para 68.000 pessoas e localização próxima do centro do Recife, o Clube 

apostava na possibilidade de ampliação do seu patrimônio. Isso seria, de fato, um 

grande benefício para a história e cultura do futebol de Pernambuco, uma vez que foi o 

único palco oficial dos jogos da seleção brasileira no estado. 

Porém, foi considerado apenas como uma aposta de “plano B” para a Copa do 

Mundo 2014. O Governo de Pernambuco já estudava a possibilidade da efetivação da 

atual Arena Pernambuco, através do modelo de Parceria Público-Privada, tendo como 

principal foco um novo vetor de expansão metropolitana.  

Como já exposto em trabalhos anteriores, Cavalcanti (2011) analisava que: 
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No caso da Copa do Mundo em Pernambuco, essa análise evidencia-

se na medida em que o Projeto Pernambuco na Copa do Mundo 2014, 

articulado em uma ppp, desenvolve-se com duas unidades espaciais de 

negócio. A primeira é a Arena e a segunda são os empreendimentos 

imobiliários (Cidade da Copa). Ambos [...] incorporados pelo parceiro 

privado, com exceção da Arena que, somente após 30 anos de prazo 

de concessão, passará a ser incorporada pelo governo de Pernambuco. 

(CAVALCANTI, 2011, p.12) 

 

 

 Na época, o posicionamento da Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo 

(SECOPA) foi:  

 

O único projeto que existe em Pernambuco, aprovado pela FIFA e 

pelo Comitê da Copa de 2014, é a Cidade da Copa, em São Lourenço 

da Mata. Não existe nenhum outro projeto. Não existe outra 

alternativa. (Ricardo Leitão em entrevista ao Diário de Pernambuco, 

2009.) 
 

 

A partir desses elementos, vários foram os desdobramentos, sobretudo do ponto 

de vista socioeconômico. A efetivação desse projeto foi possível em função de outros 

projetos complementares de mobilidade urbana e desapropriações em alguns municípios 

da RMR, o que culminou em movimentos sociais, como o Comitê Popular da Copa, 

com a finalidade de garantir a transparência política e econômica, bem como os direitos 

da população que mais cedo ou mais tarde sofreria com sua prática.  

Em sequência a esses fatos, em 2011, o Sport Clube do Recife, também lança 

seu projeto de Arena. Nesse caso, não como efetivação de candidatura para a Copa do 

Mundo 2014, mas concebida em função da urgência para ampliação e modernização do 

Clube, por critérios, sobretudo, de concorrência.  

 

2.1.1 Exigências da FIFA para a Copa do Mundo 2014 em Pernambuco 

 

 Assinada em 13 de janeiro de 2010, a Matriz de Responsabilidades é um 

documento que determina as responsabilidades da União, dos estados, do Distrito 

Federal e dos municípios para a execução das medidas conjuntas e projetos 

imprescindíveis para a realização da Copa do Mundo da FIFA no Brasil. O documento, 

que recebe revisões e atualizações por meio das resoluções do Grupo Executivo da 
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Copa (GECOPA), trata das áreas prioritárias de infraestrutura das 12 cidades-sede do 

Mundial no País. 

 No caso de Pernambuco, são sete as obras viárias que estão incluídas na Matriz 

de Responsabilidades: o Ramal Cidade da Copa, o Corredor Norte-Sul, o Corredor 

Leste-Oeste, o Terminal Integrado de Passageiros Cosme e Damião, a Via Mangue, a 

Nova Torre de Controle do Aeroporto Internacional dos Guararapes/Gilberto Freyre e o 

Terminal Marítimo de Passageiros do Porto do Recife.  

 A tabela 01 apresenta as principais informações no que diz respeito a cada uma 

dessas obras, dentre as quais se destacam as responsabilidades em que se pode constatar 

o instrumento utilizado para viabilização de parte das mesmas PPP, prazos, recursos, 

entre outros.    
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OBRAS DA COPA | MATRIZ DE RESPONSABILIDADE GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO 

 

OBRAS 

RECURSOS (em milhões) DATAS RESPONSABILIDADE INFORMAÇÕES 

 

PROJET
O 

OBR
AS 

DESAPROPRIAÇ
ÕES 

LICITAÇÃO 
PRAZO 
ENTRE

GA 

RECURS
O 

EXECUÇÃ
O 

EMPRESA 
RESPONSÁVEL 

FONTE DATA 

 
ARENA 

 

ARENA PERNAMBUCO 9,5 

397,1 

Não se aplica PPP dez/12 

Governo 
Federal 
(BNDES) 

Governo 
Estadual 

Consórcio Arena 
Pernambuco 
(Odebrecht 

Participações e 
Investimentos e 

Odebrecht 
Infraestrutura) 

Matriz de Responsabiidades 
/ SECOPA 

www.portaldatransparencia.
gov.br 

23/jul/
13 

 
122,9 

Governo 
Estadual 

23/jul/
13 

 
MOBILIDADE 

 

CORREDO
R 

LESTE/OES
TE 

Corredor 
Caxangá 

3 7,1 0 ... mai/13 
Governo 
Federal 
(CAIXA) 

Governo 
Estadual 

(Secretari
a das 

Cidades) 

Consórcio Mendes 
Jr. / Servix 

Matriz de Responsabiidades 
/ SECOPA 

www.portaldatransparencia.
gov.br 

23/jul/
13 

 
Ramal Cidade 

da Copa 
4 

99 

12 

... 

mai/13 

Governo 
Federal 
(CAIXA) 

Governo 
Estadual 

(Secretari
a das 

Cidades) 

Consórcio Mendes 
Jr. / Servix 

Matriz de Responsabiidades 
/ SECOPA 

www.portaldatransparencia.
gov.br 

abr/12 

 
26 ... 

Governo 
Estadual 
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TERMINAL INTEGRADO 
COSME E DAMIÃO 

0,8 15 0 ... jul/12 
Governo 
Federal 
(CAIXA) 

Governo 
Estadual JAG 

Empreendimentos 
Ltda (Contrato n° 

023 / 2011) 

Matriz de Responsabiidades 
/ SECOPA 

www.portaldatransparencia.
gov.br 

dez/12 

 

ESTAÇÃO DE METRÔ 
COSME E DAMIÃO 

0,24 7,13 0 ... fev/13 
Governo 
Federal 
(PAC) 

Governo 
Federal 
(CBTU) 

 
VIADUTO DA BR-408 0,5 24,5 0 

Não consta 
no Portal 

da 
Transparen

cia 

jan/13 
Governo 
Estadual 

Governo 
Estadual 

... 

Matriz de Responsabiidades 
/ SECOPA 

www.portaldatransparencia.
gov.br 

23/jul/
13 

 
BRT 

NORTE/SU
L 

 Trecho: 
Igarassu / 

Tacaruna/Cent
ro doRecife 

7 

162 

2 

... 

dez/13 

Governo 
Federal 
(CAIXA) 

Governo 
Estadual 

(Secretari
a das 

CIdades) 

Consórcio EMSA / 
ATERPA 

Matriz de Responsabiidades 
/ SECOPA 

www.portaldatransparencia.
gov.br 

abr/12 

 
16,9 ... 

Governo 
Estadual 

 
CORREDOR DA VIA 

MANGUE 
4 

331 

19,3 

... 

jul/13 

Governo 
Federal 
(CAIXA) 

Governo 
Municipa

l 
(Prefeitur

a do 
Recife) 

Construtora 
Queiroz Galvão S. 

A. 

Matriz de Responsabiidades 
/ SECOPA 

www.portaldatransparencia.
gov.br 

... 

 
78,9 ... 

Governo 
Municipa

l 

 
AEROPOR
TO 
GILBERTO 
FREIRE 

Construção de 
Nova Torre de 

Controle 
R$ 805.657,05 Não se aplica ... dez/13 

Governo 
Federal 

(INFRAER
O) 

Governo 
Federal 

(INFRAER
O) 

ATP Engenharia 
Ltda (Contrato n° 

102-2009) 
Portal da Transparência 

23/jul/
13 

 

Passarela do 
Aeroporto 

... ... ... ... ... ... ... ...   ... 

 
TELECOMUNICAÇÕES 
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Fiscalização e 
monitoração 

de 
equipamentos 

e 
rádiofrequenci

a, gestão do 
uso do 

espectro e 
segurança de 

infraestruturas 
críticas de 

telecomunicaç
ões.  

171,05 Não se aplica ... jul/14 
Governo 
Federal 

Governo 
Federal 

(ANATEL) 
... 

Matriz de Responsabiidades 
/ SECOPA 

www.portaldatransparencia.
gov.br 

23/jul/
13 

 
  

Implantação 
da 

infraestrutura 
necessária 

para 
fornecimento 
de redes de 
fibra ótica 

metropolitana, 
links satelitais 
nas estruturas 
chave da Copa 

e ligação via 
rádio nos 

campos base 
das seleções. 

200,17 Não se aplica ... dez/13 
Governo 
Federal 

Governo 
Federal 

(TELEBRÁ
S) 

... 

Matriz de Responsabiidades 
/ SECOPA 

www.portaldatransparencia.
gov.br 

23/jul/
13 

 
TURISMO – RECIFE 



51 

 

 
 

 

TERMINAL MARÍTIMO DE 
RECIFE 

... ... ... ... fev/13 ... 

Governo 
Estadual 
- Porto 

do Recife 

Concrepoxi 
Engenharia Ltda 

SECOPA 
23/jul/

13 

 
 

Tabela 01: Obras da Copa -  Matriz de Responsabilidade governo do estado de Pernambuco. 

Fonte: Observatório das Metrópoles  - Núcleo Recife (2014).
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 As atividades de segurança também estão contempladas na Matriz de 

Responsabilidades. A SECOPA destaca, entre as principais ações de segurança pública, 

a contratação de sistema e equipamentos para aprimorar a segurança nas estradas 

brasileiras, a disponibilização dos números de efetivos, viaturas e equipamentos para 

garantir a segurança do evento conforme planejamento operacional, a instalação de 

câmeras de monitoramento e a cessão de prédio com estrutura adequada para instalação 

do Centro de Comando e Controle Integrado (CCCI), que, em Pernambuco, será 

localizado em São Lourenço da Mata.  

 A Matriz de Responsabilidades conta também com um anexo referente às 

atividades de turismo, que discrimina a ação do Orçamento Geral da União vinculada a 

elas. Em Pernambuco, serão realizadas três ações de infraestrutura nessa área: a 

implantação, reforma e adequação dos Centros de Atendimento ao Turista (CAT); a 

instalação de sinalização turística nos pontos turísticos; e a garantia da acessibilidade 

nos atrativos de turismo. Todas elas com o mesmo objetivo: receber com qualidade e 

atenção os turistas, promovendo a boa imagem do Brasil no exterior e transformando 

essas conquistas em legado para o Estado e para o País. 

 Deste modo, fica evidenciado o papel do Estado nesse processo, fazendo uso de 

medidas liberais, de modo a favorecer os interesses do mercado em detrimento dos 

interesses da maioria da população; sobretudo, na medida em que a responsabilidade de 

disponibilização de recursos e execução das obras de mobilidade urbana e recursos para 

a execução da Arena é inteiramente do pode público (nas instâncias estaduais e 

federais), por meio do Consórcio Arena Pernambuco.  

  

2.2 A DECISÃO SOBRE A ARENA PERNAMBUCO  

 

 A decisão do Governo de Pernambuco, condutor do processo da Copa em 

Recife, incluiu alternativas à Arena Pernambuco como já exposto. Entretanto, a decisão 

por São Lourenço da Mata foi justificada pela oportunidade de desenvolvimento da 

porção oeste da Região Metropolitana do Recife, onde o município se localiza. 

Historicamente, a concentração de investimentos nessa região se dá na porção do litoral 

em função da capital Recife e toda sua infraestrutura ofertada, além das porções norte, 

com atuais tendências para dinamização industrial, e sul pelo atrativo turístico.    
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    A modelagem do empreendimento apresenta um instrumento novo no que diz 

respeito ao gerenciamento econômico-financeiro do estado. A PPP firmada entre o 

Governo do Estado de Pernambuco e o parceiro privado Consórcio Cidade da Copa 

baseia-se:  

 

 

a) Os principais clubes da capital do Estado – Sport, Náutico e Santa 

Cruz – deverão jogar seus melhores jogos na Arena, totalizando o 

número de 60 (sessenta) jogos por ano; 

b) A receita a ser auferida referente a venda dos bilhetes de Público 

Geral, descontada dos custos para realização das partidas e de 

bilhetagem relativas à viabilização desta mesma receita, será dos 

clubes e não será considerada como receita da Concessionária. O 

parceiro privado construirá a Arena no prazo de 3 anos e operá-la 

pelo período de 30 anos (TRIBUNAL DE CONTAS DE 

PERNAMBUCO, 2011). 

  

 

Após o término dos 33 (trinta e três) anos do contrato, a Arena passará (em 

reversão) ao Estado de Pernambuco. Durante os 30 anos de operação da Arena, a 

Concessionária terá um recebimento mensal de uma contraprestação pecuniária paga 

pelo Estado. A contraprestação se faz necessária para complementar as demais receitas 

provenientes do empreendimento que não são suficientes para dar sustentabilidade 

financeira ao projeto (TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO, 2011). 

A receita da Concessionária será composta por: 

 

 Receita Principal: Contraprestação Pecuniária a ser paga pelo Estado 

de Pernambuco ao parceiro privado; 

 Receita Operacional: auferida com a exploração da arena (camarotes 

e demais produtos premium); 

 Receitas Adicionais: obtidas com atividades complementares à 

atividade principal da Arena (propaganda, lojas, estacionamento e 

outras); 

 Receita Acessória: obtida com a exploração imobiliária da Cidade da 

Copa (TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO, 2011). 

 

 

 Além disso, outro elemento e talvez o mais significativo deles, é de que a 

localidade escolhida pertencia ao governo estadual, não representando custo com 

desapropriações ou remoções. A partir daí, tem-se de fato a construção da Arena 
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Pernambuco e o escoamento, ainda que parcial, do capital acumulado que descobriu 

nessas novas unidades de negócio uma oportunidade de investimento em longo prazo.  

 De acordo com Ramalho (2014): 

 

Uma peculiaridade do projeto da Copa em Recife foi a decisão de  

construir um bairro planejado, denominado “Cidade da Copa”, com 

uma estimativa de absorver aproximadamente 100 mil novos 

habitantes (mesmo número de habitantes do município) em toda a 

gleba, que era pública. A área tornou-se atrativa pela localização 

central na RMR, no centro de quatro municípios metropolitanos – 

Recife, Camaragibe e Jaboatão dos Guararapes, além de São Lourenço 

da Mata; fácil acessibilidade e mobilidade – às margens da BR 408 e 

da linha de metrô; área potencial de adensamento e expansão urbana; 

potencial paisagístico – às margens do Rio Capibaribe, de matas e 

morros; viabilidade econômica – interesse da iniciativa privada. 

Tomando como referência estes critérios, foi proposta uma 

reestruturação urbana para a região através de um conjunto de 

intervenções físicas construídas segundo o conceito de Operações 

Urbanas Consorciadas. (RAMALHO, 2014) 

 

 

 Apesar de se localizar em território de São Lourenço da Mata, a Cidade da Copa 

está distante do centro urbano do município e mais próxima da área urbana dos 

municípios de Camaragibe e do Recife, onde se encontram comunidades com padrões 

socioespaciais de baixa renda separadas da Cidade da Copa apenas pelo rio Capibaribe, 

conforme a figura 09.  

  

 

Figura 09: Limites Municipais, com destaque para a localização da “Cidade da Copa”, em azul.  

Fonte: Observatório das Metrópoles - Núcleo Recife. Montagem sobre imagem Google Earth, 

DigitalGlobe (2010). 



55 

 

 
 

 O território selecionado para efetivação da Copa do Mundo localiza-se na 

confluência entre os municípios de Recife, São Lourenço da Mata, Camaragibe e 

Jaboatão dos Guararapes. Essa é a área oeste da RMR que se destaca, sobretudo, pelo 

seu perfil socioeconômico, principalmente quando comparada as demais áreas 

metropolitanas. 

 Historicamente, esses municípios não apresentaram elevados índices de 

crescimento econômico, haja vista que a concentração econômica da indústria, comércio 

e serviços sempre se deu em Recife. Assim, o oeste metropolitano caracteriza-se por 

atividades econômicas com características mais primárias.  

 Entretanto, não obstante a sua evolução, suas taxas de crescimento, ainda que 

nesse setor, não se apresentam na realidade vivenciada por grande parte dos moradores 

de São Lourenço da Mata, sobretudo no que diz respeito ao acesso e a qualidade dos 

principais serviços públicos ali existentes, como educação, saúde e saneamento básico. 

Realidade essa que não é evidenciada no Projeto da Copa, sobretudo pelo fato de que, 

possivelmente, esses serviços citados baseiam-se na utilização da oferta de Recife e não 

do município-sede.   

 A Cidade da Copa e a Arena Pernambuco são as unidades de negócio 

proporcionadas pela CMF em Pernambuco. A primeira tem um caráter de promover, na 

RMR, uma nova centralidade urbana (Figura 10) para o desenvolvimento dessa porção 

territorial. A segunda associa-se à primeira compondo, segundo o Governo de 

Pernambuco, o principal legado da Copa.  

 Entretanto, estamos falando de um espaço que, antes que qualquer anúncio sobre 

Copa do Mundo, apresentava-se “oculto” no que diz respeito às políticas públicas para o 

seu desenvolvimento. Isso porque, historicamente, a RMR desenvolveu-se a partir do 

litoral e os investimentos públicos destinavam-se para essa área.  
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Figura 10: Nova centralidade urbana. 

Fonte: Projeto Pernambuco na Copa do Mundo de 2014, cedido pelo coordenador Ricardo Leitão. 

 

 A Cidade da Copa está inserida no entorno de quatro municípios da RMR, 

dentre os quais se destaca Recife (capital) com o maior potencial econômico, e 

Camaragibe, Jaboatão dos Guararapes e São Lourenço da Mata (cidade-sede), que 

apresentam níveis mais elevados de pobreza e desigualdade, se comparado ao primeiro. 

 O município de São Lourenço da Mata possui uma significativa diferença no que 

diz respeito à incidência do índice de pobreza, muito mais forte ali do que no Recife. De 

acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2003), este último 

apresentava 17,63% da sua população total na condição de pobreza, contra 68,96% no 

lugar sede da Copa em Pernambuco. 

 Situação essa que pode agravar-se na medida em que a população local 

continuar crescendo sem a devida ampliação das oportunidades de trabalho e de vida 

com dignidade. De acordo com a Tabela 02, a dinâmica populacional em São Lourenço 

da Mata segue tendência próxima à da capital do estado quanto ao crescimento 

demográfico: entre 2000 e 2010 sua população teve um crescimento bastante 

significativo. 

 

Tabela 02. Quadro síntese do crescimento urbano dos municípios componente da 

Região Metropolitana do Recife. 

Municípios
 

 

Pop. 

 

Pop. 

 

Tx de 

 

Área 

 

Hab / 

 

Tx de 
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(2000) (2010) crescimento  

(2000- 2010) 

(Km
2) 

Km² 

(2010) 

urbanização 

(% em 

2010) 

Abreu e 

Lima 

89.039 94.429 0,6 125.9

91 

724,7 91,70 

Araçoiaba 

15.108 18.156 1,9 96.38

1 

196,7 84,11 

Cabo de 

Santo 

Agostinho 

152.977 185.025 1,9 447.8

75 

414,3 90,66 

Camaragibe 

128.702 144.466 1,2 55.08

3 

2.821,6 100 

Igarassu 

82.277 102.021 2,2 305.5

65 

333,8 92,06 

Ilha de 

Itamaracá 

15.858 21.884 3,3 65.44

1 

328,1 78,05 

Ipojuca 

59.281 80.637 3,1 527.3

17 

151,4 74,05 

Itapissuma 

20.116 23.769 1,7 74.24

9 

320,3 77,57 

Jaboatão 

dos 

Guararapes 

581.556 644.620 1,0 256.0

73 

 

2.492,7 97,83 

Moreno 

49.205 56.696 1,4 195.6

03 

289,1 88,52 

Olinda 

367.902 377.779 0,3 43.54

8 

9.059,4 98,02 

Paulista 

262.237 300.466 1,4 93.51

8 

3.084,9 100 

Recife 

1.422,9

05 

1.537.70

4 

0,8 217.4

94 

7.037,5 100 

São 

Lourenço da 

Mata 

90.402 102.895 1,3 264.3

46 

392,4 94,03 

Fonte: IBGE/Censo 2010; Agência Condepe/FIDEM. 

 Em relação aos aspectos de ocupação dos municípios componentes da região 

oeste, São Lourenço da Mata apresenta a menor população, o maior território e menor 

densidade demográfica. E é onde se dá a maior taxa de crescimento dessa região, 

acompanhado do município de Camaragibe, analisando o período de 2000 a 2010. Já os 

municípios do Recife e Jaboatão são os que possuem maior população e menores taxas 

de crescimento.  

 Comparando os dados dos municípios de São Lourenço da Mata e Camaragibe 

com os demais municípios da RMR, verifica-se que estes correspondem a 6ª e 5ª menor 

taxa de ocupação da RMR, o que evidencia uma taxa de crescimento inferior a de toda 
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região metropolitana oeste. Ao mesmo tempo em que São Lourenço possui a 7ª menor 

densidade demográfica da região. Esses dados mostram que a Região Metropolitana 

cresce no sentido norte e sul, e não leste-oeste, onde se localiza a Cidade da Copa. 

 Nesse sentido, observa-se uma constituição de partes ou fragmentos dentro de 

um mesmo território. Esses fragmentos constituem espaços de desigualdade social, 

política e econômica. E a Cidade da Copa vem acompanhando essa tendência 

metropolitana, na medida em que se tem a construção de um novo contexto urbano 

internacional dentro de um território essencialmente marcado por um processo histórico 

desigual. Assim, Lacerda (2011) lembra que: 

 

O território metropolitano é o resultado do acúmulo de modelos de 

estruturação espacial, ou seja, de práticas urbanizadoras. Cada um 

desses modelos, que se sucederam desde o período colonial, responde 

aos imperativos econômicos, sociais e culturais que acompanharam 

[...]. O traço comum a todos esses modelos é a fragmentação espacial.  

(LACERDA, 2011, p.20) 

  

 

 Apesar de caracterizar-se por um processo de conurbação de várias cidades, a 

RMR é formada por diversos fragmentos. Esses são resultados do modelo de 

estruturação espacial que, no objeto de estudo, é essencialmente mercadológico e, por 

essa razão, não se observa uma política pública de inclusão. 

 Na realidade, o conjunto dessas ações se apresenta com caráter de inclusão 

econômica e espacial do município em análise, associado a um desenvolvimento 

especulativo (Figura 11). Desse modo, os grandes eventos, como o da Copa do Mundo, 

essencial a atividades humanas e ao seu desenvolvimento, não apresentam um caráter de 

inclusão social uma vez que a população local não é contemplada com as políticas 

públicas voltadas à realização do megaevento em destaque. 
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Figura 11: Mercado Imobiliário – Copa 2014 

Fonte: Ana Ramalho, Germana Santiago; Marcelo Allgayer (2012) 

 

 A esse respeito, ainda de acordo com Lacerda (2011): 

 

Frente a essa realidade, a principal diretriz do planejamento urbano 

metropolitano deveria voltar-se para a implantação de redes de 

mobilidade e de serviços, com dimensões metropolitanas, capazes de 

garantir um alto nível de agregação, de integração das suas diversas 

partes, em um tecido único, o que contribuiria para maior equidade 

social, econômica, política e espacial da coletividade. Frente, porém, 

aos constantes processos de privatização dessas redes, ao fomento de 

investimentos privados de consumo coletivo e à ausência de uma 

gestão metropolitana, comprometida com as condições de vida dos 

seus cidadãos, as diferenciações espaciais, em termos de provimento 

dessas redes, tendem cada vez mais, a acentuar-se e, com elas, a 

fragmentação socioespacial metropolitana. (LACERDA, 2011, p.22) 

 

 

 Quanto aos aspectos socioeconômicos, conforme abaixo na tabela 3, verifica-se 

que o município de São Lourenço da Mata ocupa apenas o 10º lugar em relação ao 

Índice de Desenvolvimento Urbano – IDH (2010) e o município de Camaragibe o 5º, 

dentre os 14 municípios metropolitanos. Quanto ao Produto Interno Bruto – PIB/per 

capita o município de São Lourenço situa-se na 13ª colocação e o município de 

Camaragibe na 12ª, respectivamente. Em relação ao PIB/município, Camaragibe é o 9º 
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menor e São Lourenço o 10°, entre os 14 municípios metropolitanos, caracterizando-se 

assim, como os municípios mais pobres da RMR.  

 

Tabela 3: Síntese dos indicadores socioeconômicos da Região Metropolitana do Recife 

Municípios
 

 

IDH – 

2000 ¹ 

 

IDH – 

2010 ¹ 

 

PIB/Per 

Capita ² 

 

PIB/município 

(mil) ² 

Abreu e Lima 0,561 0,679  8.977 847.757 

Araçoiaba 0,429 0,592   3.550 64.421 

Cabo de Santo Agostinho 0,547  0,686 24.179  4.476.233 

Camaragibe 0,582  0,692   5.237 756.792 

Igarassu 0,536  0,665   11.244 1.146.753 

Ilha de Itamaracá 0,569 0,653    5.417 121.621 

Ipojuca 0,457 0,619 112.924 9.095.145 

Itapissuma 0,507 0,633  20.208 479.402 

Jaboatão dos Guararapes 0,625 0,717  12.966 8.359.552 

Moreno 0,511  0,652   5.350 303.743 

Olinda 0,648 0,735  8.275 3.108.010 

Paulista 0,648 0,732  7.084 2.129.675 

Recife 0,660  0,772  19.540 30.032.003 

São Lourenço da Mata 0,530 0,653  5.070 522.070 

¹ Fonte: Atlas Brasil 2013 Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. 

² Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de Governo e 

Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA. (2010) 

 

 Entretanto o município em questão apresenta potencial econômico, espacial e 

social para tornar-se sede de um megaevento no calendário esportivo internacional tal 

como o da Copa do Mundo de 2014, sobretudo, se for viabilizado por intervenções 

diretas dirigidas. 

 E o desafio do planejamento volta-se a um confronto entre o local e o global. 

“Participar da globalização implica a construção de uma estratégia de sobrevivência no 

interior da rede de cidades globais. Tal estratégia significa o reforço das especificidades 

locais para que a diferença possa tornar-se valor.” (notas de aula – Teoria da Formação 

do Urbano – Norma Lacerda, 2012). 
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2.3 VIABILIDADES DA ARENA PERNAMBUCO 

 

 A concepção de um megaevento esportivo, como uma Copa do Mundo, impõe 

ao território que o sediará uma grande quantidade de transformações de diferentes 

escalas. Considerando que se trata de uma configuração internacional, com arranjos 

essencialmente econômicos, que se sobrepõe às realidades nacionais e locais.  

 Em princípio, os megaeventos constituem uma nova concepção de cidade, 

inclusive pelos próprios projetos de mobilidade urbana e acessibilidade as novas 

Arenas, e de planejamento urbano. Modificações em planos diretores municipais, por 

exemplo, a partir da confirmação das cidades-sede, indicam esse novo cenário.  

 Um cenário econômico que Carlos Vainer (2011) trata como cidade mercadoria, 

em que o setor privado deve assumir a direção das estratégias econômicas locais. 

Assim,  

 

No lugar do planejamento moderno, compreensivo, fortemente 

marcado por uma ação direta do Estado, expressa, dentre outros, nos 

zoneamentos e nos planos diretores, surgiu um planejamento dito 

estratégico, que se pretende flexível, amigável ao mercado [...] e 

orientado pelo mercado [...]. (VAINER, 2011).  

 

 

Entretanto, a formação de uma Cidade da Copa, de uma nova centralidade 

urbana a oeste da RMR, dentro de um contexto de gestão (e não planejamento)¹, se 

enquadra mais uma vez em uma perspectiva mercadológica. Nesse caso, uma “cidade-

mercadoria” como Vainer (2000) analisa quando a cidade é vendida pelo próprio 

governo local, associado ao chamado marketing urbano.  

A venda da imagem de cidade segura muitas vezes vai junto com a venda da 

cidade justa e democrática. 

 
Talvez esta seja, hoje, uma das ideias mais populares entre os 

neoplanejadores urbanos: a cidade é uma mercadoria a ser vendida, 

num mercado extremamente competitivo, em que outras cidades 

também estão à venda. Isto explicaria que o chamado marketing 

urbano se imponha cada vez mais corno uma esfera específica e 

determinante do processo de planejamento e gestão de cidades. Ao 

mesmo tempo, aí encontraríamos as bases para entender o 

comportamento de muitos prefeitos, que mais parecem vendedores 

ambulantes que dirigentes políticos.  
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A cidade, porém, reconhecerão mesmo seus mais convictos 

vendedores, é certamente a mais complexa de quantas mercadorias 

jamais existiram. Nestas condições, o que é que, afinal de contas, se 

vende quando se põe à venda uma cidade? (VAINER, 2000, p. 78) 

 

  

 Em analogia, Mascarenhas (2011) já analisava os jogos Pan-americanos de 2007 

no estado do Rio de Janeiro, quando refletiu basicamente sobre interesses empresariais e 

com gastos públicos, sem incluir ou privilegiar outros espaços da cidade. Dessa forma, 

observa-se a incoerência que reflete diretamente nas cidades: de um lado os interesses 

neoliberais, de outro o novo paradigma de planejamento e gestão das cidades.  

 

O Pan-2007, no Rio de Janeiro, pareceu corresponder a esse novo 

paradigma de planejamento urbano, por ter refletido basicamente 

interesses empresariais, envolvendo fartos gastos públicos, e ter eleito 

a intervenção em zonas restritas da cidade, beneficiando, sobretudo, 

áreas nobres (no caso, a Barra da Tijuca). Recusou-se uma abordagem 

integradora, que buscasse enfrentar a problemática geral da cidade e 

vislumbrasse a possibilidade do desenvolvimento socioespacial, como 

ocorreu, ainda que parcialmente, nos Jogos Olímpicos de Barcelona. 

(MASCARENHAS, 2011, p.36) 

 

 

Dentre as ações e os projetos voltados aos megaeventos em Pernambuco, é 

importante analisar a Cidade da Copa. Uma das unidades de negócio estabelecidas no 

modelo de gestão adotado, a Parceria Público-Privada (PPP) que se caracteriza, de fato, 

por ser um novo conceito de moradia da Região Metropolitana do Recife (RMR).  

Nesse sentido, Sánchez (2011) esclarece que: 

 

(...) os investimentos tendem a se concentrar em grandes intervenções, 

selecionadas segundo critérios de valorização do capital privado, 

embora nelas de engajem importantes recursos públicos, com 

inegáveis consequências para as necessidades de áreas urbanas menos 

atrativas para os “parceiros”. (SÁNCHEZ, p.170) 

 

 

 A Odebrecht Participações e Investimentos, empresa integrante ao Consórcio 

Cidade da Copa, está responsável pela construção de uma nova cidade dentro da área 

territorial da RMR.  

 

 

 
______________ 
¹ O termo “gestão” não deve ser compreendido como sinônimo de “planejamento’. Souza 

(2006) apresenta as diferenças conceituais entre os mesmos.   
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 Na porção oeste, no entorno de alguns municípios, dentre eles o município-sede 

São Lourenço da Mata, está em construção a 1ª Smart City da América Latina. Um novo 

modelo e conceito de cidade inteligente que objetiva proporcionar um equilíbrio entre o 

desenvolvimento urbano e a conservação dos recursos naturais, aliado ao alto nível de 

tecnologia empregada.  

 Como justificativa a esse processo inovador no que diz respeito à formação de 

um novo modelo de cidade, o empreendedor afirma: 

 

A Região Metropolitana do Recife conta com dois parques industriais, 

dois portos e um aeroporto internacional, além de um conglomerado 

de indústrias, empresas especializadas em tecnologia da informação. 

Esse conjunto inspira altos índices de desenvolvimento para os 

próximos anos. 

Considerada uma das capitais mais adensadas do país, centraliza sua 

ocupação entre o litoral sul e norte. A demanda por uma nova zona de 

expansão é latente e a zona oeste é o caminho natural para esse 

desenvolvimento. Nesse perímetro surge a Cidade da Copa, vetor de 

crescimento econômico e social planejado para essa região. 

(ODEBRECHT, 2012) 

 

 

 Diante disso, tem-se uma reestruturação urbana como principal fator para 

adquirir maior visibilidade no cenário nacional, bem como oportunidades de 

administração. Porém, não se pode negligenciar o outro lado: o fato de que as 

consequências dessa reestruturação implicam diretamente no futebol local, nos 

torcedores e nas estratégias dos clubes locais para se incluírem nessas novas 

oportunidades.   

 Portanto, esse projeto de cidade inteligente é uma concepção de city marketing 

que corrobora a sua promoção a partir dos megaeventos. Isso implica em uma 

reestruturação urbana na RMR, bem como na dinâmica dos clubes locais que ficam 

passíveis a esse processo: diretamente – nos períodos de partidas internacionais oficiais, 

como a Copa das Confederações 2013, em que seus centros de treinamentos foram 

reservados para funcionar como COT das seleções que disputaram seus jogos; 

indiretamente – a partir da “necessidade” de inclusão nessa nova concepção de estádios 

para arenas, e consequentemente a modernização do seu patrimônio.  
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Coube ao Governo de Pernambuco selecionar o lugar-sede mediante alguns 

critérios específicos. No geral, destaca-se essencialmente a intenção de gerar uma nova 

centralidade urbana a oeste da RMR, articulada ao núcleo da metrópole pela expansão e 

modernização da infraestrutura viária de mobilidade urbana, que irá atender o público 

juntamente com seus serviços necessários. 

Entretanto, ainda em 2008, foi realizado o anúncio da escolha de “Recife”, pela 

FIFA, como uma das cidades-sede da Copa do Mundo 2014. A partir daí, vários foram 

os projetos para construção de novas Arenas na RMR, antes da escolha da atual Arena 

Pernambuco.   

Com o advento da preparação ao espetáculo da Copa do Mundo, o estado de 

Pernambuco poderá receber, ao longo de três anos, investimentos da ordem de oito 

bilhões de reais, de acordo com Ricardo Leitão, Secretário Extraordinário da Copa de 

2014, vislumbrando-se aqui, mais uma vez, visões de panaceia para solucionar crises 

seculares. Assim, poder-se-á ter um espaço com grande quantidade de investimentos, 

levando em consideração o tempo de uso ou exploração do espaço em questão (Cidade 

da Copa e Arena) por um tempo específico, tanto por parte do setor privado, em seus 

direitos obtidos na parceria público-privada, como dos poderes públicos envolvidos no 

sentido da sua re-legitimação. 

Essa foi a forma oficial para efetivação da candidatura de Pernambuco aos 

megaeventos citados. E, em consequência disso, as relações e possibilidades de contrato 

com o consórcio que atualmente administra o uso da Arena Pernambuco exige de cada 

clube local uma logística própria para verificar as vantagens ou não de sua utilização.  

Além disso, destaca-se que, através desses objetos espaciais (Arena e Cidade da 

Copa), a publicidade permanentemente, com relação às positividades da “Cidade da 

Copa”, realimenta o imaginário das pessoas, ressaltando perspectivas de acesso aos 

desejados bens de consumo coletivo: moradia, emprego, educação etc. 

 

Em outras palavras, a presença de empresas globais no território é um 

fator de desorganização, de desagregação, já que elas impõem 

cegamente uma multidão de nexos que são do interesse próprio, e 

quanto ao resto do ambiente, nexos que refletem suas necessidades 

individualistas, particulares. (SANTOS, 2007, p.20). 

 

 

A partir desses elementos, vários são os desdobramentos, sobretudo do ponto de 

vista socioeconômico. A efetivação desse projeto foi possível em função de outros 
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projetos complementares de mobilidade urbana e desapropriações em alguns municípios 

da RMR, o que culminou em movimentos sociais, como o Comitê Popular da Copa, 

com a finalidade de garantir a transparência política e econômica, bem como os direitos 

da população que mais cedo ou mais tarde sofreria com sua prática.  

Dessa forma, os três principais clubes da capital estariam buscando uma 

mudança também na cultura do futebol de Pernambuco. Uma mudança conceitual, uma 

vez que ao mudar de “estádio” para “arena” as consequências são consideráveis:  

 Mudança do perfil socioeconômico do torcedor (elitização do torcedor) – 

A concepção de uma Arena acarreta em uma valorização do clube e consequentemente 

em um maior valor a ser pago pelos ingressos. Além disso, uma Arena é concebida 

também pela sua multifuncionalidade, ou seja, não apenas para o futebol; 

 Comportamento do torcedor – Nas Arenas não há uma especificação 

definida em relação aos lugares. O torcedor tem, ainda que teoricamente, acesso a todos 

os setores ou partes da mesma. Soma-se a isso, o fato de não haver alambrados 

separando radicalmente os torcedores do campo de jogo.  

Assim, a utilização da Arena Pernambuco, como já ocorre com o Clube Náutico 

Capibaribe evidencia uma nova gestão e dinâmica do mesmo e seus torcedores. Pelo 

mesmo raciocínio, os que não a utilizam buscam uma reorganização.  

 

2.3.1 A Arena Pernambuco e a relação com os clubes 

  

 Em meados do mês de outubro de 2011, o Clube Náutico Capibaribe assinou um 

contrato para formalizar uma parceria de uso juntamente com o consórcio da Arena 

Pernambuco. Esse clube foi o primeiro e único até o momento a assinar o contrato. 

Assim, o clube teve o direito de jogar no “estádio da Copa” a partir de julho de 2013, 

adquirindo várias vantagens, sobretudo, financeiras.   

 Além dos investimentos financeiros o clube irá contar com uma nova realidade 

do mundo do futebol de Pernambuco. O padrão europeu da Arena irá proporcionar uma 

nova experiência ao torcedor alvirrubro, uma vez que esse clube foi o primeiro a firmar 

essa parceira não exclusiva. Um equipamento maior e mais moderno para o 

desenvolvimento do clube.  

 O documento foi assinado pelo governador Eduardo Campos, pelo presidente do 

Náutico, Berillo Albuquerque, e pelo diretor-presidente do consórcio, Marcos Lessa. 
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Com a oficialização da parceria, o Náutico recebeu cerca de R$ 2 milhões, além de um 

investimento de R$ 4 milhões para a modernização de seu centro de treinamento (dois 

campos de treinamento e alojamento para o futebol profissional, divisões de base e 

juniores). Até começar a jogar na Arena Pernambuco, o Náutico contou com um aporte 

financeiro pago pelo consórcio encabeçado pela construtora Odebrecht de R$ 500 mil 

por mês. A partir do momento que começaram os jogos do clube na Arena, esse valor 

deixou de ser pago e a renda dos jogos passou a ser distribuídas em proporções não 

equitativas.  

   

Decisão pró-Arena foi quase unânime 

 O primeiro passo para que a Arena Pernambuco se tornasse a nova casa do 

Náutico ocorreu quando o Conselho Deliberativo do Clube aprovou a mudança de 

endereço. Na ocasião, 84 conselheiros votaram a favor da parceria e apenas dois se 

posicionaram contra. O acordo entre o Náutico e o consórcio da arena valerá por 30 

anos inicialmente. 

 Por conta da parceria, o Náutico negociará parte de sua atual moradia. A sede 

social será preservada, uma vez que é um patrimônio tombado, mas o estádio dará lugar 

a outros empreendimentos.  

 

Ampliação da capacidade de torcedores 

 O Clube conta atualmente em seu estádio com uma capacidade para 20.000 

torcedores no máximo. Com a transferência dos jogos para a Arena essa capacidade será 

dobrada, uma vez que a mesma atende a 46.000 lugares sentados. 

 Entretanto, é bem verdade que a torcida do clube alvirrubro não atende, em 

média, a capacidade máxima do seu estádio. Dessa forma, há uma previsão ou 

planejamento para ampliação do número de torcedores. E de fato isso deverá ocorrer, 

inclusive pelo fato de que na Arena os ingressos terão um valor acima da tabela atual. 

Para a receita dos jogos serem viável, os mesmos deverão contar com um número maior 

de torcedores.    

 

Relação dos torcedores com a nova casa 

 Historicamente, o Clube tem uma relação grande com os bairros vizinhos da sua 

atual sede. Boa parte de sua torcida é moradora da região mais nobre da cidade do 
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Recife, em bairros como Casa Forte, Rosarinho, Parnamirim, Boa Viagem, etc. Dessa 

forma, é habitual ainda hoje que vários torcedores do Náutico se dirijam ao estádio a pé, 

pois já sabem onde estacionar o carro e tem a sede do Clube como local de encontros 

antes dos jogos.     

 O deslocamento para a Arena Pernambuco irá mudar essa forma de mobilidade 

da torcida com certeza. E isso foi um dos pontos negativos superado, até o momento, 

pelas outras vantagens que a nova casa irá proporcionar: camarotes premium, 

infraestrutura de bares e restaurantes, tecnologia, conforto... 

 

Visibilidade        

 Essa parceria com a primeira Arena do estado de Pernambuco, sede da Copa das 

Confederações 2013 e Copa do Mundo 2014, irá proporcionar uma maior visibilidade 

ao Clube. O futebol do Náutico contará além dos direitos de transmissão televisivos 

com uma ampliação financeira (cerca de 80% da receita do Clube) na sua relação com 

os (futuros) patrocinadores.  

 Dessa forma, o mesmo pretende contar com mais essa ampliação financeira, 

permitindo a contratação de profissionais mais qualificados e aquisição de novos 

equipamentos esportivos. Um exemplo foi a reforma e ampliação do Centro de 

Treinamento do Clube.  

 

Ingressos 

 O Programa Todos com a Nota, no caso do Náutico com a Arena Pernambuco, 

será ampliado. Estima-se que dos 8.000 ingressos direcionados ao Programa, a 

quantidade na Arena seja de 15.000. Somente essa ampliação dos ingressos e 

consequentemente da receita repassada pelo Governo do Estado justifica a viabilidade 

financeira da transferência. Em contrapartida, a participação do Clube com o Governo 

de Pernambuco também irá ser ampliada, uma vez que a cota financeira a ser repassada 

ao primeiro será maior.  

 Para os demais torcedores, a venda de ingressos deverá ser modificada em 

relação à atual. A tradicional bilheteria deverá ser substituída pela internet, onde serão 

cadastrados os torcedores e sócios do Clube para efetivação da sua compra. Essa medida 

visa também inibir a ação de cambistas, visto que é uma aposta do Clube em relação ao 
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problema, tradicional nos estádios de futebol, da compra antecipada de ingressos para 

revenda por preços mais elevados.    

  Com relação à renda dos jogos (da venda de ingressos), é realizada uma 

proporção não equitativa entre os participantes da parceria. O consórcio conta com um 

maior percentual em função de ser o responsável por toda a logística e custos durante a 

realização dos mesmos.  

 Dessa forma, os custos que o Náutico tinha com o estádio em relação à irrigação 

e manutenção do gramado, limpeza de arquibancadas e banheiros, logística de 

profissionais para venda dos ingressos, energia, entre outros, atualmente se distribui a 

partir da PPP, com a Arena Pernambuco (Odebrecht).  

 

Sport e Santa Cruz 

 É verdade que no futebol os torcedores criam uma identidade com as sedes, 

estádios ou arenas dos seus respectivos clubes. A identidade dos torcedores do Náutico 

com a Arena Pernambuco é algo novo e ainda incerto, uma vez que a mesma não é 

propriedade do Clube. Soma-se a isso, os interesses e viabilidades econômicas da gestão 

da Arena Pernambuco que inclui outras atividades divergentes do setor futebolístico.  

 Dessa forma, existe a possibilidade dos clubes Sport e Santa Cruz fecharem 

contrato com a Arena Pernambuco, o que interfere na relação financeira e também na 

construção de uma identidade. O primeiro clube a fechar o contrato apenas terá maior 

prioridade em relação a datas para jogos e eventos. O Náutico dessa forma garante a 

execução de todos os seus jogos na Arena Pernambuco, pois em caso de 

incompatibilidade de agenda em função de múltiplos campeonatos, os clubes que 

assinarem contrato posteriormente terão seus jogos realizados em outro local, por 

exemplo, os seus respectivos estádios. 

 O Náutico, por exemplo, ao contratar a Arena Pernambuco em São Lourenço da 

Mata pelo período mínimo de 30 anos, abriu a possibilidade de negociar o espaço do 

seu agora antigo estádio, conhecido popularmente por Estádio dos Aflitos. Por tratar-se 

de uma área de grande valor imobiliário, em bairro nobre da cidade do Recife, há 

infinitas possibilidades de negócios e perspectivas para novas funções nesse espaço no 

setor terciário e/ou construção civil.  

 Por outro lado, como exposto anteriormente, o Sport e o Santa Cruz, para não 

ficarem de fora da modernização dos seus patrimônios e do futebol nacional e local, 
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desenvolvem seus projetos particularmente. Entretanto, por localizarem em área urbana 

da metrópole do Recife com alta densidade demográfica, há perspectiva de 

reestruturação urbana (no local da sede e entorno).  

 É um exemplo do que Harvey (2006) analisa na produção capitalista além de 

seus custos para ter lucro. Este, porém, deve ser reinvestido para gerar mais lucro. A 

perpétua necessidade de encontrar territórios “férteis” para a geração do lucro e para seu 

reinvestimento é o que molda a política do capitalismo.  

 No caso da possível reestruturação urbana com parcerias com o setor 

imobiliário, trata-se da “concorrência destrutiva” na busca constante por novos 

mercados ou novos territórios, ainda que em longo prazo. Assim, a necessidade de 

contornar essas barreiras e expandir a lucrativa impulsiona o processo de urbanização.  

 

2.3.2 As estratégias espaciais dos clubes diante da Arena Pernambuco 

 

 Apesar da Copa em Recife ser efetivada a partir da construção da Cidade da 

Copa, apostando que esse projeto não iria acontecer em função de sua complexidade, 

em 2009, o Santa Cruz Futebol Clube, time pernambucano possuidor do maior estádio 

esportivo em Recife, efetivou sua proposta de candidatura à Copa do Mundo 2014 

através da chamada Arena Coral. Com capacidade de público ampliada para 68.000 

pessoas e localização próxima do centro do Recife, o Clube apostava na possibilidade 

de ampliação do seu patrimônio.  

 Isso seria, de fato, um grande benefício à história e cultura do futebol de 

Pernambuco, uma vez que o Estádio do Arruda, como é conhecido atualmente, foi o 

único palco oficial dos jogos da seleção brasileira no estado, principalmente na década 

de 90, registrando inclusive nesses jogos as maiores médias de público do estádio 

superando 85 mil pessoas.  

 Apesar dessa tradição, o Governo do Estado não levou em consideração esse 

projeto, o que poderia representar na reformulação desse estádio, que além de se 

localizar em área central do Recife, possui a maior média de público também em 

campeonatos estaduais, regionais e nacionais. Além disso, possui em padrão FIFA parte 

de sua estrutura como tamanho do campo de jogo e seus vestiários.  

Porém, foi considerado apenas como uma aposta de “plano B” para a Copa do 

Mundo 2014, apesar de que, o Governo de Pernambuco nunca ter levado esse fato em 
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consideração.  Na época, o posicionamento da Secretaria Extraordinária da Copa do 

Mundo (SECOPA) foi:  

 

O único projeto que existe em Pernambuco, aprovado pela FIFA e 

pelo Comitê da Copa de 2014, é a Cidade da Copa, em São Lourenço 

da Mata. Não existe nenhum outro projeto. Não existe outra 

alternativa. (Ricardo Leitão em entrevista ao Diário de Pernambuco, 

2009.) 

 

 

 Como já exposto, o Santa Cruz tem um projeto de ampliação e modernização da 

sua infraestrutura atual. Esse que foi lançado como uma das candidaturas para palco dos 

jogos da Copa das Confederações 2013 e Copa do Mundo 2014, mas que atualmente 

segue lentamente uma vez que sua efetivação dar-se-ia fundamentalmente sem a 

participação do poder público. Já o Sport tem um projeto em fase de aprovação junto à 

Prefeitura do Recife para “erguer” o maior complexo esportivo do município.  

 Entretanto, há de se considerar as interfaces que ocorrem paralelamente as 

tentativas de modernização dos complexos locais de esportes e principalmente do 

futebol. Todos os principais clubes dependem parcialmente de uma renda procedente do 

Governo de Pernambuco, mediante o programa Todos com a Nota. Esse programa 

repassa um valor mensal para que o Clube disponibilize uma quantidade de ingressos à 

torcedores que apresentem notas fiscais. E seu alcance é para disputa de campeonatos 

locais ou nacionais.  

 Recentemente, foi publicada no Diário Oficial do estado de Pernambuco a Lei n° 

14.486, de 23 de novembro de 2011. Essa é uma modificação da Lei n° 13.227, de 10 de 

maio de 2010: 

 

Art. 2º A Campanha de que trata esta Lei consistirá na troca, pelos 

consumidores finais do Imposto sobre Operações Relativas à 

Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 

Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, 

de documentos fiscais, por cupons numerados, que poderão servir de 

ingresso em eventos esportivos, nos termos do Regulamento. (Lei n° 

13.227, de 10/05/2010) 
 

 

 Já a primeira, em suas alterações afirma que: 
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Art. 2º A Campanha de que trata esta Lei consistirá na troca, pelos 

consumidores finais de mercadorias e serviços sujeitos ao Imposto 

sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 

Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e 

de Comunicação – ICMS, de documentos fiscais, por cupons 

numerados, que poderão servir de ingresso em eventos esportivos ou 

culturais e para programas de premiações junto a escolas públicas 

estaduais e a instituições não governamentais, sem fins lucrativos, nas 

áreas de saúde e assistência social, nos termos estabelecidos em 

regulamento. 

 

§ 1º os eventos esportivos na modalidade futebol profissional, cujos 

mandantes sejam clubes da Capital do Estado, para fins do disposto no 

caput deste artigo, só poderão ser realizados na Arena Multiuso da 

Copa 2014, à exceção do disposto no §2º deste artigo. 

 

§ 2º O Clube de Futebol que tiver contratado com a Concessionária 

administradora da Arena Multiuso Copa 2014 a realização de jogos 

naquela Arena Multiuso fará jus aos benefícios decorrentes da 

Campanha de trata esta Lei, mesmo para as partidas realizadas em 

campo de futebol de sua propriedade ou por ele indicado, nos termos 

estabelecidos no contrato a ser assinado com a Concessionária, 

obedecidas as condições estipuladas em decreto do Poder Executivo. 

(Lei n° 14.486, de 23/11/2011) 

  

 

 Dessa forma, pode-se concluir que as alterações feitas em tais legislações 

indicam que só terão os benefícios financeiros concedidos os clubes que disputarem 

suas partidas na Arena Pernambuco. Isso indica também uma manobra do Governo de 

Pernambuco para sustentar o contrato de PPP com a Concessionária da Arena e 

equilibrar as receitas e despesas.  

 Mesmo sendo indispensável à participação dos principais clubes da capital no 

que diz respeito ao contrato com a Arena Pernambuco, jogando seus melhores jogos 

para equilibrar a balança financeira como já exposto, só o Náutico fez isso. Entretanto, 

em sequência a esses fatos, em 2011, o Sport Clube do Recife também lança seu próprio 

projeto de Arena. Nesse caso, não como efetivação de candidatura para a Copa do 

Mundo 2014, mas concebida em função da urgência para ampliação e modernização do 

Clube, por critérios, sobretudo, de concorrência futebolística entre os próprios clubes.   

 

2.3.3 As obras de infraestrutura para viabilidade da Arena Pernambuco 

  

 A RMR se transformou em um grande canteiro de obras. Uma série de 

investimentos em obras viárias foi fundamental para melhorar a mobilidade urbana não 
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apenas durante, mas também depois das competições. O Governo de Pernambuco 

investiu em obras de infraestrutura, ao todo, R$ 2 bilhões. Desse montante, R$ 532 

milhões são de investimentos na construção da Arena Pernambuco; e o restante em 

obras de infraestrutura na cidade: R$ 646,8 milhões destinados às obras prioritárias para 

a Copa das Confederações da FIFA 2013 e R$ 817,1 milhões para o Mundial de 2014. 

 O novo sistema viário inclui implantação e duplicação de rodovias, junto à 

extensão do serviço de metrô, tendo por objetivo principal conectar o sistema existente 

ao oeste da RMR, onde se localiza a Arena Pernambuco.  

 De acordo com a SECOPA, as principais obras, custos, prazos e seus respectivos 

executores são:   

 

Figura 12: Obras concluídas para mobilidade urbana. 

Fonte: Secretaria Extraordinária da Copa em Pernambuco (2012) 

 

 Além dessas, destacam-se outras, ainda em execução durante a coleta de dados 

dessa pesquisa, porém concluídas a tempo para a Copa do Mundo de 2014.   

 
Figura 13: Obras em execução para mobilidade urbana. 
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Fonte: Secretaria Extraordinária da Copa em Pernambuco (2012) 

 

  

 Entregue em abril de 2013, a Arena Pernambuco recebeu três jogos da Copa das 

Confederações da FIFA 2013: Espanha x Uruguai, Itália x Japão e Uruguai x Taiti. Já 

na Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014, a Arena foi palco de cinco partidas, sendo 

quatro duelos da primeira fase (Costa do Marfim x Japão / Itália x Costa Rica / Croácia 

x México / Alemanha x Estados Unidos) e um confronto válido pelas oitavas de final.  

 Construída a partir da PPP entre o Governo de Pernambuco e o Consórcio Arena 

Pernambuco no valor de R$ 532 milhões, a Arena, entregue em abril de 2013, dois 

meses antes da Copa das Confederações da FIFA, tem todos os assentos na cor 

vermelha, uma homenagem aos três principais clubes do Estado: Sport, Náutico e Santa 

Cruz que tem o vermelho presente entre suas cores.  

 Enfim, esse conjunto de estratégias de implantação tem como meta principal a 

concretização do projeto (“único”) de cidade, o qual se calca na mercadificação global 

do espaço urbano.   
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CAPÍTULO 03: A ARENA PERNAMBUCO EM JOGO 

 

 Os impactos a serem constatados e analisados a partir do funcionamento da 

Arena Pernambuco são vários. Aspectos de desenvolvimento econômico, segurança 

pública, mobilidade urbana, governança, entre outros, fazem parte da ampla 

possibilidade de estudos em diferentes escalas de análise.  

 Assim, torna-se fundamental definir períodos de observação e análise do 

funcionamento do palco dos megaeventos em Pernambuco, ainda que não se tenha 

como objetivo analisar todos os aspectos possíveis citados. Dessa forma, o período da 

Copa das Confederações 2013 e após o término dessa competição, durante o 

funcionamento da arena em alguns jogos de campeonatos locais ou nacionais sem as 

interferências da FIFA, foram analisados. 

 Vale salientar que o período pós-Copa das Confederações 2013 caracteriza-se 

apenas pela análise da utilização da Arena Pernambuco através do Clube Náutico 

Capibaribe que, como citado anteriormente, foi o primeiro e único, até o momento, a 

firmar uma parceria de uso da mesma.  Entretanto, uma analogia com os outros dois 

clubes, Sport e Santa Cruz, em seus respectivos estádios, é fundamental para avaliação 

da arena.  

 

3.1 A EXPERIÊNCIA DA COPA DAS CONFEDERAÇÕES 2013 

    

 Diante da oficialização de Pernambuco como estado-sede também da Copa das 

Confederações 2013, vários foram os preparativos e organizações em torno da capital 

pernambucana. O primeiro passo foi a reforma dos Centros de Treinamentos (CTs) dos 

clubes da capital ao custo de R$ 1,2 milhão aos cofres da cidade. Além disso, houve 

investimentos nas áreas de segurança, transporte, obras nas vias públicas, capacitação, 

turismo, entre outros, que alcançaram os R$ 15 milhões.  

 Com efeito, por exemplo, o Estádio do Santa Cruz cedido à FIFA para treino das 

seleções que disputaram o torneio, deixou o clube impedido de trabalhar nos seus 

domínios. As atividades físicas e de treinamento foram transferidas para espaços 

públicos (ver figura 14).  
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Figura 14: Santa Cruz já está impedido de trabalhar no gramado do Arruda. 

Fonte: www.globoesporte.com. Acesso em: 21 de maio de 2013. 

 

  

 Apesar dos investimentos citados e da definição dos locais de treinamento das 

seleções, vários foram os problemas que expuseram a cidade do Recife no cenário 

internacional. A Copa das Confederações 2013 expôs o planejamento deficiente e a falta 

de sincronismo. A chegada das seleções da Espanha e do Uruguai foi marcada por 

engarrafamentos, protestos e acidentes (ver figuras 15 e 16): 

 

 

Figura 15: Ônibus do Uruguai a caminho do treino: estrada muito ruim antes de chegar ao CT (Foto: 

Franco Benites).  
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Fonte: Globoesporte.com 

 

 

 
Figura 16: Funcionários tentam arrumar estrada pouco antes 

da passagem do ônibus (Foto: Edgard Maciel)  

Fonte: Globoesporte.com 

 

 A mobilidade urbana foi um desafio também para os torcedores. Cabe lembrar 

que a Arena Pernambuco, palco do megaevento, localiza-se a aproximadamente 18 Km 

do centro do Recife e que durante os eventos oficiais da FIFA o seu acesso por meio de 

carros particulares ou transporte público fica restrito.  

 Assim, a Secretaria Extraordinária da Copa (SECOPA) orientou o uso do metrô 

como principal meio de acesso, o que evidenciou a incapacidade do transporte em 

função da demanda (ver figuras 17 e 18). 

 

   

 

Figuras 17 e 18: Imagens da Estação Cosme e Damião no acesso ao 1° jogo da Copa das Confederações. 
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Fonte: Observatório das Metrópoles – Núcleo Recife, em 16 de junho de 2013. 

 

 Diante de tais fatos evidenciados, sentiu-se a necessidade de coletar informações 

no que diz respeito à localização da Arena Pernambuco, seus sistemas de acesso, 

transporte e segurança pública. Além disso, buscou-se verificar as expectativas dos 

usuários em relação às próximas competições e eventos agendados para o mesmo local, 

como a Copa do Mundo 2014.  

 Para tanto, foi elaborado um questionário com 7 (sete) perguntas e seus 

respectivos resultados apresentados nas figuras a seguir. O mesmo foi aplicado através 

de uma plataforma virtual com aproximadamente cem pessoas que frequentaram os três 

jogos da Copa das Confederações em Pernambuco.  

    O primeiro item, sobre a localização da Arena Pernambuco, visou qualificá-la 

no que diz respeito, sobretudo, aos meios de transporte utilizados no período de 

gerenciamento da mesma por parte da FIFA. O resultado, de acordo com a figura 19, 

mostra que mais de 60% das pessoas considera regular ou ruim.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Localização da Arena Pernambuco. 

Fonte: Observatório das Metrópoles – Núcleo Recife (2013). 

 

 Outro questionamento referiu-se às condições de acesso da Arena Pernambuco 

sob o aspecto de sua infraestrutura. O resultado negativo encontrado na figura 20 pode 

ser relacionado ao fato das limitações impostas pela FIFA, em seu perímetro de 2 km 

sob constante monitoramento e segurança, somado à distância da Arena aos meios de 

transporte público.     
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Figura 20: Condições de acesso à Arena Pernambuco. 

Fonte: Observatório das Metrópoles – Núcleo Recife (2013). 

 

 O terceiro item do questionário passou, então, a avaliar a qualidade dos 

transportes disponíveis para a Arena Pernambuco. Vale salientar que o modal 

selecionado pela SECOPA para atender as exigências da FIFA foi o metrô em 

integração com ônibus exclusivos para torcedores (com ingresso em mãos). Sendo 

assim, o resultado foi de, aproximadamente, 80% negativo conforme a figura 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 21: Qualidade dos transportes disponíveis para a Arena Pernambuco. 

Fonte: Observatório das Metrópoles – Núcleo Recife (2013). 

 

 

 O quarto item abordou a questão da segurança pública. Sem graves problemas 

ocorridos durante o megaevento esportivo em questão, consegui alcançar, 
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aproximadamente, 80% da amostra com índices excelente ou bom, conforme a figura 

22.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 22: Segurança pública no acesso a Arena Pernambuco.  

Fonte: Observatório das Metrópoles – Núcleo Recife (2013). 

 

 

 O quinto item buscou uma expectativa desse público da Copa das Confederações 

2013, baseado na realidade da Arena Pernambuco após essa primeira experiência, sobre 

a intenção de ir a outros jogos ou eventos no mesmo local. Considerando os objetivos 

lançados pelo Governo do Estado e toda a nova infraestrutura disponível, os resultados 

mostraram que mais de 60% assume essa pretensão, conforme a figura 23.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 23: Pretensão de ir a outros jogos ou eventos da Arena Pernambuco. 

Fonte: Observatório das Metrópoles – Núcleo Recife (2013). 
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 O sexto item questionava os pesquisados sobre o valor dos ingressos. A Copa 

das Confederações 2013 apresentou ao seu público uma diversidade de preços de 

ingressos em que, sua maior parte, distorcia da realidade de custos do torcedor para 

frequentar os jogos de campeonatos locais. Sendo assim, a figura 24 apresenta um 

equilíbrio nos seus resultados.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Valor do ingresso da Copa das Confederações 2013. 

Fonte: Observatório das Metrópoles – Núcleo Recife (2013). 

 

 O sétimo e último item de avaliação caracterizou-se por questionar os 

pesquisados sobre os investimentos do poder público para a construção da Arena 

Pernambuco. A desaprovação foi maioria atingindo, aproximadamente, 70%, conforme 

a figura 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Investimentos do poder público para a construção da Arena Pernambuco. 
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Fonte: Observatório das Metrópoles – Núcleo Recife (2013). 

 No final, fica evidente a problematização da falta de respeito para com a 

sociedade. Os números apresentados nos permite essa conclusão de desaprovação dos 

investimentos públicos para a construção da Arena Pernambuco.    

 

3.2 A ARENA PERNAMBUCO NO PERÍODO PÓS-COPA DAS 

CONFEDERAÇÕES 2013 

 

 A Arena Pernambuco no período compreendido por Pós-Copa das 

Confederações 2013, neste trabalho, corresponde a uma análise do funcionamento da 

Arena sem as intervenções e gerenciamento da FIFA. Diversos são os aspectos 

possíveis de investigação como, por exemplo, as formas de aquisição de ingressos, 

segurança pública, acesso do público e média de público nos jogos de campeonatos 

nacionais e locais.  

 Entretanto, para melhor apresentar as (des)vantagens desse período, faz-se 

necessário buscar alguns antecedentes – pré-Copa das Confederações 2013 –, sobretudo 

da relação do Náutico com a Arena Pernambuco, uma vez que foi o primeiro clube a 

formalizar o uso da mesma para suas partidas oficiais como já exposto.  A Arena foi 

inaugurada oficialmente em 22 de maio de 2013, com o empate em 1 x 1 entre Náutico 

e Sporting, com 26.803 torcedores em São Lourenço da Mata. Na ocasião, uma renda de 

aproximadamente R$ 1 milhão, a maior do local até hoje, descontando a Copa das 

Confederações, com três jogos, cuja arrecadação sequer foi divulgada pela FIFA. 

 O faturamento nesse período foi bem abaixo da estimativa anual de R$ 73,2 

milhões. As arquibancadas vermelhas em boa parte dos jogos são justificadas pela baixa 

taxa de ocupação de 24,57% dos 46.214 assentos. Colaborou bastante o mau rendimento 

do Náutico, que mandou 33 dos 38 jogos realizados. E possivelmente a mobilidade 

inacabada. 

 De acordo com o Diário de Pernambuco, os números da Arena, sob 

administração do Consórcio, podem ser visualizados na tabela 04. É importante 

salientar que outros clubes realizaram jogos oficiais com o objetivo de testar a Arena 

para uma possível oficialização e parceria.    

Público absoluto: 431.492 pessoas 

Público médio: 11.355 pessoas 
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Renda absoluta: R$ 11.199.636 

Renda média: R$ 294.727 

Gols: 95 (índice de 2,5)  

Maior público: 30.061 (Náutico 0 x 1 Sport, 23/04/2014) 

Menor público: 354 (Náutico 2 x 0 América-RN, 13/05/2014) 

Divisão através dos mandos de campo: 

Náutico (33 jogos) 

Público absoluto: 353.013 pessoas 

Público médio: 10.697 pessoas 

Renda absoluta: R$ 9.226.046 

Renda média: R$ 279.577 

Gols: 81 (índice de 2,4) 

Sport (2 jogos) 

Público absoluto: 41.134 pessoas 

Público médio: 20.567 pessoas 

Renda absoluta: R$ 958.425 

Renda média: R$ 479.212 

Gols: 9 (índice de 4,5) 

Santa Cruz (2 jogos) 

Público absoluto: 27.676 pessoas 

Público médio: 13.838 pessoas 

Renda absoluta: R$ 646.615 

Renda média: R$ 323.307 

Gols: 4 (índice de 2) 

Botafogo (1 jogo) 

Público absoluto: 9.669 pessoas 

Renda absoluta: R$ 368.550 

Gol: 1 

Tabela 04: Números da Arena Pernambuco sob administração do Consórcio. 

Fonte: Diário de Pernambuco, 2014. 

 

 

 É importante, sobretudo, destacar os números que envolvem o Náutico. É uma 

baixa média de público que envolve a Arena Pernambuco e sua relação com os clubes. 
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As causas para isso envolvem, além da má fase do mesmo nos campeonatos disputados 

nesse período analisado, a dificuldade de acesso por parte dos torcedores.  

 A distância da Arena Pernambuco em relação ao núcleo urbano do Recife, 

somado aos horários dos jogos, refletem em baixo público absoluto e, claro, baixa 

arrecadação absoluta. Isso pode ser verificado com mais detalhes nas súmulas dos jogos 

disponibilizadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).  

 Sendo assim, ainda que no ideal da construção de possibilidades políticas de 

Harvey (2004), a coletividade não foi a principal motriz do uso e funcionamento da 

Arena Pernambuco até o presente. Muito menos como estímulo ao desenvolvimento da 

Cidade da Copa, ainda que compreendamos a cidade como um espaço em processo de 

formação.  

 Essa ausência de público se reflete nas informações que seguem. Abaixo (ver 

figuras 26 e 27), estão, dentro do período em análise, duas súmulas. Uma de maior 

público e outra de menos público, com suas respectivas datas e rendas absolutas.  

 Diante desses dados, é importante observar a quantidade de torcedores bastante 

significativa inserida no Programa Todos com a Nota que, como também já exposto, 

caracteriza-se por incentivos do Governo de Pernambuco. E, claro, o Governo de 

Pernambuco no que diz respeito às responsabilidades financeiras que o contrato de PPP 

envolve. 
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Figura 26: Súmula do jogo de menos público do Náutico na Arena Pernambuco em campeonatos 

nacionais. 
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Fonte: Confederação Brasileira de Futebol, 2014. 
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Figura 27: Súmula do jogo de maior público do Náutico na Arena Pernambuco em campeonatos 

nacionais. 

Fonte: Confederação Brasileira de Futebol, 2014. 

CONCLUSÕES 

  

 A Copa do Mundo 2014 no Brasil começou desde o seu anúncio oficial em 

2007, quando a FIFA confirmaria que esse país seria sede de um megaevento esportivo 

de nível internacional. Ao mesmo tempo, a mobilização das políticas públicas, 

embasadas em experiências internacionais como as últimas Copas do Mundo 

(Alemanha em 2006 e África do Sul em 2010), apresentaria formas diversas de 

modificar a(s) cidade(s).  

 No estado de Pernambuco, foi fundamental analisar como foi possível ser esse 

um dos estados-sede do mundial. Uma vez que o município de São Lourenço da Mata 

passou a ser escolhido como município-sede, e não a capital do estado Recife. 

 Primeiramente pelo instrumento adotado, a Parceria Público-Privada, em que o 

poder público permite o parceiro privado “assumir” parte dos gastos para construção das 

obras que viabilizarão a Copa. Nesse contexto, somam-se os diversos equipamentos que 

surgem paralelamente e são fundamentais para eficácia do megaevento. Trata-se das 

obras de mobilidade urbana, equipamentos turísticos, publicidade e segurança.  

 Outro aspecto a ser considerado é o local de construção da Arena Pernambuco, 

um território localizado a oeste da Região Metropolitana do Recife que não vinha sendo 

contemplado com investimentos, seja público ou privado, para o seu desenvolvimento. 

Além disso, para viabilização da própria Arena enquanto também uma unidade de 

negócio foi essencial a concepção da primeira Smarty City, a Cidade da Copa.  Sendo 

assim, o vetor de expansão urbana para o oeste da RMR tornava-se possível.  

 Entretanto, a análise dos conceitos de planejamento e gestão à luz de Souza 

(2006) permite uma melhor compreensão dos projetos e ações em desenvolvimento. 

Esse novo paradigma de gestão das cidades resulta em uma concepção mercadófila, de 

uma cidade enquanto mercadoria, e por assim ser, permitindo um caráter de exclusão 

social essencial do processo de globalização que as mesmas se incluem.  

 Vale salientar que tanto o planejamento quanto a gestão urbanos não precisam (e 

nem devem) ser praticados apenas pelo Estado. O que se pretende é que mesmo em uma 

parceria público-privada exista a finalidade de superar a injustiça social, e a melhoria da 
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qualidade de vida. Essas são as estratégias do desenvolvimento urbano regional, 

nacional, etc. 

 Assim, teríamos como identificar desde já uma efetiva contribuição positiva, ou 

seja, os legados da Copa para São Lourenço da Mata, para Recife e até mesmo para 

Pernambuco. Mas, ainda não o podemos fazer. O que se pode identificar é o crucial 

envolvimento do setor privado, inclusive na veiculação de uma imagem positiva da 

cidade.  

 Dependendo do interesse dos agentes que compõem esse “jogo”, como 

empresários, poder público (nas diversas esferas) e da sociedade civil em suas 

mobilizações e graus de conscientização, os resultados podem ser bastante diferentes. 

Uma vez que temos uma “imagem de cidade competitiva, disciplinada, saudável, 

vigorosa e empreendedora, pronta para competir com êxito, no atual contexto de 

“guerras dos lugares”, pela atração de investimentos privados.” (MASCARENHAS, 

2011, p. 37). 

 Se por um lado destacam-se as obras de mobilidade urbana, equipamentos 

públicos, moradia e emprego, além de uma maior visibilidade turística e o crescimento 

econômico de parte da RMR, mais especificamente da capital Recife; por outro lado 

destacam-se os elevados investimentos (endividamento público), um crescimento 

intenso em ritmo acelerado e o aquecimento no setor imobiliário.  

 Os megaeventos deixam um caráter esportivo para se transformar em estratégia 

de mobilização de grandes investimentos e, consequentemente, a construção e 

consolidação de uma imagem da cidade. A Cidade da Copa, por exemplo, está inclusa 

nessa perspectiva em que a renovação da infraestrutura urbana e o investimento 

imobiliário, se converteu no enfoque contemporâneo da Copa.  

 Enfim, o “novo” modo de organização dos megaeventos está relacionado 

diretamente com a temática do planejamento urbano, que vem sendo substituído pelo 

“velho” paradigma de gestão das cidades, com intervenções pontuais, limitadas em 

espaço e tempo, e com abertura ampla ao capital privado. É o “empresariamento 

urbano” (Harvey, 1996). 

 O método de observação de diferentes escalas espaciais nos permite conceber as 

interferências dos megaeventos esportivos na dinâmica da cidade. Mais especificamente 

no futebol pernambucano em que é direta e indiretamente alvo de políticas públicas que 



88 

 

 
 

claramente visam atender interesses que dizem respeito aos elementos que irão compor 

a Copa do Mundo 2014 no estado.  

 As modificações realizadas no Programa Todos com a Nota afetam 

economicamente os principais clubes da capital Recife e, além disso, a participação de 

torcedores que utilizam o Programa para ter acesso aos jogos. Assim, há uma grande 

barreira entre o poder público e os referidos clubes em função de interesses próprios.  

 Dessa forma, podem-se perceber as interferências na própria cidade, uma vez 

que o novo espaço construído, a Arena Pernambuco, passou a ser a “casa” do Náutico. 

Isto é, um novo e maior deslocamento de seus torcedores para assistirem aos jogos 

realizados agora em município diferente da sede do Clube.  

 Com a Copa das Confederações 2013, tornaram-se claras as transformações e 

mudanças na rotina e no perfil do torcedor pernambucano e na dinâmica dos clubes de 

futebol local.  Enfatizou-se uma possível transformação no futebol de Pernambuco – 

seja na dinâmica de realização dos jogos, seja na rotina e no perfil dos torcedores, seja 

nas estratégias dos clubes –, envolvendo a participação de diferentes atores nesse 

processo, com propostas de intervenções nas áreas das sedes e dos estádios dos clubes 

de futebol pernambucano, que repercutem na reestruturação urbana da metrópole do 

Recife. 

 Nessa perspectiva, no que diz respeito à dinâmica do futebol de Pernambuco, 

deve-se considerar um novo momento para o futebol nacional: a mudança física e 

conceitual de estádios para arenas e como essas se incluem na perspectiva local. Assim, 

há interferências diretas para os clubes, os torcedores e a cidade. E, finalmente, 

considerar a Copa das Confederações 2013 como o principal momento de avaliação dos 

primeiros impactos. 

 Portanto, o padrão de torcedor na Arena é diferente. Mudam os valores 

econômicos, formas de comportamento, segurança e as próprias atrações. O que antes se 

concebia como palco de jogos de futebol (estádio) agora deve ser concebido como palco 

de diferentes espetáculos (arena). 
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