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Fia reabre estádio com foco em título e lucro 
,,1.A.t<CIJI'\ Equipe enrrenta Q Corinth ians na volta à aren;!., antes defidtâria e que passou a ser 'sonho de consumo' 
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Em meio a e'Jfmia da dis
puta pelo titulo do Campeo
nato Brasileiro, o Flamengo 
volta ao Mara:aná às 17h, 
neste domingo (23), após qua· 
se um ano. (00 out.o desa
fio além de obt.r uma vitória 
sobre o Corinthians para en
costar no líder ?almeiras. 

Com todosos54 mil ingres
SOS vendidos. ojogo serã um 
teste para o dube rubro·ne· 
gro tentar .~rt ... r uma reali
dade da nova ~rsão do estão 
dio. reformado para a Copa 
do Mundo de Xl14. Jogar na 
sua tradicional casa virou um 
mau negócio até agora. 

No período em que esteve 
longe da arena, que foi cedi, 
da ao Comite Organizador 
Rio·1016 para a .ealizaçáo do 
evenlO, odube conseguiu lu
crar mais com bilheleria. 

Foram 15 jo~os em cinco 
estádios difereMeS (Raulino 
deOliveira. Arena das Dunas, 
Mané Garrindla . Paeaembu 
e Kleber Andrade) e a maior 
renda liquida com bilheteria 
das últimas três temporadas 
- mais de R$ Ii milhões. 

Em 2015. aequipe foi man
dante em 16 iOll:os do Cam· 
peonato Brasileiro nO Mara
canã e arrecadou cerca de RS 
6.8 milhões, m!!jmocom uma 
media de público maior em 
relação a atual temporada. 

"O Maracanã se mostra um 
mau negócio para os clubes 
do Rio . Em 2015, o Flamengo 
arrecadou RS 25 milhóesem 
bilhete ria com o estádio, e 
apenas 36% foram para oseo
fres dodube",afirma o pes
quisador Marcelo Rotenberg. 
da FGV/DAPP. 

1.5 milhão com O jogo. 
Até O ano passado. quem OMa,acan;'; roi ,efoTInado 

ulili~va o Maracanã .como porcercade R$ t.2bilhão pe' 
casa. IIn.h~ que pagar.a.con·la Odebr~ht e pela AndJade 
cesSlonana queoadmlnlstra, Gutierrez. Depois de p.onto, 
fOTInadaporOdebr~ht(9S%) foi repassado ao conrofCio, 
e AEG (50/0). ~m valordealu· com acordo válido po r 3S 
guel que. vanava d.e acordo anos após licitação reali'!ada 
c?m o ~~~ero de mgr~sos em 2013. At~2015. OgfUpo li. 
dlspomblhzados -e l11al5 as derado pela Odebr~ht acuo 
taxas pagas para serviÇOS co· 
mo segurança e limpeza. 

"O clube e a concessioná· 
ria dividiam as r~eitas e as 
despesas. em uma proporção 
mediade6Q% para oc1ubee 
o restante pa ra a concessio· 
nária". informa a Concessio· 
nária Maracanã. 

Nos 15 jogos disputados no 
Brasileiro de 2015 no estádio, 
as despesas chegaram a cer, 
ca de R$ 12 milhões, quase o 
dobro do lucro do clube. 

"A partir de agora. o clube 
será responsável pela organi, 
"",.lo dos josos. o que Y3i re
duziressas despesas. lá rene
gociamos com empresas que 
pres1Jm serviços (segurança. 
limpeza, etc)". afirma Fre<! 
Luz. o CEO do Flamengo. 

A reabeuura doestádio se· 
rã uma espécie de labOlató
rio para opera-lo. Pela primei· 
ra vez desdea refonna do Ma
racanã em 2013, o Flamengo 
será o responsável pela are· 
na. O clube espera lucrar R$ 

mulou um prtjuizo de R$ 173 
milhões cOm o eslãdio. A em· 
preiteira agora tenta devolvê· 
lo para o governo do Rio. 

No iniciodt2017. o Estado 
vai lançar um nO\lQ edital de 
licitaçáo com todos os deta· 
Ihesdo processo. 

O Flamengo negocia com 
uma série de fmp resas inter· 
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nadonai5 uma par~ria para 
ficar com O Maracanã nas 
próximas déudas. Pelo pro· 
jeto em exe-cuçào na Gãvea, 
o futeb<J1 ser;\. a prioridade. 

No modelo montado pela 
Odebreçhl. o complexo es· 
portivo ganharia um celllro 
come reia I e eslacionamen tos 
para viabi1i~ar financeira· 
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mente o negócio. Os di rigen· 
tes do Flamengo nãoquerem 
repetir a experiência. 

*Pretendemos gerar reçei· 
tas alternativas. mas o está· 
dio será a pr ior idade~, diz 
Luz.*A nossa projeção é pa· 
ra ter um resultado [financei · 
ro1 muitoe~treito. Masquere· 
mos lucro", completa. 

Editoria: ESPORTE 

Em setembro, a Fundação 
Getulio Vargas foi contratada 
pelo governo numinensepa· 
ra produzir um novo modelo 
de licilação para a arena. 

O documento ficar;\. pron· 
to em 90 dias. A ideia do go· 
vernoé repassar o Maracanã 
para um novo dono antes do 
segundo semestre de20!? ,....-
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