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Premissas de relatório e considerações iniciais

Este Relatório (“Relatório”) corresponde ao Estudo de Viabilidade da Nova Fonte Nova (“Estudo”) - com base no art. 
21, Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, voltado à análise da possibilidade de uma Parceria Público-
Privado para a gestão e operação do novo estádio da Fonte Nova e seu entorno (“Projeto” ou “Projeto Nova Fonte 
Nova”), cuja realização foi devidamente autorizada pelo Governo do Estado da Bahia (“Governo”) com base no 
OFÍCIO CIRC. GASEC nº 028, da Secretaria de Trabalho, Esporte, Emprego, Renda e Esporte – SETRE, do Governo 
do Estado da Bahia, de 12 de novembro de 2008. 

A KPMG Structured Finance S.A. não se responsabiliza pela utilização do relatório por terceiros, sendo vedada sua 
utilização para fins outros que não aqueles a que se refere o artigo 21 da Lei Federal nº 8.987, de 14 de fevereiro de 
1995. 

A KPMG esclarece que os seus trabalhos foram desenvolvidos com base em dados e informações recebidas do 
Governo, da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), da FBF (Federação Bahiana de Futebol) e demais fontes de 
informações públicas. O escopo dos serviços desenvolvidos não contemplou qualquer realização de procedimento de 
verificação ou certificação de referidas informações, sendo que o processamento de referidos dados e informações 
não implica na atestação destes como corretos e/ou completos, pela KPMG. Destacamos que o escopo do nosso 
trabalho em nada se semelha aquele de uma auditoria.

Adicionalmente, a KPMG não garante que o modelo de negócios sugerido para o Projeto, qualquer projeção 
econômico- financeira, e demais elementos constantes do Relatório serão realizados efetivamente conforme projeções 
e expectativa do Governo ou de qualquer terceiro, visto que os eventos previstos poderão não se aperfeiçoar em 
razão do longo período em que se desenvolverá o Projeto e também em razão de diversos fatores exógenos 
conjunturais e operacionais, acarretando, portanto, variações relevantes.
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Premissas de relatório e considerações iniciais

Ademais, ainda que o modelo de negócios sugerido para o Projeto, qualquer projeção econômico-financeira, e demais 
elementos constantes do Relatório venham a se aperfeiçoar em conformidade com as expectativas do Governo ou de 
qualquer terceiro, a KPMG não garante e não pode garantir que os resultados ali previstos venham a ser alcançados, 
inclusive, mas não se limitando, em razão das peculiaridades do Projeto (projeto de natureza “green field”). 

Os trabalhos realizados pela KPMG e o conteúdo do Relatório deles resultante não dispensam a necessidade de 
qualquer terceiro, inclusive o Governo, de realizar suas análises e avaliações referentes aos resultados apresentados que 
englobam os modelos (de negócio, econômico-financeiro etc.) ora apresentados, levando em consideração dados de sua 
titularidade e/ou outros fatores que não foram objeto de consideração por parte da KPMG.

O conteúdo deste Relatório contempla as informações efetivamente disponibilizadas à KPMG, baseando-se nas 
condições predominantes dos cenários considerados. Os serviços realizados, por sua natureza, demandam atuação 
subjetiva, sendo que o Relatório reflete o ponto de vista independente da KPMG, no momento e de acordo com as 
circunstâncias da realização da análise apresentada, podendo não se alinhar com interesses específicos. Nestes termos, 
os resultados de análises que venham a ser realizadas por terceiros poderão ser divergentes do resultado das análises 
contempladas no Relatório, sem que isso caracterize qualquer deficiência de uma ou de outra análise.

Assim, é importante destacar que na realização de Estudo por parte do Governo, os resultados obtidos poderão sofrer 
significativas variações, sem que isso caracterize qualquer deficiência desta análise.

Em que pese o compromisso assumido pela KPMG de aplicar seus melhores esforços na concretização do objeto deste 
Relatório, pela própria natureza das análises aqui contidas, a KPMG não assegura nem assegurará o sucesso referente à
implementação dos modelos e estudos ora apresentados, inclusive no tocante a prazos para que tal êxito se verifique. 
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Premissas de relatório e considerações iniciais

Qualquer informação contida no Relatório somente deverá ser analisada considerando-se o disposto na presente seção. 
Assim, caso o conteúdo seja disponibilizado a qualquer terceiro, o Governo deverá informar, por escrito, ao referido 
terceiro, as ressalvas e condições previstas na presente seção. 

Dado o caráter sugestivo e não vinculativo do Relatório, a KPMG não responderá por eventuais oportunidades que 
deixem de ser identificadas, apresentadas ou exploradas, independentemente dos motivos ou razões para tais 
ocorrências, bem como por quaisquer outros danos, (diretos ou indiretos), prejuízos, lucros cessantes ou qualquer outro 
tipo de perda decorrente direta ou indiretamente da utilização das informações aqui contidas.
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Resumo executivo

O presente documento, denominado “Estudo de 
Viabilidade”, apresenta os resultados das análises 
realizadas visando à estruturação de um projeto para 
a reconstrução, operação e manutenção do Estádio 
Octávio Mangabeira (“Fonte Nova”), em Salvador, 
para sediar os jogos da Copa, denominado de 
Projeto Nova Fonte Nova.

Este projeto é uma iniciativa do Governo do Estado 
da Bahia para que Salvador seja uma das sub-sedes 
da Copa do Mundo de Futebol, a ser realizada no 
Brasil em 2014.

Em 31 de maio de 2009, Salvador foi confirmada 
pela FIFA como uma das 12 Cidades-Sede da Copa 
do Mundo de 2014 (”Copa”), a ser realizada no Brasil 
em 2014.

O Projeto
O Projeto Nova Fonte Nova (“Projeto”), inclui a 
reconstrução da Fonte Nova e a exploração do 
entorno da Fonte Nova (“Entorno”). 

Arena

A Fonte Nova será reconstruída seguindo os 
padrões da FIFA, adotando a configuração de uma 
arena multiuso (“Arena”), com as seguintes 
características principais:

– Capacidade de 50.000 lugares fixos

– 50 Camarotes para 1.000 pessoas

– 2.500 assentos Premium

– Garagens interna e externa totalizando 1.800 
vagas

– Museu do futebol

Entorno

Uma área de 27.400 m², dividida em “Área Sul” e 
“Área Norte”, conforme o Master Plan definido pelo 
Estado, será cedida por meio de concessão de 
direito real de uso, que poderá ser explorada 
comercialmente pelo vencedor da licitação 
(‘Concessionária”), cujos ganhos serão 
compartilhados entre o Governo e a Concessionária.
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Resumo executivo (cont.)

Análise de Viabilidade

Foram analisadas benchmarks de arenas 
esportivas (Amsterdam Arena, Stade de France, 
Wembley, African Renaissance Stadium, Allianz 
Arena, Air Canadá Centre e Arena da Baixa) para 
desenvolver um modelo de negócios para o Projeto.

Um modelo econômico-financeiro foi desenvolvido, 
utilizando-se a metodologia de Fluxo de Caixa 
Descontado para realizar as simulações e definir os 
principais parâmetros do Projeto, sendo as 
principais premissas adotadas:

– Receitas: receitas operacionais auferidas com a 
exploração da Arena e contraprestação pecuniária 
do Estado.

– Custos Operacionais (Manutenção, Conservação, 
Operação, Limpeza, Segurança e Seguros).

– Despesas Gerais, Administrativas e de Vendas.

– Custo da obra: R$ 554 milhões.

– Número de clubes: considerou-se a presença dos 2 
(dois) principais clubes de Salvador, Vitória e 
Bahia, na Arena.

– Impostos: PIS/COFINS, ISS, IR e CSLL.

Os resultados das simulações indicaram que as 
receitas provenientes da exploração da Arena não 
são suficientes para viabilizar o Projeto, sendo 
necessário considerar receita adicional na forma de 
contraprestação pecuniária do Estado no valor de 
R$ 84 milhões por ano, durante os 15 primeiros 
anos da PPP, com prazo total sugerido de 35 anos.

Com base nas premissas, obtive-se uma Taxa 
Interna de Retorno (TIR) Real do Projeto de 
10,65%. 
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Resumo executivo (cont.)

Financiamento

Assumiu-se uma estrutura de capital de 20% de 
capital próprio da Concessionária e 80% de 
financiamentos, BNDES/BNB (70%) e bancos 
privados (10%). 

A taxa de juros adotada para o financiamento dos 
bancos públicos foi de 10% (taxa nominal), com 
prazo 15 anos para amortização do principal e 3 
anos de carência.

A taxa de juros adotada para o financiamento de 
bancos privados foi de 12% (taxa nominal), com 
prazo de 7 (sete) anos para amortização do principal 
e 3 (três) anos de carência.

Análise de Value for Money (VfM)

Foi realizada uma análise comparativa de Value for 
Money das duas alternativas possíveis para o 
Projeto: (i) licitação de Obra Pública e (ii) PPP.

A análise quantitativa de Value for Money indicou 
um custo menor para a PPP, de R$ 668 milhões, 
em contrapartida à alternativa de Obra Pública, de 
R$ 742 milhões.

A análise quantitativa apresentou algumas 
vantagens importantes para a PPP com relação à
Obra Pública, tais como: atendimento aos prazos 
da FIFA, maior captura de sinergias entre 
construção e operação e maior transferência de 
riscos ao operador privado.

Modelagem Institucional 

Foram analisadas diversas alternativas de 
modelos institucionais para a Arena, que 
contemplavam distintos arranjos jurídicos e 
econômicos. 

A análise considerou, principalmente, os seguintes 
requisitos: respeito ao cronograma da FIFA, menor 
impacto no orçamento público, menor 
complexidade de licitação e bancabilidade.
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Resumo executivo (cont.)

A análise de viabilidade jurídico-econômica indicou 
que o modelo que se mostrou mais viável foi o de 
uma PPP na modalidade Concessão Administrativa.
Neste modelo licita-se uma PPP para contratação 
dos serviços de operação e manutenção da Arena, 
precedida de sua construção, pelo prazo de 35 (trinta 
e cinco) anos. 
Ao final desse prazo, a Arena retornará (em 
reversão) ao Estado da Bahia. 
A contraprestação pública por tais serviços seria 
paga em dinheiro, em montante a ser definido no 
processo licitatório.
Os pagamentos ao concessionário são realizados 
apenas mediante disponibilização do serviço, e 
atendimento a níveis de qualidade exigidos no 
contrato.
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1. O Estado da Bahia e Salvador

Localizado ao sul da Região Nordeste do Brasil, o 
Estado da Bahia ocupa área de 559.951 km², sua 
costa litorânea tem 932 km de extensão e sua 
população é de 12.645.982 habitantes, distribuídos 
em 415 municípios, com densidade populacional de 
21,6 habitantes por km². 

A composição demográfica do Estado indica que 
59 % da população encontra-se na área urbana, 
enquanto 40,9 % no meio rural. 

A Bahia responde por 36% do PIB do Nordeste e 
mais da metade das exportações da região. Dentre 
os estados brasileiros, conta com o sexto maior 
PIB[1].

O Estado da Bahia tem como capital a cidade de 
Salvador que é uma metrópole com cerca de 3,0 
milhões de habitantes, sendo a cidade mais 
populosa do Nordeste, a 3a mais populosa do Brasil 
e a 8a mais populosa da América Latina.

[1] Em 2005. Fonte: SEPLAN-BA. 

A Região Metropolitana de Salvador, conhecida 
como "Grande Salvador", possui mais de 3,7 
milhões de habitantes (IBGE/2008), o que a torna a 
111ª mais populosa do mundo. 

A cidade é classificada pelo IBGE em comparação 
com a rede urbana das outras cidades brasileiras 
como um centro metropolitano nacional. É
considerado um grande centro econômico do 
Estado, e também porto exportador, centro 
industrial, administrativo e turístico.

BA
Salvador
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1. O Estado da Bahia e Salvador

A cidade de Salvador é um importante destino turístico 
do país, tanto no turismo nacional quanto 
internacional.

O interesse pela cidade se dá pela beleza do conjunto 
arquitetônico e da cultura local. 

A cidade de Salvador pode ser considerada como um 
destino turístico completo, pois possui clima tropical, 
praias e uma extensa variedade de atrações turísticas 
como história, arquitetura, cultura, tradições, 
artesanato, manifestações populares, culinária, 
religiosidade, atrativos naturais etc.

Um grande atrativo da cidade é o Carnaval, 
considerada a maior festa popular do mundo (fonte: 
Guinness Book 2004). 

Tombado pela UNESCO como Patrimônio da 
Humanidade, o Centro Histórico de Salvador possui 
milhares de casarões dos séculos XVI, XVII, e XVIII. 

Dentre as culturas e tradições, destaca-se o 
artesanato.

Salvador conta com um aeroporto internacional, que é
o maior de todo Norte, Nordeste e Sul brasileiro e o 
quinto mais movimentado do país. Possui capacidade 
para atender seis milhões de passageiros/ano e 
receber 24 aeronaves simultaneamente. 

Existem vôos regulares para as principais capitais 
brasileiras e para alguns países da Europa.
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2. O Projeto Nova Fonte Nova

O Projeto Nova Fonte Nova consiste na 
reconstrução do Estádio Otávio Mangabeira, 
seguindo os padrões da FIFA (“Arena”) para a 
Copa do Mundo e a potencial exploração de seu 
Entorno.

O Complexo da Fonte Nova, com área de terreno 
de 121.189 m², trata-se de um complexo 
urbanístico adjacente à área tombada do Dique do 
Tororó.

A parte da área ao entorno da Arena totaliza 
27.400 m².

Situando-se praticamente ao lado do centro 
histórico de Salvador,  a área em que se encontra 
será influenciada pela presença da nova Arena e 
provavelmente será revitalizada a ponto de tornar-
se uma extensão turística do centro histórico.

Entre outras vantagens destaca-se também a 
facilidade de acesso viário à região, localizada em 
uma interseção das principais vias de Salvador.
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3. Modelo de negócios
3.1 Unidades de negócios

PROJETO NOVA FONTE NOVAPROJETO NOVA FONTE NOVA

Unidade de Negócios 1
ARENA

Unidade de Negócios 1
ARENA

Unidade de Negócios 2
ENTORNO

Unidade de Negócios 2
ENTORNO

O Projeto Nova Fonte Nova se compõe de duas principais unidades de negócios: Arena e Entorno. 

Ao privado vencedor do processo licitatório para reconstrução, operação e manutenção da Arena será
facultada a exploração do Entorno, a título de receitas acessórias.
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3. Modelo de negócios
3.1 Unidades de negócios
3.1.1 Unidade de negócios 1 - Arena

Unidade de Negócios 1
ARENA

Unidade de Negócios 1
ARENA

Concessão Administrativa (PPP) para a reconstrução,  
operação e manutenção da Arena:

A Unidade de Negócio 1 consistirá de uma Arena atenderá
aos critérios da FIFA e se constituirá dos seguintes 
equipamentos principais:

– Capacidade para 50 mil pessoas (50 mil lugares fixos 
de acordo com os padrões da FIFA); 

– Cobertura de estrutura metálica leve;
– 2500 assentos VIPs;
– 50 Camarotes, 8 com 67 m² e 42 com 33 m²

totalizando 1000 assentos;
– Área de imprensa (variável até 1.600 posições) ;
– 46 bares;
– Restaurante panorâmico;
– 62 banheiros;
– Museu do Futebol;
– Garagens interna e externa totalizando 1.800 vagas.

Arena
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3. Modelo de negócios
3.1 Unidades de negócios
3.1.2 Unidade de negócios 2 - Entorno

Unidade de Negócios 2
ENTORNO

Unidade de Negócios 2
ENTORNO

Estas áreas serão cedidas por meio de concessão de 
direito real de uso, que poderão ser exploradas 
comercialmente pela Concessionária da Arena. 
A área do Entorno será dividida em “Área Sul” e “Área 
Norte”, conforme o Master Plan definido pelo Estado.
As potenciais atividades comerciais a serem exploradas 
nessas áreas, cujos ganhos serão compartilhados pelo 
Concessionário com Estado são:
– Hotelaria;
– Shopping Center;
– Casa de Shows;
– Prédios Comerciais;
– Outros.
As piscinas que atualmente encontram-se no Complexo 
da Fonte Nova serão demolidas.
O licitante vencedor se compromete a construir as 
piscinas olímpicas junto do Estádio Pituaçu.

Entorno
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4. Negócio do futebol na Bahia

Principais clubes

As competições de futebol na Bahia são organizadas 
pela Federação Baiana de Futebol, fundada em 
1903. A sua principal competição profissional é o 
Campeonato Baiano de Futebol, o mais antigo do 
Nordeste, disputado desde 1905.

Existem dois times de expressão na Bahia: o Esporte 
Clube Bahia e o Esporte Clube Vitória. 

O futebol é um esporte muito popular em Salvador e 
os jogos de seus clubes sempre figuram entre os 
primeiros no quesito público médio. 

Estima-se que no ano de 2007, incluindo a Copa do 
Brasil, o Campeonato Baiano e o Campeonato 
Brasileiro da Série C, o público total foi de mais de 
1,9 milhão de pessoas.

Fonte: Federação Bahiana de Futebol
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4. Negócio do futebol na Bahia 
4.1 Esporte Clube Bahia

Esporte Clube Bahia - “Bahia”

O “Bahia”, como é popularmente chamado, foi 
fundado no ano de 1931.

Famoso pelo grande número de torcedores, mesmo 
quando em divisões inferiores, o clube possui uma 
das maiores torcidas do Brasil.

O Clube possui 43 títulos do campeonato estadual, 
sendo o primeiro em 1931, mesmo ano de sua 
fundação. Possui também um título do campeonato 
brasileiro (1988), Tetracampeão da Copa Norte-
Nordeste (1948, 1959, 1961 e 1963), Bi-campeão da 
Copa do Nordeste (2001 e 2002), Campeão da Taça 
Brasil (1959), entre outros.

O Bahia não possui estádio particular e costumava 
realizar seus jogos no estádio Octávio Mangabeira 
(Fonte Nova). Entretanto, com a interdição do 
estádio de 2007, em 2008 seus jogos foram 
efetuados no estádio Alberto Oliveira (Jóia da 
Princesa). Em 2009, o Estádio Governador 
Roberto Santos (Pituaçu) foi reinaugurado e 
passou a ser a “casa” do Bahia.

Atualmente, o clube disputa a Série B do 
Campeonato Brasileiro.

Fonte: Site Esporte Clube Bahia e Fontes Públicas.
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4. Negócio do futebol na Bahia 
4.1 Esporte Clube Bahia

Outras conquistas do Bahia

Primeiro clube brasileiro a ganhar um título 
nacional: a Taça Brasil de 1959, onde bateu na 
final o Santos de Pelé e Coutinho.

Primeiro clube brasileiro a representar o Brasil na 
Libertadores, em 1960.

Primeiro clube brasileiro a fazer uma parceira com 
empresas. Sua primeira parceira foi com o Banco 
Opportunity.

Primeiro clube nordestino a possuir maior média de 
público em uma edição de campeonato Brasileiro. 
No total, foram três vezes: em 1985, em 1986, e 
em 1988 quando foi campeão.

Primeiro clube nordestino a bater recorde de 
público em todas as divisões do Campeonato 
Brasileiro: em 2007, o clube estava na Série C e 
apresentou uma média de 40.700 torcedores por 
jogo na Fonte Nova, tendo em segundo lugar o 
Flamengo (na série A), com 37.100. Primeiro 
clube brasileiro a ganhar uma Tríplice Coroa. Em 
1959, ganhou a Taça Brasil, o Campeonato 
Baiano, e o Torneio Norte-Nordeste.

Primeiro clube baiano a possuir um artilheiro no 
Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil: 
Charles Fabian fez 11 gols no Campeonato 
Brasileiro de 1990, e Nonato fez 9 gols na Copa 
do Brasil de 2003.

O Esporte Clube Bahia, por ser um dos 13 
fundadores é o primeiro clube nordestino a 
participar do Clube dos 13.

Fonte: Site Esporte Clube Bahia e Fontes Públicas.
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4. Negócio do futebol na Bahia 
4.2 Esporte Clube Vitória

Esporte Clube Vitória - “Vitória”

Fundado em 13 de maio de 1899, o Vitória é um 
dos primeiros clubes de futebol do Brasil.

O Vitória ajudou a trazer diversos esportes que já
existiam pelo mundo para os baianos: inicialmente 
críquete (1899), depois remo (1902), futebol 
(1903), atletismo (1905), tênis (1906) e tiro 
esportivo (1908). Numa outra fase, em 1920, 
inaugurou a natação, o pólo aquático, o basquete, 
o vôlei e o tênis de mesa. Em 1928, fundou o 
handebol.

O Clube possui 25 títulos do campeonato estadual, 
Campeão da Copa Norte-Nordeste (1976), 
Tricampeão da Copa do Nordeste (1997, 1999 e 
2003), Tricampeão da Taça Estado da Bahia 
(2004, 2005 e 2006),  Bicampeão da Taça Brasil 
Nordeste (1965 e 1966), entre outros.

O Estádio Manoel Barradas (Barradão) é a “casa”
dos jogos do Vitória. Possui capacidade de 42 mil 
pessoas, entretanto seu maior público foi registrado 
em 7 de maio de 2000 em um jogo contra o time de 
Juazeiro, apresentando um público de 55.200 
pessoas.

Atualmente, o clube disputa a Série A do 
Campeonato Brasileiro.

Fonte: Site Esporte Clube Vitória e Fontes Públicas.
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4. Negócio do futebol na Bahia 
4.2 Esporte Clube Vitória

Outras informações sobre o Vitória

O clube é conhecido como um celeiro de talentos. 
Lá foram formados jogadores que se tornaram 
ídolos de muitos dos principais clubes do Brasil e do 
Exterior.

O Vitória, ao final do Campeonato Brasileiro de 
2008, se tornou o clube do Nordeste que mais 
pontuou na história dos Campeonatos Brasileiros 
com 801 pontos, tendo também o maior número de 
vitórias (239) e de gols (837) entre os times desta 
região.

O Vitória é o sétimo clube brasileiro e o primeiro do 
Nordeste a completar 100 jogos na Copa do Brasil, 
o que ocorreu na vitória por 2 a 1 contra o Esporte 
Clube Juventude no Estádio Alfredo Jaconi em 8 de 
abril de 2009. 

Nas primeiras 100 partidas pela Copa do Brasil, 
o Vitória teve 44 vitórias, 22 empates e 34 
derrotas, 160 gols pró e 119 contra, melhor 
desempenho geral entre clubes do Nordeste na 
segunda competição mais importante do Brasil, 
tendo como melhor colocação até 2009, o 
quarto lugar na edição de 2004. 

Em 95 participações no Campeonato Baiano 
até 2008, o Vitória realizou 1.833 partidas, com 
943 vitórias, 442 empates e 448 derrotas, com 
3.343 gols a favor e 2.038 contra. 

Fonte: Site Esporte Clube Vitória e Fontes Públicas.
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4. Negócio do futebol na Bahia 
4.3 Estatísticas

No Campeonato Baiano participam 12 clubes, sendo 
os principais favoritos o Bahia e o Vitória.

Os clubes que participam deste campeonato jogam 
22 vezes, sendo 11 jogos em casa e 11 no estádio 
do adversário. Sendo assim, ao todo, esses times 
jogam em Salvador 22 vezes por campeonato 
estadual. 

O Bahia participou também do Campeonato 
Brasileiro de 2008 pela série B, onde disputou 36 
partidas, sendo 18 em casa e 18 fora.

O Vitória participou Campeonato Brasileiro de 2008 
pela série A, onde disputou 38 partidas, sendo 19 em 
casa e 19 fora.

Ambos os clubes participam também da Copa do 
Brasil.

Fonte: Federação Bahiana de Futebol, CBF e Fontes Públicas

Nesse caso, como o regulamento da competição opta 
por um sistema eliminatório (mata-mata), desta forma 
a quantidade de partidas está condicionada às vitórias 
dos clubes em cada fase. 

O Vitória participará da Copa Sul-Americana de 2009, 
que ocorrerá no segundo semestre.



© 2009 KPMG Structured Finance S.A., uma sociedade brasileira e firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e 
afiliadas à KPMG International, uma cooperativa suíça. Todos os direitos reservados. Impresso no Brasil. (KDMS 66260).
KPMG e o logotipo da KPMG são marcas registradas da KPMG International, uma cooperativa suíça.
Qualquer informação contida no presente relatório somente deverá ser analisada considerando o disposto na seção “Premissas de Relatório e Considerações Iniciais”.

4. Negócio do futebol na Bahia 
4.3 Estatísticas

Estatísticas do Campeonato Brasileiro

Clube Público Jogos em casa Público médio Ticket médio Renda total
Bahia (Série C) 565.738       14                         40.410               R$ 9 R$ 5.017.264
Vitória (Série B) 356.474       19                         18.762               R$ 8 R$ 2.980.000
Total 922.212       33                       27.946             R$ 9 R$ 7.997.264

Campeonato Brasileiro 2007

Clube Público Jogos em casa Público médio Ticket médio Renda total
Bahia (Série B) 68.870         18                         3.826                 R$ 12 R$ 848.875
Vitória (Série A) 299.163       19                         15.745               R$ 13 R$ 3.977.701
Total 368.033       37                       9.947               R$ 13 R$ 4.826.576

Campeonato Brasileiro 2008

*
*

* O acidente na Fonte Nova no final de 2007 causou um grande impacto negativo no público médio dos jogos do 
Bahia em 2008.

Clube Público Jogos em casa Público médio Ticket médio Renda total
Bahia (Série B) 49.404         5                           9.881                 R$ 21 R$ 1.047.505
Vitória (Série A) 39.752         4                           9.938                 R$ 17 R$ 695.320
Total 89.156         9                         9.906               R$ 20 R$ 1.742.825

Campeonato Brasileiro 2009 - primeiros 6 (seis) jogos

Fonte: Confederação Brasileira de Futebol - CBF
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4. Negócio do futebol na Bahia 
4.3 Estatísticas

A estatística de 2007 corrobora com a 
informação de que o Bahia e o Vitória 
conseguem atrair uma grande média de 
público, mesmo não estando na Série A.

Estatísticas do Campeonato Brasileiro na Bahia

Campeonato Brasileiro - Renda Média

R$ 0

R$ 200.000

R$ 400.000

R$ 600.000

2007 2008 2009

Bahia
Vitória

Fonte: Confederação Brasileira de Futebol - CBF
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4. Negócio do futebol na Bahia 
4.3 Estatísticas

Estatísticas do Campeonato Baiano

Historicamente o Bahia sempre apresentou melhor média de público quando comparado ao Vitória.
No Campeonato Baiano de 2008, o Bahia também sofreu o impacto da interdição da Fonte Nova.

Clube Público Jogos em casa Público médio Ticket médio Renda total
Bahia 51.934         14                         3.710                 R$ 12 R$ 641.498
Vitória 111.515       14                         7.965                 R$ 11 R$ 1.190.679
Total 163.449       28                       11.675              R$ 11 R$ 1.832.177

Campeonato Baiano 2008

Clube Público Jogos em casa Público médio Ticket médio Renda total
Bahia 186.134       13                         14.318               R$ 25 R$ 4.740.420
Vitória 126.941       13                         9.765                 R$ 16 R$ 2.037.650
Total 313.075       26                       24.083              R$ 22 R$ 6.778.070

Campeonato Baiano 2009

Fonte: Federação Bahiana de Futebol, CBF e Fontes Públicas
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5. Benchmarks

Os seguintes estádios / arenas foram selecionados e 
analisados como benchmark para a modelagem e 
análise de viabilidade do Projeto Nova Fonte Nova:

Amsterdam Arena (PPP): Foi utilizada uma PPP, 
onde o investimento foi compartilhado entre o 
Governo e o Clube Ajax;

Stade de France (Público): O estádio foi 
construído para a Copa do mundo de 1998 através 
do modelo de concessão, o Governo realizou o 
investimento e depois concedeu a iniciativa privada 
por 30 anos;

Wembley (Privado com auxílio público): O 
estádio de Wembley pertence a um investidor 
privado (Football Association), porém os governos 
locais e federais apoiaram o projeto e forneceram 
garantias para que o projeto se tornasse viável.

African Renaissance Stadium (Público): O 
Governo realizou todos os investimentos 
necessários para a construção. A operação e 
manutenção do estádio foi concedida a um privado.

Allianz Arena (Privado com auxílio público):
Apesar de ser um estádio privado (100% Bayer 
Munich), o governo teve papel importante e 
investiu fortemente na revitalização dos 
arredores;

Air Canada Centre (Privado): Arena multiuso, 
abriga times de basquete, hockey e lacrosse. 
Bom exemplo de como obter receitas 
alternativas e maximizar a rentabilidade da 
Arena, porém o modelo é difícil de ser replicado 
no Brasil.

Arena da Baixada (Privado): O exemplo 
Brasileiro que mais se aproxima do modelo 
Europeu e Americano. Estádio privado que 
pertence ao Clube Atlético Paranaense.

Fonte: Fontes Públicas
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5. Benchmarks
5.1 - Amsterdam Arena (Amsterdã, Holanda)

Primeiro estádio multiuso da Europa.  
É a casa do AFC Ajax, com capacidade para 52 mil 
pessoas (sendo 68 mil em shows). 
A maior parte dos eventos realizados no estádio 
(60-70%) refere-se a acontecimentos esportivos, 
mas também são realizados concertos, 
apresentações e outros espetáculos de 
entretenimento.
O investimento inicial foi de € 127 milhões. 
O financiamento foi liderado pelo ABN-Amro, sendo 
que cerca de 30% foi estruturado sob a forma de 
project finance. 
Foi realizada uma parceria entre o setor privado e o 
poder público para a viabilização da Arena, na qual 
a prefeitura comprou o terreno do estádio anterior 
do Ajax e vendeu o terreno da área destinada à
construção da Arena por um valor abaixo do 
mercado. 
A prefeitura de Amsterdã também preparou o 
terreno e toda a infraestrutura para a construção da 
Arena.

A Arena foi erguida numa área degradada de 
Amsterdã. Todos os níveis do poder público 
entraram com recursos para ajudar no 
desenvolvimento do entorno e a área tornou-se 
uma referência para Amsterdã. 
Houve uma valorização do terreno de cerca de três 
vezes o valor investido. 
Atualmente, a Arena é operada pelo grupo 
Amsterdam Arena

Investimento

Patrocinadores 

Financiamentos 
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Subsídio 
Governo

4% Prefeitura de 
Amsterdam

26%
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Individuais

21%

(Founders)
16%Fonte: Fontes Públicas e entrevista com Amsterdam Arena (Operador da Arena
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5. Benchmarks
5.2 - Stade de France (Paris, França)

O Stade de France foi um estádio concebido e 
construído para acolher a final da Copa do Mundo 
de Futebol de 1998, realizada na França. 

Em 1995, 3 anos antes da sua inauguração, foi 
assinado um contrato de concessão de 30 anos 
para operação do mesmo.

A operação ficou a cargo do consórcio vencedor 
(Stade de France) e, ao final do contrato, a 
propriedade da infraestrutura será revertida para o 
Estado francês. 

O estádio possui 80 mil lugares e o custo da 
construção foi de US$ 594 milhões. 

O projeto sofreu alterações profundas face aos planos 
originais: inicialmente previa-se que o financiamento 
viesse a ser majoritariamente privado, mas as 
modificações na sua concepção, notadamente a 
exigência do Estado francês de que o Estádio tivesse 
uma capacidade para 80.000 espectadores (para 
sediar a final da Copa do Mundo) reduziram o 
interesse de investidores privados. 

Foram obtidas garantias adicionais por parte do 
Estado para cobrir eventuais desvios das receitas face 
ao estimado: o Estado deve garantir a presença de 
uma equipe residente da primeira divisão e que 
participe em competições européias. O não 
cumprimento desta condição implica o pagamento de 
uma compensação anual no valor de € 10,4 milhões. 

Fonte: Fontes Públicas
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5. Benchmarks
5.2 - Stade de France (Paris, França) – cont.

O clube Paris Saint-Germain, que inicialmente 
migraria para o Stade de France, permaneceu 
no Parc des Princes sob pressão da empresa 
que o controla (Canal Plus) e do governo local 
de Paris. 

Atualmente, o estádio é pouco utilizado para 
jogos de futebol, apenas para amistosos da 
Seleção Francesa de Futebol, devido à
preferência dos clubes pelo estádio Parc des 
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Princes, mais próximo do centro de Paris.

O estádio é utilizado para outros tipos de 
eventos, como shows, concertos, jogos de rúgbi, 
competições de atletismo, etc. 

O Grupo Stade de France, que opera a arena 
até hoje, gerenciou o estádio durante a Copa do 
Mundo de 1998, o 2003 IAAF Athletics 
Championships e a IRB Rugby World Cup de 
2007.

Fonte: Fontes Públicas
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5. Benchmarks
5.3  - Wembley (Londres, Inglaterra)

O estádio está situado em Wembley, ao norte de 
Londres. Foi construído e é atualmente dirigido pela 
Wembley National Stadium Limited, uma subsidiária 
da Football Association (FA). 

A FA foi fundada em 1963, como uma empresa sem 
fins lucrativos, responsável por promover o 
desenvolvimento do futebol na Inglaterra.  

Wembley é a casa do futebol inglês desde 1923. 

O novo Estádio de Wembley foi inaugurado em 
2007, tendo rapidamente se re-estabelecido como o 
principal equipamento para sediar eventos 
esportivos e de entretenimento no país. 

É o segundo estádio europeu em capacidade, com 
90 mil lugares, perdendo apenas para o Camp Nou, 
em Barcelona.

É o estádio mais caro já construído, com um 
investimento de cerca de ₤ 797 milhões (US$ 1.082 
milhões).

O investimento foi realizado sob a forma de project 
finance, contando com aportes do Governo Federal e 
do Governo Local, capital da FA (Football 
Association), além de financiamentos de  £ 426 
milhões (€ 608 milhões). 
Não houve garantias no financiamento, realizado 
pelos bancos apenas com base no Business Plan do 
projeto. 
Atualmente esta Arena é operada pela Internationall 
Stadia Group (ISG).
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Fonte: Fontes Públicas e entrevistas com a ISG.
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5. Benchmarks
5.4 - African Renaissance Stadium (Cidade do Cabo, África do Sul)

O African Renaissance Stadium é um dos nove 
estádios selecionados para ser uma das sedes da 
Copa do Mundo de 2010. Localiza-se na Cidade do 
Cabo, na África do Sul. O African Renaissance 
Stadium está sendo construído no lugar do Green 
Point Stadium, que foi demolido no ano de 2007.

O novo estádio terá capacidade para 69 mil 
assentos, sendo 55 mil permanentes e o restante 
removíveis, deixando espaço para a construção de 
novos camarotes corporativos após a Copa do 
Mundo. 

Os custos de construção foram de $ 4,5 bilhões de 
Rands (cerca de R$ 1 bilhão), sendo que o 
investimento foi realizado integralmente pelo setor 
público. 

Na Copa do Mundo, será sede de cinco jogos na 
primeira fase, um jogo na segunda fase e nas 
quartas de final e uma partida na semifinal.

Após a Copa do Mundo, o estádio será usado 
principalmente para jogos de futebol e rugby. 

Após a Copa do Mundo de 2010, o consórcio 
SAIL/Stade de France irá operar a Arena pelo prazo 
de 30 anos. 

A cidade será beneficiada quando o estádio gerar 
lucro, recebendo 30% do Lucro antes de Impostos do 
operador.

Governo 
Nacional

73%

Prefeitura 
de Cape 

Town
19%

Governo 
Estadual

8%

Investimento

Fonte: Fontes Públicas



© 2009 KPMG Structured Finance S.A., uma sociedade brasileira e firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e 
afiliadas à KPMG International, uma cooperativa suíça. Todos os direitos reservados. Impresso no Brasil. (KDMS 66260).
KPMG e o logotipo da KPMG são marcas registradas da KPMG International, uma cooperativa suíça.
Qualquer informação contida no presente relatório somente deverá ser analisada considerando o disposto na seção “Premissas de Relatório e Considerações Iniciais”.

5. Benchmarks
5.5 - Allianz Arena (Munique, Alemanha)

Em 2002, foi realizado um plebiscito para dois 
assuntos: (i) construção da nova Arena; e (ii) 
fornecimento, pela prefeitura, da infra-estrutura 
necessária. 

A proposta que defendia a construção da nova 
Arena venceu com 2/3 dos votos. Uma alternativa 
seria a reconstrução do Estádio Olímpico, mas a 
proposta foi recusado pelo arquiteto responsável.

Além dos gastos com o estádio, o Governo Federal 
e a Prefeitura de Munique gastaram 
aproximadamente € 210 milhões em infra-estrutura 
e desenvolvimento dos arredores.

Inicialmente a empresa Allianz Arena München 
Stadion GmbH pertencia 50% ao clube Bayer de 
Munique e 50% ao TSV 1860, porém em 2006, após 
suspeitas de corrupção e dificuldades financeiras do 
TSV 1860 o Bayer comprou por € 11 milhões os 
outros 50% e passou a deter 100% da Arena.

O Naming Rights foi negociado ao Allianz Group por 
€ 90 milhões e concede o direito de nome do 
Estádio por 15 anos.

O Allianz Arena foi inaugurado no final de abril de 
2005, localizado na parte norte de Munique, no 
distrito de Fröttmaning. É o estádio oficial do time 
Bayern de Munique.

Investimento Inicial: € 340 milhões.

Capacidade: 66 mil lugares.

Fonte: Fontes Públicas
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5. Benchmarks
5.6 - Air Canada Centre (Toronto, Canadá)

Fundada em 1999, a arena pertence à Maple Leaf 
Sports & Entertainment Ltd., o mesmo Grupo que 
controla os Leafs e os Raptors 
É a casa dos times de basquetebol Toronto Raptors 
(NBA), de hóquei no gelo Toronto Maple Leafs 
(NHL) e de lacrosse Toronto Rock (NLL).
Investimento Inicial: CAD 265 M (aprox. R$ 459M -
parte para a construção da arena e parte para o 
refinanciamento da equipe). O valor foi repartido por 
três bancos: Bank of Nova Scotia, CIBC (Canadian 
Imperial Bank of Commerce) e Bank of America.
Capacidade: 19 mil (hóquei no gelo) a 20 mil 
pessoas (basquetebol).
Foram vendidos os naming rights (por 15 anos por 
US$ 30 milhões) e a arena passou a ser conhecida 
como Air Canada Centre.

A infraestrutura oferece condições para hóquei no 
gelo e basquetebol, sendo realizados também 
concertos e atividades de entretenimento.
Em 1998 (durante a construção) o projeto foi 
redesenhado (significando mais CAD 20 milhões de 
financiamento), dado que o promotor inicial do 
projeto (Raptors) foi adquirido pela Maple Leaf, o 
que obrigou alguns ajustes no projeto para que a 
Arena atendesse às exigências da liga de hóquei .
O financiamento foi parcialmente estruturado com 
base nos fluxos do projeto e, dada a atratividade da 
estrutura implementada, foi muito popular na 
comunidade bancária, tendo sido recolhidos 
compromissos de CAD 270 milhões (aprox. R$ 467 
milhões).
O Air Canada Centre é interligado à Union State e 
ao PATH system (shopping  subterrâneo que 
interliga a região ao centro de Toronto, com 27 km 
de extensão, destinado a pedestres), tendo fácil 
acesso ao transporte público. Há também 13 mil 
vagas de estacionamento nas imediações da Arena.

Fonte: Fontes Públicas
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5. Benchmarks
5.7 - Arena da Baixada (Curitiba, Paraná)

Fonte: Fontes Públicas

Estádio Joaquim Américo Guimarães, popularmente 
conhecido como Arena da Baixada, fundado em 
1914.
O Clube Atlético Paranaense (“Atlético”) é seu 
principal acionista.
Em 1997 o Atlético iniciou a construção de um novo 
estádio, demolindo o antigo para levantar uma arena 
moderna, dentro dos padrões atuais exigidos pela 
FIFA.
A Arena é hoje uma das mais modernas da América 
Latina, tendo sido concebida para atender ao 
conceito de multiuso e pode ser palco de outros 
eventos, além das partidas de futebol do Atlético.
Atualmente a Arena da Baixada conta com 33 mil 
lugares, sendo que o seu projeto final prevê 40 mil 
lugares.
A Arena possui um posto de informações turísticas; 
cadeiras cobertas em todos os setores; 68 
lanchonetes e restaurantes; 21 banheiros (11 
masculinos e 10 femininos); 500 vagas em 
estacionamento; e 76 camarotes.

A segunda etapa da construção já começou com o 
acordo da compra do terreno firmado no ano de 
2005, sendo que o antigo proprietário desocupou a 
área em dezembro de 2006.
No começo de 2005, o Atlético Paranaense tornou-
se o primeiro clube do futebol brasileiro a assinar 
um contrato de Naming Rights.
A Kyocera Mita América, uma das empresas líderes 
mundiais no manuseio de documentos digitais, 
adquiriu o direito de exposição de seu nome na 
arena, que passou a se chamar Kyocera Arena.
O contrato estabelecia prêmios para as conquistas 
do clube dentro de campo. Para cada título 
conquistado, em competições nacionais ou 
internacionais, o clube recebia um bônus.
A patrocinadora também investiu na equipe de 
futebol. As camisas do Atlético também estamparam 
a marca Kyocera.
O Atlético era o responsável pela administração e 
operação da arena, com total autonomia, e o 
patrocinador podia fazer ações promocionais de 
seus produtos e de relacionamento com o público 
nas partidas do Atlético.



© 2009 KPMG Structured Finance S.A., uma sociedade brasileira e firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e 
afiliadas à KPMG International, uma cooperativa suíça. Todos os direitos reservados. Impresso no Brasil. (KDMS 66260).
KPMG e o logotipo da KPMG são marcas registradas da KPMG International, uma cooperativa suíça.
Qualquer informação contida no presente relatório somente deverá ser analisada considerando o disposto na seção “Premissas de Relatório e Considerações Iniciais”.

5. Benchmarks
5.8 - Considerações

É importante destacar que as informações 
apresentadas aqui não devem ser utilizados 
como parâmetro para o futebol brasileiro sem 
uma análise do contexto. 

Isso porque, a cultura futebolística e a 
realidade sócio-econômica brasileira é
bastante diferente. 

Na Europa, a ida ao estádio é um programa de 
lazer . 

A média de público nos jogos é alta (como 
exemplo, podemos citar o Camp Nou, o 
estádio do Barcelona, que acomoda 98 mil 
torcedores e registrou média de público de 
73.225 em jogos da Liga Espanhola. 

Os Namimg Rights são utilizados na Europa e 
EUA, representando uma fonte de receita 
alternativa e bastante significativa. 

Também podemos citar o caso do Manchester United que 
tem uma capacidade de 73 mil assentos e uma média de 
público de 68 mil (93% da capacidade).
Além disso, os ingressos mais baratos chegam a custar 
£40 (R$ 140) no Reino Unido e € 20 (R$ 60) na Espanha.

No Brasil, o Naming Rights ainda não é comum em 
estádios, mas tem sido utilizado em outros equipamentos, 
como, por exemplo, em casas de shows (exemplos: 
Credicard Hall, em São Paulo; Citibank Hall em São Paulo 
e Rio de Janeiro; Chevrolet Hall, em Belo Horizonte). 

Renda per Capita (US$ mil)
Brasil 8,7
Reino Unido 45,7
EUA 47,0
Espanha 37,0
Alemanha 46,5
França 48,0
Holanda 54,4
Fonte: FMI - Projeção para 2008
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6. Análise de viabilidade econômico-financeira
6.1 - Introdução

Representação esquemática do método de 
avaliação utilizado - Desconto a valor presente

Representação esquemática do método de 
avaliação utilizado - Cálculo dos fluxos de caixa

Fluxo de caixa descontado

Premissas, Estudos e Projetos

Demonstrativo de resultado projetadoContas patrimoniais projetadas

Depreciação, investimentos e variação 
no capital de giro

Fluxo de caixa livre

Fluxo de caixa livre descontado

Taxa de desconto

Horizonte projetado

0 21 N3

CF1

CF2

CF3

CF

. . . . . . . . . 

. . . . . . . . . 

Valor presente
dos fluxos de

caixa projetados

Valor de mercado
do projeto

Fluxo de caixa do horizonte de 
projeção explícito

A metodologia de análise de viabilidade econômico-financeira utilizada foi a do Fluxo de Caixa Descontado. 
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6. Análise de viabilidade econômico-financeira
6.1 - Introdução

Horizonte de projeção

Neste estudo decidiu-se por estabelecer um 
período de concessão equivalente a 35 anos (prazo 
máximo permitido por lei para uma PPP) devido 
aos seguintes fatores:

– Minimização do valor da contraprestação 
pecuniária;

– Aumento da atratividade para o privado do 
negócio principal e dos negócios acessórios, 
atratividade esta diretamente relacionada as 
características de risco/retorno do setor de 
arenas e imobiliário; e

– maximização do retorno financeiro do Governo 
no que se refere a auferição de receitas 
advindas dos negócios acessórios.

Desconto dos fluxos de caixa no tempo

Considerou-se que os fluxos de caixa do projeto 
avaliado são gerados continuamente ao longo da 
projeção. Assim, o caixa gerado no início do ano 
deveria ser descontado por menos tempo que o caixa 
gerado no fim do ano. 

Dessa forma, adotou-se um fluxo médio no meio do 
período entre o início e o fim de cada ano para se 
descontar os fluxos de caixa.

Moeda de projeção

As projeções foram efetuadas em moeda constante.

Taxa Interna de Retorno (TIR)

A Taxa Interna de Retorno (TIR) é definida como a 
taxa de desconto que torna o Valor Presente Líquido 
igual a zero.
A regra da TIR estabelece que um projeto de 
investimento deve ser aceito se o custo de 
oportunidade do capital é inferior à Taxa Interna de 
Retorno.
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6. Análise de viabilidade econômico-financeira
6.2 - Descrição do Projeto

Arena multiuso com capacidade para 50.000 
lugares fixos nos padrões FIFA, a ser construída no 
lugar do antigo Estádio da Fonte Nova, após sua 
demolição. A Arena contará ainda com dois 
estacionamentos externos para 1.800 veículos e 
poderá contar com projetos associados, tais como:

a) Casa de show (Arena Coberta);

b) Shopping Center;

c) Torres comerciais;

d) Torre Hotel;

e) Outros.

Tais equipamentos poderão gerar receitas 
adicionais, a serem compartilhadas entre a SPE e o 
governo, na forma de redução da contraprestação 
pecuniária. A exploração de tais projetos 
associados está sujeita a autorizações de órgãos 
públicos, que deverão ser expedidas a posteriori. 

Os custos de construção foram estimados a partir 
dos dados obtidos com os projetos básicos 
fornecidos pela empresa de engenharia e 
arquitetura Setepla: projetos estruturais, cobertura, 
especificações de materiais, instalações 
convencionais e especiais;

Para o desenvolvimento da modelagem 
econômico-financeira, a KPMG tomou como base 
entrevistas realizadas com operadores de arenas 
multiuso européias, dados de pesquisa realizada 
pela empresa Nova Promoções, dados da 
Confederação Brasileira de Futebol - CBF, 
benchmarks nacionais, benchmarks internacionais 
e dados atuais de preço e público nos estádios 
Pituaçu e Barradão, na cidade de Salvador.
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6. Análise de viabilidade econômico-financeira
6.3 Premissas do estudo de viabilidade do Projeto

6.3.1 Premissas gerais
– Receitas de Eventos Esportivos;
– Receitas de Marketing e Publicidade;
– Receitas Serviço de Alimentação
– Receitas de Merchandising
– Receitas de Estacionamento
– Receitas Museu/ Visitas Guiadas
– Receitas Aluguel para Eventos

6.3.2.1 - Receitas de eventos esportivos

As receitas de eventos esportivos resultam da 
renda de bilheteria e venda de camarotes para 
as partidas de futebol dos clubes Bahia e Vitória 
a serem realizadas na Arena Fonte Nova. 

 OPERAÇÕES

Horizonte da concessão: 35 anos
Início da construção: 2010 Obs: Desembolso conforme quadro de usos e fontes.
Início da operação: 2013
Financiamento 80% do total investido
Moeda de Projeção Moeda Constante (modelo Real)
Valor Residual zero

TRIBUTÁRIAS

Tipo de alíquota Lucro Real
IR Base + Adicional 25,00%
CSLL 9,00%
PIS / COFINS - Lucro Real 9,25%
ISS 5,00%
Recuperação PIS/COFINS 40,00% Obs: Alguns custos/despesas podem ser reconhecidos como crédito 

de PIS/COFINS, conforme lei 10.833/2003, 3o parágrafo. 

6.3.2 Premissas utilizadas na projeção de receitas

A avaliação econômico-financeira da Arena considerou 
as seguintes receitas:
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6. Análise de viabilidade econômico-financeira
6.3 Premissas do estudo de viabilidade do Projeto

É importante ressaltar que a receita não pertence 
100% a SPE, a receita tem que ser dividia entre o 
provedor de conteúdo (Clube) e o dono da Arena 
(SPE), portanto a receita esta baseada em um 
compartilhamento da venda de ingressos para os 
jogos de futebol. Todo o dinheiro será arrecadado 
pela SPE e posteriormente dividido com os 
clubes, conforme detalhado a seguir.

Receitas de bilheteria

Toda a receita arrecadada através de assentos 
comuns, independente da localização do assento 
(atrás do gol, asas ou meio do campo) e da forma 
de venda (pacotes de temporadas, ingressos 
avulsos, venda antecipada, meia-entrada, 
promoções, etc.), será dividida entre Clubes e 
SPE.

a) Número de partidas

Atualmente os Clubes jogam em média 33 
partidas por ano como mandantes, somando 66 
eventos por ano. 

– Campeonato Baiano: 13 partidas

– Campeonato Brasileiro: 19 partidas

– Copa do Brasil: Pelo menos 1 partida

Devido ao risco dos jogos caírem na mesma data, 
perda de mando de campo, jogos com portões 
fechados, manutenção da Arena e/ou realização 
de outros eventos, consideramos uma pequena 
redução na quantidade de jogos na Arena para 
56.

Para efeitos de modelagem, portanto, foram 
considerados 56 eventos esportivos por ano, 
sendo 28 jogos do Bahia e 28 jogos do Vitória.
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6. Análise de viabilidade econômico-financeira
6.3 Premissas do estudo de viabilidade do Projeto

b) Média de público:

A média de público nos eventos esportivos, para 
assentos comuns, levou em consideração a média 
de público nos últimos 3 anos para Bahia e 
Vitória. Com a nova Arena consideramos um 
aumento de 20% no público médio, devido aos 
seguintes fatores:

– Maior conforto (cadeiras numeradas, assentos 
mais confortáveis, assentos cobertos, 
restaurantes de alto padrão etc.). 

– Maior segurança (seguranças particulares, 
treinamento especial, câmeras de segurança, 
etc.).

– Melhor acessibilidade (redução de filas, 
estacionamento, redução de trânsito, elevador, 
escada rolante etc.).

– Novas formas de venda, visando facilitar a 
aquisição de ingressos (estandes em 
shoppings, internet, venda no cartão de crédito 
etc.).

 Média de Público 2006 2007 2008 Média
Vitória 15.062        18.726        15.745        16.511       
Bahia 23.615      40.410      3.826        22.617       

Arena Fonte Nova
Vitória 19.813      
Bahia 27.140      

20%

Aumento de Público com Nova Arena Fonte: CBF

As melhorias de Arena em relação aos estádios 
atuais vão atuar basicamente de duas formas: (i) 
aumentar a freqüência com que os atuais 
torcedores vão a jogos de futebol; e (ii) atrair um 
público que não costuma freqüentar partidas de 
futebol, principalmente entre as classes de maior 
poder aquisitivo. 
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6. Análise de viabilidade econômico-financeira
6.3 Premissas do estudo de viabilidade do Projeto

Para efeitos de modelagem consideramos uma 
redução de 20% no valor de face do ingresso, 
devido a uma maior fiscalização por parte do 
operador da arena.

d) Preço de ingresso para eventos esportivos:

A definição do preço dos ingressos para eventos 
esportivos teve como ponto inicial as tarifas atuais 
praticadas pelos Clubes Bahia e Vitória. 

Assim sendo, as tarifas foram adequadas ao novo 
modelo de negócio a ser adotado para arenas no 
Brasil, onde será oferecido um serviço de qualidade 
superior aos estádios atuais. Este novo modelo 
tende a atrair para as arenas um público com maior 
poder aquisitivo.

As tarifas consideradas levam também em conta o 
aumento real de renda per capta projetada para o 
Brasil nos próximos anos. 

c) Estimativa de público pagante:

Com base nos valores de ingresso cobrados pelos 
Clubes Bahia e Vitória e no ticket médio por jogo, 
podemos chegar a uma estimativa de público 
pagante:

– Valor do ingresso 2009 - Bahia = R$ 30,00 (Fonte: 
Bahia)

– Valor do ingresso 2009 - Vitória = R$ 30,00 (Fonte: 
Vitória)

Através da analise do valor do ingresso vis a vis o 
ticket médio podemos concluir que em média existe 
uma redução de 30% entre o valor de face e o ticket 
médio recebido pelo Clube, devido principalmente a 
público não pagante e meia-entrada.

Ticket Médio 2009
Vitória 18,34          
Bahia 21,20          
Média 19,77        
Fonte: CBF
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Adicionalmente, é importante ressaltar que o operador 
da nova Arena deverá fazer um trabalho mais 
agressivo de vendas e marketing, já refletido nos 
custos operacionais deste estudo, o que alavancará a 
venda de ingressos e permitira uma adequação mais 
eficiente de preço.

– Valor do ingresso 2009 - Bahia = R$ 30,00 

– Valor do ingresso 2009 - Vitória = R$ 30,00 

– Valor Cadeira Especial Pituaçu = R$ 80,00*

– Valor Cadeira Especial Barradão = R$ 80,00*

Receitas de Assentos Premium e Camarotes:

A SPE ficará com o total arrecadado através de 
assentos premium e camarotes, e repassará uma 
parte desta receita aos Cubes.

a) Para efeitos de modelagem foram considerados 
duas categorias premium:

Camarotes: Foram considerados 1.000 
assentos e seu valor será avaliado de forma 
unitária, isto é, o preço avaliado será por 
assento, por evento. Não foi considerada neste 
primeiro momento a diferenciação entre 
camarotes, mas sim um valor médio para todos 
os assentos. (Fonte: Setepla)

Assentos Corporativos: Foram considerados 
2.500 assentos corporativos. Assim como nos 
camarotes, não haverá uma diferenciação entre 
os assentos neste momento, sendo considerado 
um valor médio unitário. (Fonte: Setepla)

 Local Valor de Face Desconto Médio Valor Médio Quantidade
Atrás do Gol R$ 30,00 20% R$ 24,00 40%
Meio do Campo R$ 50,00 20% R$ 40,00 40%
Cadeiras Superiores R$ 80,00 20% R$ 64,00 20%

Ticket Médio R$ 38,40

* Grandes jogos.

Fonte: Bahia e Vitória

Preços Considerados



© 2009 KPMG Structured Finance S.A., uma sociedade brasileira e firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e 
afiliadas à KPMG International, uma cooperativa suíça. Todos os direitos reservados. Impresso no Brasil. (KDMS 66260).
KPMG e o logotipo da KPMG são marcas registradas da KPMG International, uma cooperativa suíça.
Qualquer informação contida no presente relatório somente deverá ser analisada considerando o disposto na seção “Premissas de Relatório e Considerações Iniciais”.

6. Análise de viabilidade econômico-financeira
6.3 Premissas do estudo de viabilidade do Projeto

b) Preço por assento:
O valor estimado para camarotes e assentos 
corporativos está baseado na Pesquisa Nova 
Promoções e benchmarks nacionais.

Preços considerados:

c) Taxa de ocupação
Por se tratar de um produto novo, que não é
atualmente comercializado em Salvador, não 
podemos considerar a demanda passada como 
base. Desta forma, consideramos que o número 
de empresas em Salvador será suficiente para 
absorver a maior parte destes produtos (tomou-se 
como base analises feitas pela empresa Nova 
Promoções).

Para efeitos de modelagem foi considerada 
uma ocupação de 85% no início da operação, 
até atingir 95% de ocupação (mesma ocupação 
de Arenas multiuso européias), conforme 
cronograma abaixo:

d) Modelo de comercialização:
Na modelagem financeira não foi considerada 
qualquer forma de venda antecipada ou outro 
tipo de diferenciação. Os assentos foram 
considerados de forma unitária, por evento.

 Tipo Qtd Assentos Preço
Camarotes 1.000 R$ 180

Assentos Corporativos 2.500 R$ 100

Camarotes e Assentos Corporativos 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ocupação 0% 0% 0% 85% 90% 95% 95%

...
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– Bebidas: Exclusividade na comercialização

– Bancos: Gestão da conta da SPE, bilheteria e 
caixas eletrônicos no interior da Arena

– Eletrônicos: Fornecer o telão e outras 
tecnologias no interior da Arena

– Alimentação: Exclusividade na comercialização

No cenário base analisado, com Bahia e Vitória 
jogando na Arena Fonte Nova, foram 
considerados 6 patrocinadores institucionais, com 
um valor unitário de R$ 600 mil por ano (utilizando 
como base a pesquisa da Nova Promoções), 
totalizando R$ 3,6 milhões por ano.

6.3.2.2 Receitas com Marketing e Publicidade

Naming Rights

O presente estudo se baseou nos benchmarks 
nacionais e internacionais e na pesquisa da Nova 
Promoções realizada na cidade de Salvador.

Valor anual considerado = R$ 2 milhões.

Patrocinadores institucionais

Os patrocinadores institucionais são empresas que 
compram cotas de patrocínio em troca de privilégio 
e direito de publicidade no interior da Arena. Entre 
os privilégios incluem direito a um camarote, 
placas de publicidade e outros direitos específicos 
de cada patrocinador, que podemos citar como 
exemplo:
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6. Análise de Viabilidade Econômico-Financeira
6.3 Premissas do Estudo de Viabilidade do Projeto

6.3.2.3 Receitas de locação

Locação para eventos

Levando em consideração o calendário apertado 
devido ao alto número de eventos esportivos e a 
quantidade atual de eventos de grande porte na 
cidade de Salvador, foram considerados 4 eventos 
não-esportivos por ano (tais como shows, 
concertos, eventos religiosos, etc.).

O modelo de negócio considera que a SPE vai 
terceirizar esta operação e cobrar um percentual 
da receita auferida pelo organizador do evento, 
chegando ao seguinte racional: Locação para áreas comerciais

A receita de locação para áreas comerciais é
baseado no seguinte racional: o operador da 
Arena (SPE) vai terceirizar este serviço e cobrar 
um percentual da receita bruta do locatário.

 Eventos
Número de Eventos 4
Público Médio 40.000
Ticket Médio R$ 150
Receita por evento R$ 6 milhões
Participação SPE 10%
Valor por Evento R$ 600 mil
Total R$ 2,4 milhões/ ano

Fonte: Benchmarks Nacionais (ex: Festival de Verão, 
Shows Internacionais, Skol Sensation, etc.)
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A receita do locatário foi baseada nas seguintes 
premissas:

– Público Ano: 1,6 milhão de pessoas (Jogos 
Bahia + Jogos Vitória + Eventos não 
Esportivos)

– Percentual de pessoas que compram algo nas 
lojas: 5%

– Consumo Médio por Compra: R$ 40,00

– Percentual da SPE:10%

– Receita Total = R$ 332 mil por ano

Receita de locação para alimentos e bebidas

O racional desta receita segue o mesmo das 
anteriores. A SPE vai terceirizar este serviço e 
cobrar um percentual da receita bruta do locatário.

A receita foi baseada nas seguintes premissas:

 Dias de Jogos
Número de Eventos 60
Número de Vagas 1.800
Ocupação 90%
Ticket Médio 10
Receita Bruta R$ 972 mil
Fee da SPE 50%
Total/ Ano R$ 486 mil

Fonte: Eventos realizados na cidade de Salvador

– Público Total por Ano: 1,6 milhão de pessoas 
(Jogos Bahia + Jogos Vitória + Eventos não 
Esportivos)

– Ticket Médio: R$ 8,00

– Percentual da SPE: 10%

– Receita Total = R$ 1,3 milhão por ano

6.3.2.4 Outras receitas

Receitas de estacionamento

A receita de estacionamento foi baseada no 
número de vagas, número de eventos, preço e 
ocupação, conforme detalhamento a seguir:

Fonte: Entrevistas Operadores de Arenas Européias 
(considerando a paridade do poder de compra).
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Receitas Museu/Tour

A receita com Museu e Tour pela Arena é
baseada em Entrevistas com Operadores de 
Arenas Européias (considerando a paridade do 
poder de compra):

– Funcionamento do Museu/Tour: 52 semanas 
por ano

– Dias de funcionamento: Quarta-feira a 
Domingo (4 dias por semana)

– Público: 30 pessoas por dia de funcionamento

– Consumo Médio: R$ 20,00 (inclui gastos com 
alimentação e souvenirs)

– Receita Total por ano: R$ 125 mil

*Fonte: Entrevistas Operadores de Arenas Européias 
(considerando a paridade do poder de compra).

6.3.3 Premissas para projeção de despesas

Detalhamento das premissas referentes aos 
custos e despesas da Arena, destacando-se:

– Custos dos eventos esportivos 

– Custos de outros eventos

– Custos Operacionais

– Despesas Gerais, Administrativas e de Vendas

6.3.3.1 Custos dos eventos esportivos

Estes custos não foram considerados no modelo 
econômico-financeiro, pois são de 
responsabilidade do provedor de conteúdo 
(Clubes). Estes custos incluem todas as despesas 
do dia de jogo, entre elas energia elétrica, água, 
seguranças, limpeza, organizadores e eventuais 
danos materiais. 
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6.3.3.2. Custos de outros eventos

Estes custos não foram considerados no modelo 
econômico-financeiro, pois são de responsabilidade 
do provedor de conteúdo (organizador do evento). 
Estes custos incluem todas as despesas do dia do 
evento, entre elas energia elétrica, água, seguranças, 
limpeza, organizadores e eventuais danos materiais. 

6.3.3.3. Custos operacionais

Manutenção e conservação

Estes custo incluem todos os gastos referentes a 
manutenção e conservação da Arena, com destaque 
para:
a) Reforço de Estruturas
b) Assentos, pisos e acessos
c) Cobertura da Arquibancada
d) Ventilação e exaustão
e) Hidráulica e elétrica
f) Reforço da laje
g) Recuperações pontuais diversas

Estes gastos foram estimados como sendo 
aproximadamente 0,8% do investimento imobilizado, 
totalizando R$ 4,4 milhões por ano.

Além destes gastos foi considerada uma despesa em 
melhorias operacionais, visando manter a Arena 
sempre dentro dos maiores padrões de qualidade 
durante os 35 anos de concessão. 

Estes gastos consideram a implantação de novas 
tecnologias, melhoria continua nos padrões de 
qualidade, adequações ambientais e adequações a 
requisitos dos usuários. Estas despesas foram 
baseadas na Arenas européias que gastam 
aproximadamente 0,4% do investimento imobilizado em 
melhoria operacionais (tais como novos assentos, 
escada rolantes, elevadores, novo telões, etc.). 
Totalizando um gasto anual de 
R$ 2,2 milhões.

Fonte: Entrevistas com Operadores de Arenas Européias
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Limpeza e Segurança
Estes serviços serão terceirizados. Se refere 
apenas ao dia a dia da operação, pois, como já
mencionado anteriormente, as despesas nos dias 
de eventos ficarão a cargo do provedor de 
conteúdo.
O valor estimado está baseado na cotação com 
empresas locais:
Valor total ano = R$ 1,2 milhão.

Seguros
As despesas com seguros foram estimadas 
através de consulta a empresas especializadas 
(seguradoras) e incluem as seguintes coberturas:
– Responsabilidade Civil
– Riscos operacionais
– Performance Bond
– Lucros Cessantes

Valor total por ano = R$ 1,3 milhões (valor 
aproximado, detalhado em planilha anexa).

6.3.3.4. Despesas Gerais, Administrativas e de 
Vendas

Folha de Pagamentos

Esta despesa inclui os funcionários diretos da 
Arena (SPE), que não serão terceirizados. Eles 
serão responsáveis pela gestão da Arena, gestão 
de contratos, interface com fornecedores, 
relacionamento comercial, geração de novos 
negócios, etc. e será composto da seguinte forma:

 Cargo Número Salário Encargos Custo Ano Total
Gerentes 5 20.000 100% 480.000 2.400
Analistas 10 6.250 100% 150.000 1.500
Tecnicos 40 2.500 100% 60.000 2.400
Total R$ 6,3 milhõesFonte: Operadores de Arenas Européias
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Vendas e Marketing

O custo de vendas e marketing está baseado em 
aproximadamente  2% da receita bruta, conforme 
prática do mercado para empresas de consumo e 
entretenimento (entre 1% e 5% da receita bruta).

Total por ano = R$ 1,0 milhão

Gastos com escritório

Os gastos com escritório incluem energia elétrica, 
água, telefone e insumos e foram baseados em 
Arenas européias adaptados a realidade 
brasileira. Estes gastos dizem respeito somente 
ao escritório, gastos com a Arena estão dentro de 
custo de manutenção e conservação. 

Total por ano = R$ 300 mil

6.3.3.5. Outras despesas
Capital de giro

As seguinte premissas foram adotadas:
 Premissas Capital de Giro

Contas a Pagar 30 dias Contas a Receber 30 dias

Impostos a Pagar 15 dias

Fonte: Operadores de Arenas Européias 

Depreciação e amortização

Prazo de 25 anos para obras civis.

Despesas financeiras

Considerou-se que o BNDES e o BNB irão 
disponibilizar uma pacote de financiamento 
específico para os estádios da Copa do Mundo de 
2014, com as seguintes características:

 PREMISSAS FINANCIAMENTO
1.Fonte BNDES / BNB (70%) Banco Comercial (10%)

2. Tipo Amortização SAC SAC
3. Taxa Nominal 10% 12%
4. Prazo Total 18 anos 10 anos
5. Carência 3 anos 3 anos
6. Índice de Cobertura 1,3 1,3

PREMISSAS FINANCIAMENTO
1.Fonte BNDES / BNB (70%) Banco Comercial (10%)

2. Tipo Amortização SAC SAC
3. Taxa Nominal 10% 12%
4. Prazo Total 18 anos 10 anos
5. Carência 3 anos 3 anos
6. Índice de Cobertura 1,3 1,3
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Fonte: Governo da Bahia/ Setepla

Estimativas dos Investimentos
No presente Estudo de 
Viabilidade não considerou-se o 
custo da remoção das Piscinas 
Olímpicas para o Estádio 
Pituaçu. 
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Resultados

Os resultados da análise realizada são:

– Contraprestação anual: R$ 84.252 mil

– TIR do Projeto: 10,65%

– TIR do Acionista:  16,46%

– Necessidade total de recursos dos acionistas 
(aporte) no empreendimento: R$ 172 milhões, 
distribuídos ao longo dos três primeiros anos 
da concessão.

Fluxo de Caixa do Projeto
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7. Fontes de financiamento 

No presente Estudo, levou-se em consideração 
que o privado participará com 20% do 
investimento (equity), sendo o restante financiado 
pelo BNDES e BNB (70%) e bancos privados 
(10%).
A seguir descrevemos em linhas gerais as 
principais características e condições de 
financiamento do BNDES e do BNB.
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social
O BNDES é a principal e maior fonte de 
financiamentos de longo prazo no Brasil. Ele 
financia desde grandes projetos industriais e de 
infraestrutura a empresas, tendo significativa 
participação em projetos nos setores de 
agricultura, comércio e serviços no país. 
Os desembolsos do BNDES de janeiro a 
dezembro de 2008 somaram R$ 90,8 bilhões, um 
aumento de 40% em relação a 2007.
O BNDES trabalha de acordo com a sua missão 
de promover o desenvolvimento do país e 
aumentar a competitividade da economia 
brasileira.

Mesmo diante do cenário de crise financeira e 
diminuição das linhas de crédito, o banco pretende 
facilitar o acesso das empresas a empréstimos e 
continuar aumentando o total de desembolsos. 

Total Desembolsos BNDES

 35,0
 40,0 

 47,0
 52,3 

64,9

 90,8

-

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2003 2004 2005 2006 2007 2008

R
$ 

B
ilh

õe
s

Fonte: BNDES



© 2009 KPMG Structured Finance S.A., uma sociedade brasileira e firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e 
afiliadas à KPMG International, uma cooperativa suíça. Todos os direitos reservados. Impresso no Brasil. (KDMS 66260).
KPMG e o logotipo da KPMG são marcas registradas da KPMG International, uma cooperativa suíça.
Qualquer informação contida no presente relatório somente deverá ser analisada considerando o disposto na seção “Premissas de Relatório e Considerações Iniciais”.

7. Fontes de financiamento (cont.)

Uma alternativa para financiar o projeto seria uma 
operação de Project Finance, na qual a beneficiária 
deve ser uma Sociedade de Ações com o propósito 
específico de implementar o projeto financiado e 
constituída para separar os fluxos de caixa, 
patrimônio e riscos do empreendimento. 

As receitas futuras devem ser vinculadas ou cedidas 
aos financiadores. Durante o processo de análise do 
Project Finance pelo BNDES, a classificação de 
risco dependerá do rating dos controladores da 
beneficiária, dependência do projeto e do 
financiamento, dos riscos de implantação do projeto 
e os respectivos mitigadores, do grau de 
alavancagem da beneficiária, da suficiência, 
previsibilidade e estabilidade dos fluxos de caixa do 
projeto, do valor e liquidez das garantias.

Dentre os requisitos para o Project Finance está um 
Índice de Cobertura do Serviço da Dívida (ICSD) de, 
no mínimo, 1,3 para cada ano operacional. O ICSD 
poderá atingir 1,2, desde que a Taxa Interna de 
Retorno (TIR) seja de, pelo menos 8% ao ano. Outra 
exigência é sobre o capital próprio dos acionistas de, 
ao menos, 20% do investimento total (a geração de 
caixa poderá ser contabilizada como parte do capital 
próprio dos acionistas).

Na fase de implantação do projeto, as garantias 
fidejussórias podem ser dispensadas, desde que os 
acionistas controladores da beneficiária se 
comprometam a complementar o capital da empresa 
em montante suficiente para finalizar a implantação 
do projeto e os contratos obriguem os empreiteiros a 
concluir o projeto conforme o orçamento, a data e as 
especificações técnicas pré-estabelecidas. É
necessária também a contratação de um seguro 
garantia para os financiadores sobre os riscos pré-
operacionais. 
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7. Fontes de financiamento (cont.)

O índice de 130% de garantias reais não se faz 
necessário caso a beneficiária não disponibilize os 
ativos e recebíveis do projeto como garantia a 
terceiros sem o aval dos financiadores e ofereça aos 
financiadores principais como garantia qualquer ativo 
ou recebível do projeto. 

O limite máximo do financiamento do BNDES será
de 75% do ativo total da beneficiária e o prazo varia 
de acordo com a característica do empreendimento.

BNB - Banco do Nordeste

O BNB visa a ser referência como agente indutor do 
desenvolvimento sustentável da região Nordeste, 
buscando a integração da região na dinâmica da 
economia nacional. 

O banco destaca-se como a maior instituição da 
América Latina focada no desenvolvimento regional 
e sua principal fonte de recursos é o Fundo 
Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) 
com linhas de crédito para os setores de indústria, 
comércio, serviços, cultura, turismo, grãos, insumos, 
matéria-prima e outros ligados à agricultura. 

Além disso, o BNB conta com fontes multilaterais de 
financiamento, como o Banco Mundial e o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento.

Dentre os programas do FNE (principal fonte de 
recursos do BNB) que juntos totalizam R$ 7,6 
bilhões em recursos disponíveis para 2008, está o 
Programa de Financiamento para os Setores 
Comercial e de Serviços que, conforme projeções, 
detêm 680 milhões de reais disponíveis.
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7. Fontes de financiamento (cont.)

Valores Contratados- FNE
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Fonte: BNB - FNE

A seguir, seguem as principais características das 
linhas de crédito do Fundo Constitucional de 
Financiamento do Nordeste 2008, podendo variar 
com o tipo de programa de financiamento e setor 
econômico:

Fonte: BNB - FNE 2008

Para empresas de grande porte, a taxa de juros 
cobrada pelo BNB é de 10% a.a. podendo chegar a 
8,5% a.a. caso seja aplicado o bônus de 
adimplência, quando as parcelas da dívida forem 
pagas dentro do vencimento.

Prazo Máximo 
Finalidade 

Carência Total 

Investimentos fixos e mistos 4 anos 12 anos 

Aquisição de matérias-primas, insumos e de 
bens para formação de estoque comercial 6 meses 24 meses 
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7. Fontes de financiamento (cont.)

Um projeto de arena esportiva enquadrar-se-ia no 
Programa de Financiamento para os Setores 
Comercial e de Serviços, pois o programa engloba 
as atividades de comércio varejista, atacadista e as 
prestações de serviços, exceto às aplicáveis ao 
PROATUR.  

Os financiamentos podem ser utilizados para 
implantação, ampliação, modernização e reforma de 
empreendimentos seja na forma de investimentos 
fixos, capital de giro, aquisição de bens e insumos.  

O BNB também financia operações estruturadas, ou 
seja, resultantes de propostas de crédito específicas, 
operacionalizadas por cartas-consulta, dada a 
importância para o desenvolvimento da região. Para 
esses projetos de grande porte, as análises são 
individuais e desenvolvidas soluções de finanças 
corporativas que aprofundem os aspectos legais 
para mitigação de riscos. 

Até o primeiro semestre de 2008, o Banco contratou 
23 financiamentos no valor de R$ 1,5 bilhão.

Para este projeto, assumiu-se um financiamento do 
BNDES / BNB para 70% dos investimentos e 10% de 
bancos privados. 

A taxa efetiva adotada foi de 10%, tendo como prazo 
15 anos para amortização do principal, com 3 anos 
de carência durante o período de construção. 

Dessa forma, obteve-se uma TIR Real do Acionista 
de 16,46%. 
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8. Value for Money
8.1 - Introdução

Este tópico da apresentação, Value for Money, 
contém os resultados das análises de 
custo/benefício executadas para o projeto. Nesta 
análise, comparamos duas alternativas: 

(i) licitação de obra pública seguindo a Lei 
8.666/93 para a construção do estádio; 

(ii) Parceira Público-Privada para construção e 
operação do estádio. 

Este item está subdividido em seis partes. 

– A primeira parte apresenta a definição do 
conceito de análise Value for Money, incluindo 
seu objetivo, sua composição e sua 
metodologia. 

– Na segunda parte é feita uma análise da 
alternativa da licitação de obra pública através 
da Lei 8.666/93 para a construção da Arena. 

– A terceira parte apresenta a PPP como uma 
alternativa para a realização do projeto. Nesse 
caso, os investimentos necessários para a 
construção seriam de responsabilidade do setor 
privado, assim como a operação e manutenção do 
equipamento. 

– Na quarta parte é apresentada uma análise 
financeira dos dois modelos, comparando o valor 
presente em ambos os casos. 

– Na quinta parte é realizada a comparação, de 
forma qualitativa, das duas opções analisadas.

– Finalmente, apresenta-se a conclusão da análise 
com as alternativas existentes para a execução do 
projeto e os impactos da realização da Copa do 
Mundo de 2014 na Bahia.
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8. Value for Money
8.2 - Conceito

A decisão de se utilizar uma Parceria Público-
Privada (PPP), em vez da forma de Lei 8.666 em 
que o setor público contrata o projeto básico com 
uma empresa, em seguida contrata a construção 
da obra com uma outra empresa e, finalmente, 
opera a obra, deve ser analisada sob o ponto de 
vista estratégico das eficiências socioeconômicas 
para a sociedade. 

Considerando que o objetivo do setor público é a 
maximização da riqueza da sociedade, suas 
decisões devem ser tomadas para aumentar a 
eficiência do uso dos recursos públicos, ao mesmo 
tempo em que atende às demandas existentes por 
serviços públicos.

Assim, realizar um serviço público pela Lei 8.666 
ou pela PPP assemelha-se a uma decisão de fazer 
ou comprar, ou seja, uma decisão entre o próprio 
Governo fazer ou de comprar de um terceiro.

A decisão de se utilizar uma PPP para a prestação 
de um determinado serviço deve envolver uma 
análise dos custos e benefícios para a sociedade 
resultantes dessa opção vis-à-vis a opção da Lei 
8.666.  

Nessa análise, considera-se também a capacidade 
do setor público em gerar capital próprio ou 
contrair novas dívidas para financiar o projeto.

A indisponibilidade de recursos públicos muitas 
vezes leva à postergação ou até mesmo à não-
realização de importantes projetos, acarretando 
custos/ prejuízos à sociedade.

A opção de PPP surge como uma alternativa 
eficiente para superar essas limitações financeiras, 
possibilitando a disponibilização de serviços 
públicos à população no curto prazo.

Os custos e benefícios mencionados anteriormente 
são avaliados quantitativamente (sempre que 
possível) ou qualitativamente (quando não se pode 
quantificar com precisão). 
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8. Value for Money
8.2 - Conceito

Denominamos o resultado da composição dessas 
análises de custos e benefícios (quantitativas e 
qualitativas) de análise de Value for Money (VfM).

Conforme mencionado anteriormente, na escolha 
pela Lei 8.666, as limitações financeiras do setor 
público podem gerar atrasos na implementação 
dos projetos.

Os custos/ prejuízos à sociedade decorrentes do 
atraso são analisados e ponderados na decisão 
da opção da Lei 8.666.

A PPP deve ser utilizada somente quando há a 
entrega de VfM, isto é, quando há uma ótima 
combinação de custo e qualidade do serviço, o 
que não necessariamente significa menor custo.

O Her Majesty Treasury Taskforce (“HMTT”), 
órgão do Ministério da Economia e Finanças do 
Reino Unido responsável por implementar 
políticas econômicas e financeiras, recomenda a 
consideração da utilização de uma PPP quando:

– O projeto envolver investimentos de capital 
significativos, o que exige uma administração 
eficiente dos riscos associados com a construção 
e a entrega;

– O setor privado possui reconhecida expertise na 
entrega do serviço em questão, de modo que há
razões para se pensar que o mesmo pode 
oferecer VfM;

– O valor do projeto é suficientemente elevado para 
garantir que os custos de contratação/ licitação 
não são desproporcionais aos custos do projeto;

– A tecnologia e outros aspectos do setor em 
questão são relativamente estáveis e não 
suscetíveis a inovações constantes;

– Os horizontes de planejamento são de longo 
prazo com ativos sendo utilizados por um longo 
período no futuro; e

– Há incentivos para que o setor privado apresente 
um bom desempenho.
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8. Value for Money
8.3 Opção de contratação de Obra Pública - Lei 8.666 

A análise da capacidade do setor público em gerar 
capital próprio ou contrair novas dívidas para financiar 
o projeto é importante para a decisão sobre a forma de 
contratação.

A indisponibilidade de recursos públicos pode levar à
postergação ou à não realização do projeto, 
acarretando custos/ prejuízos significativos à
sociedade.

O objetivo dessa análise é verificar se e quando o 
setor público possuirá capacidade financeira para 
realizar os investimentos necessários para a 
construção, operação e manutenção da Arena, e os 
impactos para a Bahia da opção de contratação 
adotada.

Na análise do contingenciamento do setor público, 
foram considerados os seguintes aspectos: 

– Disponibilidade de capital próprio do setor 
público; 

– Capacidade financeira do setor público para 
obter novos financiamentos; 

– Restrições legais de endividamento do setor 
público; e

– Necessidades de investimento na Bahia.

O Projeto, no caso de ser realizado pelo setor 
público, poderia ser financiado pelas seguintes 
opções:

– Capital próprio; 

– Captação de recursos de terceiros.

A seguir, analisaremos cada uma das opções.
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8. Value for Money
8.3 Opção de Contratação de Obra Pública - Lei 8.666  
8.3.1 Capital próprio

O Estado da Bahia apresentou um déficit orçamentário de R$ 224 milhões em 2008 (Fonte: SEFAZ - Balanço 
Geral do Estado. 2008)

R$ 19.317.522.039 R$ 17.014.744.983 Receitas Correntes Retificadas (A)

R$ 17.002.089.970 R$ 14.779.485.899 Despesas Correntes (B)

R$ 2.315.432.069 R$ 2.235.259.084 (=) Superávit Corrente C = (A - B)

R$ 333.084.387 R$ 264.580.190 Receitas de Capital (D)

R$ 2.872.939.174 R$ 2.150.893.011 Despesas de Capital (E)

R$ (2.539.854.787)R$ (1.886.312.821)(=) Déficit de Capital F = (D - E)

R$ (224.422.717)R$ 348.946.263 Déficit/Superávit Orçamentário (C - F)

R$ (224.422.717)R$ 380.735.268 Déficit/Superávit Orçamentário corrigido pelo IGP-DI

R$ (2.173.384.581)R$ (1.653.222.283)(-) Conta Retificadora da Receita Corrente

R$ 21.490.906.620 R$ 18.667.967.266 Receitas Correntes

20082007ESPECIFICAÇÃO
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8. Value for Money
8.3 Opção de contratação de Obra Pública - Lei 8.666 
8.3.1 Capital próprio

O Governo Estadual não dispõe de recursos próprios para realizar investimentos em novos projetos.

Grande parte dos recursos disponíveis possuem vinculações constitucionais e/ou legais (saúde, educação e 
pagamento da dívida)  ou são destinados a gastos que, embora não decorram de vinculações, não podem 
deixar de ser realizados (ex. repasse para outros poderes, gastos com pessoal, custeio da máquina pública 
e reposição de equipamentos públicos).

A Constituição Federal determina que os Estados apliquem 25%, no mínimo, da receita resultante de 
impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento da educação. 
Na saúde, deverão ser aplicados, no mínimo, 12% do produto da arrecadação dos impostos a que se refere 
o art. 155 e dos recursos de que tratam os arts. 157 e 159, deduzidas as parcelas que forem transferidas 
aos seus respectivos municípios.

Fonte: SEFAZ Balanço Geral do Estado, 2008. 
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8. Value for Money
8.3 Opção de contratação de Obra Pública - Lei 8.666 
8.3.1 Capital próprio 

Em 2008, os recursos com a parcela repassada aos 
Municípios, por determinação constitucional, 
representaram 13% das despesas, enquanto que os 
recursos vinculados à saúde e à educação, 
somados, significaram 23% da despesa.

Além disso, o Estado precisa investir em diversos 
novos projetos, devido à necessidade de:

– toda uma infraestrutura de apoio à Copa 2014;

– empreender os vários projetos decorrentes do seu 
planejamento estratégico e de gestão para o 
desenvolvimento do Estado, quer seja em 
infraestrutura econômica, quer seja de âmbito 
social. 

A limitada capacidade de geração de receita do 
Estado faz com que os recursos disponíveis para 
investimentos sejam insuficientes para atender a sua 
demanda.  

Em 2008, os investimentos realizados pelo Governo 
do Estado da Bahia totalizaram R$ 1,2 bilhões.

Investimento por Ação Governamental -2008
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A destinação dos recursos necessários à execução 
do projeto, atualmente utilizados para as ações 
destacadas, representaria uma  forte redução nos 
investimentos em todas as áreas do Estado.

Fonte: Balanço Geral do Estado. 2008
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8. Value for Money
8.3 Opção de contratação de Obra Pública - Lei 8.666 
8.3.2 Recursos de terceiros

Uma alternativa à ampliação da capacidade de 
investimento do setor público é a captação de 
recursos de terceiros no mercado financeiro. 
Porém, o potencial de alavancagem não é infinito, 
havendo limites impostos por lei ao grau de 
endividamento do setor público.
No Brasil, as regras para endividamento público são 
estabelecidas pelo Senado Federal, sendo o 
controle e o monitoramento exercidos pelo 
Ministério da Fazenda, por meio da Secretaria do 
Tesouro.
Lei Complementar nº 101/00 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal (“LRF”)): imposição de um 
rígido controle fiscal, sobretudo no tocante a gastos 
com funcionalismo, para viabilizar sobra de recursos 
suficientes para o pagamento de dívidas
Os Estados e Municípios passaram a possuir 
também limites globais para o endividamento. No 
caso dos Estados, o limite estabelecido foi de duas 
vezes o valor da Receita Corrente Líquida (“RCL”). 

Contudo, é importante registrar que o cumprimento 
dos limites estabelecidos na LRF não é suficiente 
para que o Estado possa obter novas linhas de 
crédito, pois, enquanto não atingir também as metas 
estabelecidas no PAF - Programa de 
Reestruturação e Ajuste Fiscal, estabelecido entre a 
União e o Estado, não poderá aumentar o seu 
estoque de dívida.

No PAF o Estado se propôs a adotar ações que 
possibilitassem alcançar metas ou compromissos 
relativos a:  

a) Relação Dívida Financeira/ Receita Líquida 
Real; 

b) Resultado Primário; 
c) Despesas com funcionalismo público; 
d) Receitas de arrecadação própria; 
e) Reforma do Estado e/ou alienação de ativos; e 
f) Despesas com investimentos.
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8. Value for Money
8.3 Opção de contratação de Obra Pública - Lei 8.666 
8.3.2 Recursos de terceiros

A Resolução do Senado Federal de nº 43/2001 
estabelece, em seu artigo 7º, inciso II, o limite de 
11,5% da RCL para pagamento dos dispêndios 
com a dívida pública.
Nos seis últimos exercícios houve tendência de 
queda da relação percentual do volume dos 
dispêndios da Dívida Pública com a RCL, 
passando de 18,0% em 2003 para 14,2% em 
2008.
Entretanto, o Estado ainda está acima do limite 
estabelecido por Lei.

14,2%14,3%14,6%14,1%
15,1%

18,0%
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Limite estabelecido 
por Lei

Evolução dos Dispêndios em relação à RCL - 2008

Além da missão de reduzir o atual déficit de 
investimentos, há de se considerar também os 
investimentos em infraestrutura específicos para a 
Copa do Mundo, que deverão ser realizados pelo 
Governo do Estado da Bahia. 

Para proporcionar uma recepção de qualidade aos 
visitantes na época da Copa, são necessários 
investimentos em mobilidade urbana, melhoria dos 
sistemas de transportes públicos, acessibilidade, 
melhoria no sistema de atendimento social, com a 
conseqüente melhoria do sistema de segurança 
pública, melhoria do sistema de informações e 
atendimento ao turista.

Visando à prestação de serviços de alta qualidade e 
com custos reduzidos para o Estado, a participação da 
iniciativa privada na gestão da Arena torna-se 
fundamental para alcançar níveis mais elevados de 
eficiência na gestão da mesma.
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8. Value for Money
8.4 Opção da PPP

Experiências internacionais têm mostrado que a 
iniciativa privada gera grandes economias graças à
gestão empresarial, podendo:

– Executar, contratar e/ou supervisionar com maior 
eficiência e dinamicidade os projetos e 
intervenções necessárias à construção da Arena, 
uma vez que a iniciativa privada não está sujeita 
a determinados procedimentos por demais 
burocráticos, nem tampouco às incertezas 
orçamentárias;

– Gerir a nova Arena de forma mais eficiente, sem 
que se perca a sua vocação e os legítimos 
interesses da sociedade e dos usuários diretos;

– Maximizar o uso da Arena e a oferta de atrações 
à comunidade, mediante a negociação dinâmica 
ou mesmo a associação com provedores de 
conteúdo (clubes de futebol, equipes esportivas, 
artistas, produtores musicais etc.);

– Maximizar as receitas com publicidade e 
exploração econômica da nova Arena;

– Enriquecer a experiência do usuário e do turista, 
mediante a instalação de melhorias e equipamentos 
de conforto na nova Arena, assim como outras 
instalações de lazer e de interesse cultural;

– Instalar e operar área de estacionamento com 
número de vagas consistentes com a demanda da 
nova Arena e da realização da Copa, com potencial, 
ainda, de servir a outros usos, especialmente nos 
dias e horários de ociosidade; e

– Otimizar o aproveitamento da infraestrutura de 
acesso, do estacionamento e da utilidade da Arena, 
mediante o desenvolvimento de outros negócios nas 
adjacências que guardem sinergia com o 
equipamento, tendo em vista a sazonabilidade 
inerente ao equipamento (ou seja, sua grande 
utilização nos horários de jogos e espetáculos e 
grande ociosidade no restante do tempo).

– Na PPP da Arena, o privado ficará responsável pelo 
projeto, construção, financiamento, operação e 
manutenção da Arena no longo prazo.
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8.4 Opção da PPP

A realização do Projeto pelo setor público implica em 
uma maior burocracia e, consequentemente, em 
prazos maiores e custos mais elevados. Caso o 
Estado opte pela realização da Arena pela forma 
tradicional, ou seja, através de licitação de obra 
pública, seriam necessários os seguintes passos:

– Licitação do Projeto Básico;

– Licitação para construção e Projeto Executivo;

– Licitação para fiscalização da construção;

– Licitação para supervisão da construção.

Considerando que cada processo licitatório no Brasil 
leva, em média, 8 meses, e mesmo que as licitações 
para contratação de fiscalização e supervisão da 
construção ocorressem paralelamente à seleção 
para construção da Arena, o processo, caso 
corresse sem grandes percalços no caminho, 
demandaria cerca de 1 ano e meio. 

Este prazo não atenderia ao cronograma da FIFA, 
que exige que a construção da Arena seja iniciada 
no início de 2010, e que a mesma esteja 
disponibilizada, em plenas condições de uso, já em 
2013. 

Além do prazo, é preciso considerar também os altos 
custos envolvidos na realização de quatro processos 
licitatórios de considerado grau de complexidade. 

Outro agravante é o fato de que, no Brasil, a grande 
maioria dos projetos licitados faz uso do aditivo 
previsto na Lei 8.666/93, de até 25% sobre o valor 
do contrato, que elevaria ainda mais o custo de 
realização do projeto.

A disponibilidade de recursos públicos para 
investimentos em infraestrutura é escassa e 
insuficiente para atender toda a demanda existente. 
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8. Value for Money
8.4 Opção da PPP

A busca por alternativas que viabilizem a realização 
de projetos de infraestrutura no curto prazo é um 
dos maiores desafios enfrentados pelo setor público 
brasileiro. 

Desde o início da década de 90, o governo brasileiro 
tem buscado alternativas para viabilizar 
investimentos em infraestrutura e melhorar a 
eficiência da máquina pública. 

A opção que vem sendo adotada é a participação do 
setor privado em atividades antes totalmente geridas 
pelo setor público.

A partir de 1995, esse processo foi intensificado pelo 
Governo com a criação do Conselho Nacional de 
Desestatização (CND) e com a aprovação da Lei de 
Concessões nº 8.987. 

Esse processo de transferência de empresas 
públicas para o setor privado ficou limitado às 
estatais que possuíam viabilidade econômica e 
despertavam interesse dos investidores privados. 
As empresas ou os serviços que não eram auto-
sustentáveis permaneceram em poder do setor 
público.

Uma das restrições da Lei de Concessões nº 8.987 
refere-se à participação financeira do setor público 
na empresa/serviço privatizada ou concedida, isto 
é, a Lei não permite que haja contrapartidas do 
Estado para complementar e/ ou viabilizar uma 
concessão.

Essa restrição existente na Lei de Concessões tem 
dificultado a continuidade do processo de 
transferência dos serviços públicos ao setor 
privado.
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8. Value for Money
8.4 Opção da PPP

A aprovação de leis como a Lei de 
Responsabilidade Fiscal - LRF/01, Resolução nº 43 
do Senado Federal, além das exigências do 
Programa de Ajuste Fiscal firmado entre a União e 
os Estados, impuseram uma série de limitações ao 
endividamento público, com o objetivo de criar uma 
cultura de responsabilidade no gerenciamento das 
fontes e usos dos recursos públicos disponíveis. 

Neste cenário de demanda crescente de 
investimentos e escassez de recursos públicos que 
surge a opção das PPPs. 

Esse novo conceito de concessão de serviços 
públicos, aplicado com grande sucesso na Europa 
desde o início da década de 90, principalmente na 
Inglaterra, apresenta-se como uma opção para a 
realização dos investimentos em infraestrutura.

As PPPs trazem o aprimoramento do conceito de 
concessão utilizado no Brasil. Algumas das 
inovações trazidas pelas PPPs são:

– Gerenciamento de riscos - Alocação dos riscos do 
projeto entre os setores público e privado, 
considerando a capacidade de mitigação de cada 
risco entre os entes;

Repartição de riscos

– Remuneração do privado atrelada à qualidade do 
serviço (Quadro de Indicadores de Desempenho -
QID) - indicadores de desempenho que buscam 
alinhar os interesses do governo e do ente privado 
e servem para controlar a qualidade dos serviços 
prestados;
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8. Value for Money
8.4 Opção da PPP

– O ente público define o serviço desejado e o ente 
privado decide como fornecer esse serviço;

– Possibilita a captura de sinergias entre projeto, 
construção e operação, conforme apresentado na 
figura a seguir:

– Prevê pagamento de contrapartidas do setor 
público ao setor privado para viabilizar os projetos. 

 

O Governo 
estabelece a 
qualidade do 
serviço

Especificação 
mínima: 
flexibilidade para o 
Parceiro Privado 
poder propor novas 
técnicas

O parceiro 
privado deve 
propor o projeto 
executivo e as 
novas técnicas 
construtivas

O custo e o prazo 
da construção 
são riscos do 
Parceiro Privado

As obras devem 
seguir 
rigorosamente o 
cronograma 
proposto

Erros de 
orçamento são 
assumidos pelo 
Parceiro Privado

Metas de 
desempenho 
estabelecidas no 
contrato de PPP, 
fiscalizado pelo 
regulador

Necessidade de 
Agências 
Reguladoras 
eficientes

Projeto 
básico

Projeto 
executivo Construção Operação

DBFO - Design, Build, Finance and Operate para capturar as
sinergias entre projeto, construção e operação

Em 30 de dezembro de 2004, a Lei Federal de 
PPP nº 11.079 foi sancionada pelo Presidente da 
República.

Seguindo esta tendência, na mesma época, o 
Estado da Bahia também aprovou sua lei 
estadual de PPP, a Lei 9.290 de 2004.

A legislação federal de PPPs estabeleceu um 
limite de até 1% da Receita Corrente Líquida com 
as despesas de caráter continuado derivadas das 
PPPs, que, se superado, sujeitará o ente 
federado ao não recebimento de transferências 
voluntárias ou concessão de garantia pela União. 

A Bahia está dentro do limite estabelecido em Lei, 
podendo ainda comprometer-se com outros 
projetos de PPP.
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8. Value for Money
8.4 Opção da PPP

Despesas Contratadas 2009
Sistema de Disposição Oceânica do Jaguaribe (1) 40,6
Total das Despesas 40,6
Receita Corrente Líquida (RCL) 14.773
Total das Despesas/RCL 0,28%
(1) O pagamento será realizado pela EMBASA. Não haverá aporte do Tesouro.
(2)  Foi utilizado o índice de 3,48% a.a. para a projeção da RCL
Fonte: Balanço Geral do Estado. 2008

Parcerias Públic-Privadas contratadas pelo Est
2010 2011 2012 2013 2014 2015
40,6 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6
40,6 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6

15.245 15.776 16.325 16.893 17.481 18.089
0,27% 0,26% 0,25% 0,24% 0,23% 0,22%

ado (Valores em R$ mil)
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8. Value for Money
8.5 Análise financeira comparativa

Os valores a serem investidos pelo Estado nos dois 
casos (Lei 8.666/93 ou PPP) foram trazidos a valor 
presente, com o objetivo de avaliar qual o modelo 
mais vantajoso para o Governo do ponto de vista 
econômico-financeiro. 

Para esta análise, foi utilizada a Selic real como Taxa 
de Desconto. 

8.5.1 Opção da Obra Pública (Lei 8.666/93)

A opção da contratação de obra pública, o 
investimento inicial deve ser integralmente realizado 
pelo Estado, totalizando R$ 564* milhões a serem 
desembolsados durante os 3 anos de construção da 
Arena

Como o Governo não possui recursos para realizar o 
investimento, considera-se que todo o valor da obra 
será financiado pelo BNDES:

– Prazo de amortização de 15 anos, 3 anos de 
carência e juros nominais de 9,25%aa;

Outros custos e receitas adicionais considerados 
nesta opção são:

– Custos de operação da PPP e de manutenção da 
Arena, visando sustentar a mesma qualidade do 
serviço prestado pelo operador privado da PPP;

– Receita proveniente do aluguel da Arena pelos 
Clubes (Bahia e Vitória), 56 partidas por ano, com 
o público e ticket médio atuais.

Valor Presente Líquido Total dos custos da 
opção da Obra Pública = R$ 742 milhões

* Valor total da obra, com isenções fiscais, sem planejamento tributário da SPE.
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8. Value for Money
8.5 Análise financeira comparativa

8.5.2 Opção da PPP

Na PPP, o Governo não precisa investir na obra da 
Arena. Todo o investimento na Arena é arcado pelo 
privado

O Estado compromete-se a pagar contraprestações 
pecuniárias a serem pagas no período de 15 anos 
(entre 2013 e 2027 - período de amortização do 
financiamento do projeto), conforme fluxo ao lado.

Neste caso, o ente privado arca com todas as 
responsabilidades e custos de operação e 
manutenção da Arena. 

Nessa análise, foram considerados os tributos pagos 
pela SPE que retornam para a Bahia: 100% do ISS e 
21,5% do IR (que retorna ao Estado na forma de 
repasse Federal).

Valor Presente Líquido da opção da PPP = R$ 668 
milhões
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8.5 Análise financeira comparativa

PPP
Ano BNDES O&M Receita Total
2010 (25.632) 0 0 (25.632)
2011 (25.632) (3.150) 0 (28.782)
2012 (25.632) (6.300) 0 (31.932)
2013 (61.518) (15.291) 2.553 (74.256)
2014 (59.809) (15.299) 2.553 (72.555)
2015 (58.100) (15.300) 2.553 (70.847)
2016 (56.391) (15.300) 2.553 (69.138)
2017 (54.682) (15.300) 2.553 (67.429)
2018 (52.974) (15.300) 2.553 (65.721)
2019 (51.265) (15.300) 2.553 (64.012)
2020 (49.556) (15.300) 2.553 (62.303)
2021 (47.847) (15.300) 2.553 (60.594)
2022 (46.138) (15.300) 2.553 (58.885)
2023 (44.430) (15.300) 2.553 (57.177)
2024 (42.721) (15.300) 2.553 (55.468)
2025 (41.012) (15.300) 2.553 (53.759)
2026 (39.303) (15.300) 2.553 (52.050)
2027 (37.594) (15.300) 2.553 (50.341)
2028 0 (15.330) 2.553 (12.777)
2029 0 (15.330) 2.553 (12.777)
2030 0 (15.330) 2.553 (12.777)
2031 0 (15.330) 2.553 (12.777)
2032 0 (15.330) 2.553 (12.777)
2033 0 (15.330) 2.553 (12.777)
2034 0 (15.330) 2.553 (12.777)
2035 0 (15.330) 2.553 (12.777)
2036 0 (15.330) 2.553 (12.777)
2037 0 (15.330) 2.553 (12.777)
2038 0 (15.330) 2.553 (12.777)
2039 0 (15.330) 2.553 (12.777)
2040 0 (15.330) 2.553 (12.777)
2041 0 (15.330) 2.553 (12.777)
2042 0 (15.330) 2.553 (12.777)
2043 0 (15.330) 2.553 (12.777)
2044 0 (15.330) 2.553 (12.777)
VPL (547.698) (231.933) 37.271 (742.359)

Obra Pública
Ano Contraprestação ISS IR (21,5%) Total
2010 0 0 0 0
2011 0 0 0 0
2012 0 0 0 0
2013 (84.252) 6.704 4.512 (73.037)
2014 (84.252) 6.746 5.972 (71.534)
2015 (84.252) 6.789 5.547 (71.917)
2016 (84.252) 6.789 4.428 (73.036)
2017 (84.252) 6.789 4.393 (73.070)
2018 (84.252) 6.789 4.358 (73.105)
2019 (84.252) 6.789 4.323 (73.140)
2020 (84.252) 6.789 3.288 (74.175)
2021 (84.252) 6.789 3.274 (74.189)
2022 (84.252) 6.789 3.260 (74.203)
2023 (84.252) 6.789 3.246 (74.217)
2024 (84.252) 6.789 3.232 (74.231)
2025 (84.252) 6.789 3.218 (74.246)
2026 (84.252) 6.789 3.203 (74.260)
2027 (84.252) 6.789 3.189 (74.274)
2028 0 2.576 531 3.108
2029 0 2.576 531 3.108
2030 0 2.576 531 3.108
2031 0 2.576 531 3.108
2032 0 2.576 531 3.108
2033 0 2.576 531 3.108
2034 0 2.576 531 3.108
2035 0 2.576 531 3.108
2036 0 2.576 531 3.108
2037 0 2.576 531 3.108
2038 0 2.576 2.154 4.731
2039 0 2.576 2.154 4.731
2040 0 2.576 2.154 4.731
2041 0 2.576 2.154 4.731
2042 0 2.576 2.154 4.731
2043 0 2.576 2.154 4.731
2044 0 2.576 2.154 4.731
VPL (789.049) 76.964 44.019 (668.065)
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Obra Pública (Lei 8.666)
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8.5.3 Valor Presente da Obra Pública x PPP
Os gráficos abaixo mostram o fluxo financeiro da realização da Arena via Lei 8.666/93 e via PPP. Para esta 
análise, foi utilizada a Selic real como Taxa de Desconto. 

Valor Presente: R$ 742 milhões
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Valor Presente: R$ 668 milhões
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8. Value for Money
8.6 Análise qualitativa

Estado precisa disponibilizar orçamento/financiamento  
para o valor total da obra hoje
Não atende cronograma da FIFA (necessidade de 
várias licitações independentes: projeto, construção, 
fiscalização e supervisão)
Menor atratividade para o operador privado
Não integração entre o projeto básico de engenharia e 
a operação, pois a construção é independente da 
operação, podendo acarretar custos maiores na 
operação e manutenção

Estruturação e licitação de obra é mais simples e 
conhecida pelo Estado
Governo não terá despesa corrente de longo prazo
Preserva o limite de 1% da RCL para futuros projetos de 
PPP do Estado

Obra 
Pública 
(Lei 8.666)

Estruturação e licitação para a contratação do Privado 
é mais complexa
Governo da Bahia compromete grande parte do valor 
total disponível destinado ao pagamento de 
Contraprestações em projetos de PPP, atualmente 
limitado a 1% da Receita Corrente Líquida (RCL).

Atende ao cronograma da FIFA
Maior transferência de risco ao privado
Maior integração entre o projeto básico de engenharia e a 
operação, resultando em melhor operação
Governo pode controlar qualidade dos serviços através 
de indicadores de desempenho
Governo transforma investimento de curto prazo (obra) 
em despesa corrente de longo prazo 
Permite Governo utilizar orçamento em outros projetos 
sociais e outras infraestruturas de apoio à Copa.  

PPP

Principais DesvantagensPrincipais VantagensModelo
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8. Value for Money
8.7 Conclusão

A avaliação quantitativa apontou um custo menor 
para a opção de PPP em comparação à opção de 
licitação de Obra Pública: 

– Valor Presente PPP: R$ 668 milhões 
– Valor Presente Obra Pública: R$ 742 milhões

A análise qualitativa também apontou várias 
vantagens adicionais para a opção da PPP em 
comparação com a opção de Obra Pública, tais 
como:

– atender as exigências de prazo da FIFA;
– proporcionar maior sinergia entre a construção e 

a operação; e
– transferir grande parte dos riscos de construção 

e operação ao privado.
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9. Matriz de riscos 

Campanha de divulgação do projeto à população 
Audiência pública, no caso da consulta pública se 
mostrar insuficiente

Público

Custos gerados por movimentos políticos 
locais de protesto contra a obra e não 
decorrentes da má condução das 
atividades relacionadas à obra

Protestos públicos5

Plano de Seguros (Riscos de Engenharia) 
Revisão do cronograma de investimentos 
Reequilíbrio econômico-financeiro

Compartilhado
Eventos não previstos por força da 
natureza que impeçam a continuidade das 
obras ou sua conclusão

Força maior (construção)6

Privado deve apresentar Plano de Seguros 
(Responsabilidade Civil) 
Contrato Turn-Key de construção (EPC)

PrivadoPrejuízos causados pela obra a terceiros 
vizinhosReclamações de terceiros4

O Poder Concedente obterá as licenças de 
aprovação do projeto junto à prefeitura e outros 
órgãos municipais antes da assinatura do contrato 

Público
Atraso no início das obras decorrente da 
não aprovação do projeto junto à
Prefeitura

Licenças municipais de 
aprovação do projeto3

Privado fecha contrato Turn-Key de construção
Performance bondPrivadoErro de estimativa do tempo de obra pela 

SPE
Estimativa de tempo de 
obra incorreta2

Privado pode fechar contrato turn-key de 
construçãoPrivadoErro de estimativa de custo de obra pela 

SPE
Estimativa de custo 
incorreta1
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9. Matriz de riscos (cont.)

Exigência de comprovação de saúde financeira do 
Construtor 
Performance bond do construtor 
Contrato Turn-Key de construção (EPC)

PrivadoFalência da construtora, paralisando 
a obra

Falência da construtora 
contratada para a realização 
da obra

12

Exigência de comprovação de índice de liquidez 
do licitante
Contrato Turn-Key de construção (EPC)
Performance Bond 

Privado
Privado apresenta problemas de 
caixa, afetando a continuidade da 
obra

Problemas de caixa durante a 
obra11

Exigência de comprovação de experiência do 
construtor em obras semelhantes
Plano de Seguros
Contrato Turn-Key de construção (EPC)

PrivadoNecessidade de refazer parte ou 
toda a obra por erros na construção

Erros essenciais na 
construção da obra10

Acompanhamento das obras pelo Poder 
Concedente
Contrato Turn-Key de construção (EPC) 

Compartilhado
Custos gerados por atraso não 
previsto na liberação da Arena que 
retardem o início da operação

Atraso na aceitação da obra 
pelo Poder Concedente9

Reequilíbrio econômico-financeiro Público
Mudanças na legislação de impostos 
que aumentem ou diminuam os 
custos da obra

Mudança na legislação de 
impostos8

Reequilíbrio econômico-financeiro Público
Mudanças de legislação ou 
regulamentação que aumentem os 
custos da obra

Mudança de legislação ou 
regulamentação7
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9. Matriz de riscos (cont.)

Reequilíbrio econômico-financeiro 
do projetoPúblico

Mudanças no projeto por solicitação do Poder 
Concedente que acarretem custos materiais ao 
projeto

Mudanças a pedido do Poder 
Concedente15

Reajuste de tarifas e 
contraprestação atrelado a 
indicadores macroeconômicos
Uso de instrumentos financeiros 
de hedge/ hedges naturais e 
previsão contratual de fórmula de 
reajuste anual
Contrato Turn-Key de construção 
(EPC)

Privado
Risco advindo do impacto de mudanças em 
variáveis macroeconômicas (câmbio, taxa de 
juros, inflação, preço de materiais, etc.)

Macroeconômico 16

Poder Concedente realiza 
audiência/consulta pública 
disponibilizando o Edital com o 
Projeto Preliminar e estudos para 
esclarecimento das especificações 

Privado

Dificuldade do privado em incluir no seu Projeto 
Básico e Executivo todas as especificações do 
Projeto Preliminar desenvolvido pelo Poder 
Concedente

Não aderência às especificações 
do Governo14

Exigência de comprovação de 
experiência do construtor em 
obras semelhantes
Contrato Turn-Key de construção 
(EPC) 

Privado
O uso de material de construção inadequado ou 
de má qualidade pode gerar maior custo de 
manutenção ou até a reconstrução da obra

Uso de material de construção 
inadequado ou de má qualidade13
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9. Matriz de riscos (cont.)

Plano de Seguros (Responsabilidade 
Civil)PrivadoCustos acima dos normais oriundos da área 

trabalhistaCustos trabalhistas20

Exigência de comprovação de 
experiência do construtor em obras 
semelhantes
Contrato Turn-Key de construção (EPC)

Privado
Custos adicionais por previsão incorreta da 
necessidade de manutenção ou por falha na 
construção

Manutenção19

Governo Estadual deverá oferecer 
garantias para a contraprestação 
aceitáveis aos financiadores

PúblicoRisco de default no pagamento da contraprestaçãoContraprestação18

Step-in-right 
QID com indicadores de performance 
medidos periodicamente

PrivadoGestão inadequada causando queda na  qualidade 
do serviçoMá gestão21

Alocação eficiente dos riscos e 
estruturação de um pacote adequado de 
garantias que aumente a financiabilidade 
do projeto (importante o apoio antecipado 
do governo na obtenção de apoio prévio 
de instituição financeira ao projeto)
BNDES e Governo Federal definirão 
pacote de financiamento específico para 
os estádios da Copa do Mundo de 2014

PrivadoRisco da SPE não conseguir levantar os 
financiamentos para o projetoRisco de financiamento17
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9. Matriz de riscos (cont.)

Reequilíbrio econômico-
financeiro PúblicoCustos operacionais adicionais oriundos de novas leis 

ou regulamentaçõesNova legislação ou regulação26

Plano de Seguros 
(Responsabilidade Civil)Privado

Custos relacionados a processos de responsabilidade 
civil de pessoas que se envolvam em acidentes 
ocorridos na Arena

Processos de Responsabilidade 
Civil25

Reequilíbrio econômico-
financeiro PúblicoCustos operacionais adicionais gerados por mudanças 

nas especificações do serviço
Mudança nas especificações do 
serviço exigidas pelo Governo24

Plano de Seguros (Danos e 
Lucros Cessantes) 
Reequilíbrio econômico-
financeiro

CompartilhadoCustos gerados por evento da natureza que impeçam a 
continuidade da operação de todo ou parte do complexoForça maior23

Plano de Seguros 
(Responsabilidade Civil)PrivadoParalisação dos trabalhos por greve de empregadosGreves22
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9. Matriz de riscos (cont.)

Reequilíbrio econômico-
financeiroPúblico Caderno de Encargos Final somente é

disponibilizado no 2º sem/2010

Risco dos Requisitos Finais da 
FIFA incluírem intervenções não 
citadas no edital de licitação

29

Oferecimento de alto nível de 
serviço 
Capacidade da negociação 
privada da operadora
Compartilhamento de risco de 
demanda entre o poder público e 
o privado

Privado Dificuldade da Concessionária na negociação 
com promotores e produtores de eventos 

Dificuldade na atração de outros 
eventos para a Arena28

Contatos prévios do Governo 
com os clubes
Oferecimento de alto nível de 
serviço para os eventos
Compartilhamento de receita da 
SPE com os clubes
Intervenção pública na 
negociação, podendo, por 
exemplo, oferecer benefícios 
fiscais aos clubes
Compartilhamento de risco de 
demanda entre o poder público e 
o privado

Compartilhado
Dificuldade do operador privado na negociação 
com Clubes e Federações para garantir um 
número mínimo de jogos por ano

Atração de jogos de futebol para a 
Arena27
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9. Matriz de riscos (cont.)

Previsão contratual de obrigação 
de exploração e conseqüente 
compartilhamento de ganhos 
condicionado à disponibilização 
de todas as licenças e 
autorizações pelo Governo

Público

Governo não disponibiliza em tempo hábil todas 
as licenças necessária para viabilizar a 
exploração pelo privado dos negócios acessórios 
no entorno da Arena

Risco da Utilização do entorno30
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10. Modelo institucional
10.1 Diagrama geral
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Contrato de PPP 
Administrativa 
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10. Modelo institucional
10.2 Agentes

PODER CONCEDENTE

O Poder Concedente é o Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Emprego, Trabalho, Renda 
e Esporte – SETRE ou pela Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia - SUDESB, a ser definido.

Realizará a licitação na modalidade de PPP Administrativa para a contratação de investidor privado para a 
reconstrução, operação e manutenção da Arena.

Será responsável por enquadrar o projeto às exigências orçamentárias e de responsabilidade fiscal previstas 
na Lei das PPPs e honrar o pagamento periódico da contraprestação pecuniária ao parceiro privado. 

SPE

O vencedor da licitação constituirá uma SPE que firmará contrato de PPP Administrativa com o Contratante. 

Será responsável por reconstruir, operar e manter a Arena, contraindo, inclusive, os financiamentos 
necessários, independentemente do contrato de concessão. 

Em contrapartida, receberá a contraprestação pecuniária do Poder Concedente

Estará sujeita a avaliações de desempenho por meio do QID. 

Será facultativo à SPE explorar Projetos Acessórios no Entorno, obtendo, com esta atividade, Receitas 
Acessórias. 
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10. Modelo institucional
10.3 Receitas

CONTRAPRESTAÇÃO

Trata-se de pagamento ao serviço de reconstrução e operação da Arena, sendo diretamente vinculado ao 
desempenho da Concessionária.

RECEITAS 
OPERACIONAIS (ARENA)

Receitas geradas pelo parceiro privado a partir da exploração da arena – ou seja – diretamente ligadas ao 
objeto da concessão; contribuem para a diminuição da contraprestação (já que esta é adicional a tais receitas, 
até que se atinja o montante que torna o projeto viável.

PROJETOS ASSOCIADOS
(ENTORNO)

Relaciona-se com o projeto, mas não está ligado diretamente a seu principal objeto (estádio). Pode ser 
explorada desde logo e os resultados dessa exploração contribuem para a diminuição da contraprestação, 
dado que serão partilhados com o Poder Concedente. Os terrenos do Entorno serão cedidos ao privado sob o 
regime de Concessão de Direito Real de Uso – CDRU.
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10. Modelo institucional
10.3 QID e Garantia

QID

Quadro de Indicadores de Desempenho (QID), composto de um conjunto de Indicadores de Desempenho, a 
serem medidos com a finalidade de calcular uma Nota de QID a ser aplicada no Mecanismo de Pagamento da 
Contraprestação.

GARANTIA  

Estrutura de Garantia aceitável pelos potenciais financiadores para a Contraprestação a ser paga pelo 
Governo à SPE, a ser definida pelo Governo do Estado da Bahia. 
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11. Legado da Copa do Mundo para Salvador
11.1 Potencialidades turísticas de Salvador

Seja do ponto de vista da história, seja da geografia, 
Salvador possui todas as características e potenciais 
para se transformar na grande capital da cultura, do 
turismo e do entretenimento da América do Sul.

Tendo sido a primeira capital do Brasil e tido um 
importante papel no ciclo do açúcar, Salvador possui 
um vasto patrimônio cultural. 

Seja no misticismo, na culinária, na música, na 
dança, nas artes marciais, na literatura, nas artes 
plásticas, ou mesmo no cinema, em Salvador existe 
sempre algo de novo, e ao mesmo tempo de raiz.

Do ponto de vista da geografia, Salvador, além de 
possuir um clima tropical, tem o mérito de, ao mesmo 
tempo, estar no centro da costa brasileira e ser a 
primeira grande cidade ao sul do litoral nordestino. 

Porta de entrada para europeus que querem 
conhecer o Brasil, e uma das melhores opções 
para os turistas do Cone Sul e do Sul e Sudeste 
brasileiro que desejam experimentar as águas 
mornas das praias nordestinas. 

Salvador tem também o mérito de estar às 
margens da Baia de Todos os Santos e suas ilhas, 
o que a habilita para o desenvolvimento do turismo 
náutico.

Para que Salvador aproveite todo o seu potencial, 
são necessários investimentos em infraestrutura e 
serviços, capazes de manter permanentemente a 
cidade como destino turístico de destaque no 
cenário internacional. 

É nesse contexto que se deve entender as 
oportunidades que se abrem para Salvador e toda 
a Bahia com a escolha de Salvador como uma das 
cidades-sedes da Copa do Mundo, a ser realizada 
no Brasil em 2014.
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11. Legado da Copa do Mundo para Salvador 
11.2 Avaliação dos impactos de grandes eventos esportivos

Os benefícios de se sediar eventos esportivos de 
grande visibilidade mundial podem ser observados 
em diversos setores da sociedade e da economia. 
De forma objetiva, Gavin Poynter [1] em trabalho 
publicado em 2006 classificou em “primários”, 
“secundários” e “terciários” os impactos sobre 
cidades que sediam Jogos Olímpicos. De forma 
semelhante, pode-se analisar os impactos em 
cidades que sediam jogos nas Copas do Mundo de 
futebol.
De forma geral, o impacto primário refere-se à
análise dos investimentos (públicos e privados) e 
dos custos operacionais de realização dos eventos, 
face às receitas de turismo geradas durante os 
jogos.
O efeito secundário é considerado o mais 
importante, e se refere ao impacto dos 
investimentos em infraestrutura no 
desenvolvimento urbano pós-jogos. 

[1] Gavin Poynter, “De Beijing a Bow Bells” texto apresentado no Seminário sobre 
Megaeventos e Legados realizado no Rio de Janeiro em Maio de 2008.

Nesta classificação, as Olimpíadas servem como um 
catalisador para o desenvolvimento das cidades, 
pois atraem investimentos que não seriam realizados 
se não fosse pelos eventos, e por demandar 
esforços concentrados, capazes de implantar e 
readequar a infra-estrutura de uma cidade em um 
curto espaço de tempo.
Estima-se que Munique (1972) tenha alcançado um 
desenvolvimento de 15 anos em apenas 6 devido 
aos jogos, e que Barcelona (1992) tenha acelerado 
seu desenvolvimento em 10 anos.
O efeito terciário refere-se aos benefícios intangíveis 
dos jogos, tais como exposição da “marca” da 
cidade, aumento do “orgulho” e da “auto-estima” da 
população local, além da promoção da prática de 
hábitos de “vida saudável” associados à prática de 
esportes. Há, portanto, um ganho para a qualidade 
de vida dos residentes de cidades-sedes.
Na próxima seção é apresentado um descritivo das 
ações que levaram Barcelona, uma cidade industrial, 
à categoria de primeiro destino turístico da Espanha, 
e um dos mais atrativos do mundo, por conta dos 
Jogos Olímpicos. 
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Até o começo dos anos 80, Barcelona era apenas 
uma grande e antiga cidade industrial. Nesse 
sentido, a proposta para os Jogos Olímpicos foi 
desde o começo uma estratégia de modernização 
urbana e reposicionamento da cidade no cenário 
turístico internacional.
O projeto de revitalização urbana Barcelona Posa’t 
Guapa (“Ponha-se bela”) teve início em 1986, mas 
foi com a perspectiva de sediar os jogos olímpicos 
que o projeto ganhou evidência e o processo foi 
acelerado de forma significativa.
Este projeto deixou um legado importante para a 
cidade de Barcelona e teve um impacto tão 
significativo em sua economia que a cidade pouco 
sofreu com a crise que afetou a Europa no início da 
década de 90. 
Esse desenvolvimento foi liderado pelo setor de 
serviços que em 2006 era responsável por 82% dos 
empregos da cidade.

Tal sucesso colocou em evidência a importância do 
processo de reurbanização, sendo que a fase 
olímpica concentrou os esforços mais significativos e 
abrangeu uma maior diversidade de setores, a fim de 
promover a revitalização da cidade.

Para a reubarnização de Barcelona, foram investidos 
US$ 11,5 bilhões.
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Fonte: Barcelona Turisme, 2007
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Os recursos foram aplicados para fins diversos, com 
destaque para os transportes.

Destinação dos investimentos

Os recursos aplicados no programa resultaram no 
embelezamento e melhora da infra-estrutura da 
cidade, com impacto direto para o turismo e 
conseqüente geração de emprego e renda para 
seus habitantes.

A partir dos Jogos Olímpicos em 1992, um forte 
crescimento da quantidade de turistas na cidade 
(hospedados em hotéis e estabelecimentos afins), 
além de um incremento no número de pernoites, 
que embora não tenha acompanhado o 
crescimento do número de visitantes durante todo o 
período, demandou a expansão do setor hoteleiro. 

É importante salientar que o crescimento do turismo 
na cidade evoluiu de forma sustentada, reflexo do 
propósito do programa implantado em Barcelona.

Fonte: Barcelona Turisme, 2007
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Ampliação e melhoria da Infra-Estrutura

O desenvolvimento de Barcelona foi obtido com a 
revitalização e ampliação da infra-estrutura de 
transportes, que promoveu maior integração de 
áreas que anteriormente eram isoladas e, 
conseqüentemente, pouco desenvolvidas.

Em 1992, o investimento em rodovias já resultava 
num aumento de 15% sobre a infra-estrutura 
existente em 1986.

Obteve-se a eliminação de barreiras físicas, 
promovendo o desenvolvimento de regiões isoladas 
e decadentes.

A infra-estrutura de telecomunicações foi renovada 
e ampliada, promovendo a modernização do setor, 
além de melhorar o visual da cidade com a 
substituição da fiação tradicional por cabos 
subterrâneos.

Na área de lazer, foi promovida a reabilitação de 
praias (com ampliação de 17% do sistema de 
esgoto e saneamento da cidade) e implementação 
de parques e outras áreas de lazer, com um 
aumento de 78% na área disponível para lazer.
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Turismo

Após os jogos olímpicos, houve um crescimento 
muito acentuado do turismo

Os investimentos realizados provocaram uma 
profunda transformação na economia de Barcelona, 
que se tornou especializada em serviços 
financeiros, imobiliários, de saúde, administração 
pública e educação. 

O turismo de negócios teve um crescimento 
significativo. 

O desenvolvimento da cidade com a reabilitação de 
praias e da área costeira, além da melhoria da infra-
estrutura de apoio, aumentou a atratividade, e a 
cidade passou do 11° lugar no ranking de turismo 
europeu em 1990 para 6° lugar em 2001.

No início da década de 90 o número de turistas 
que visitavam Barcelona anualmente era de 
aproximadamente 1,7 milhão, e em 1995, esse 
número já ultrapassava os 3 milhões, chegando a 
5,6 milhões em 2005.

Espera-se que Salvador obtenha resultados ainda 
mais expressivos caso venha a se tornar sede da 
Copa de 2014, levando-se em conta o grande 
potencial da capital baiana já comentado 
anteriormente. 
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 Permanência média e gasto médio diário de turistas em Salvador 
  Doméstico Estrangeiro 
Permanência média na cidade (dias) 7,9 9,3 
Gasto médio diário (R$)* 207 299 

 Fonte: Secretaria de Cultura e Turismo da Bahia.
* Dados de pesquisa realizada pela SCT em Janeiro de 
2008 (dados originais em US$ convertidos para R$ ao 
câmbio de 1,7 R$/US$)

Em 2004, os próprios baianos formaram o 
principal grupo turistas domésticos em Salvador (o 
turismo de negócios tem grande 
representatividade neste grupo). Já a origem do 
turista estrangeiro é variada, observando-se a 
predominância de europeus.

Origem dos principais grupos de turistas em Salvador (2005)  
Doméstico  Estrangeiro  

Bahia 26% Portugal 14% 
São Paulo 23% Itália 12% 
Rio de Janeiro 12% França 12% 
Sergipe 6% Espanha 10% 
Pernambuco 6% Argentina 9% 
Minas Gerais 5% Estados Unidos 9% 
Outros 23% Outros 34% 

 Fonte: Secretaria de Cultura e Turismo da Bahia e 
Embratur.

Espera-se que a exemplo dos jogos olímpicos de 
Barcelona, e outros eventos esportivos, a Copa 
se torne um catalisador do desenvolvimento de 
Salvador.
Para se estimar os benefícios que Salvador teria 
com a Copa, foram considerados os dados 
estatísticos dos efeitos dos jogos sobre 
Barcelona, os quais foram aplicados aos 
números do turismo de Salvador, obtendo-se 
assim aproximações razoáveis dos efeitos da 
Copa na capital baiana. 
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A Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos são dois 
grandes eventos desportivos globais razoavelmente 
equivalentes. 
Os Jogos Olímpicos, no entanto, acontecem numa 
única cidade / região, ao contrário da Copa que se 
espalha por várias cidades de um país, tornando 
seus impactos não diretamente comparáveis. 
Além disso, Salvador parte de uma realidade 
econômica e turística absolutamente distinta da de 
Barcelona.

– Barcelona está ao lado dos grandes emissores 
internacionais (Alemanha e Inglaterra) e 
pertence a uma economia cuja renda per capita
situa-se em torno dos 25 mil euros. 

– Salvador está muito distante dos grandes 
emissores, e pertence a uma economia onde a 
renda per capita é da ordem de 5 mil euros.

Mas se os pontos de partida são muito distintos, as 
possibilidades de crescimento são bastante 
equivalentes, já que os impactos imediatos são 
relativamente pequenos frente aos desdobramentos 
do evento, possibilitados pela grande exposição ao 
mundo. 
Tanto a Copa quanto os Jogos Olímpicos são 
também grandes eventos midiáticos que podem ser 
utilizados para alavancar projetos de reconfiguração 
urbana e desenvolvimento turístico.
Foi isto o que foi feito com grande sucesso nos 
Jogos Olímpicos de Barcelona em 1992, e é este 
processo que pode ser tomado por base para 
fazermos uma estimativa do que pode vir a 
acontecer com a realização da Copa em Salvador.
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Assim como Barcelona nos anos 80, Salvador 
possui um imenso potencial cultural e turístico ainda 
não desenvolvido.
A cidade encontra-se estrategicamente localizada, 
no meio da costa brasileira e ao lado da Baía de 
Todos os Santos e suas ilhas, o que a habilita a 
liderar o turismo e lazer náutico no país, a exemplo 
do que aconteceu com Barcelona no Mediterrâneo.
Por fim, deve-se notar que se existe a desvantagem 
da distância dos grandes emissores, existe 
paralelamente a vantagem da ausência quase 
completa de concorrentes de peso. 
Caso a Copa seja aproveitada para um grande 
projeto de reconfiguração e dinamização urbana, 
Salvador tende a se transformar na grande capital 
da cultura, entretenimento e turismo e lazer náutico 
de toda a América do Sul.

Se isso acontecer, a suposição de um crescimento 
com taxas equivalentes as experimentadas por 
Barcelona é bastante aceitável.
Como a Copa só ocorrerá em 2014, admite-se que até
2013 se viverá uma expansão da ordem de 2,8% ao 
ano para o fluxo de turistas doméstico e 3,1% para o 
fluxo de turistas estrangeiro, que equivale à metade do 
crescimento médio anual alcançado no período 1991 a 
2004 em Salvador, visto que as condições atuais são 
diferentes das vigentes antes de 2004 (reforma 
recente do Pelourinho, taxa de câmbio desvalorizada 
etc.).
A partir de 2014, projeta-se a evolução do fluxo de 
turistas em Salvador considerando-se um crescimento 
médio anual da ordem de 8,2%, que corresponde ao 
crescimento médio anual ponderado do número de 
turistas em Barcelona no período de 1990 a 2005. 
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Partindo-se dos dados apresentados anteriormente 
sobre impacto no fluxo de turistas, gasto médio diário 
e permanência média na cidade, é possível estimar o 
impacto na receita de turismo e no PIB de turismo de 
Salvador.

Para se chegar ao impacto no PIB de turismo, foi 
utilizado um multiplicador setorial de 1,75 para a 
receita de turismo doméstico e 2,85 para a receita de 
turismo estrangeiro, conforme dados da SCT.

Impacto estimado da Copa de 2014 no setor de turismo em Salvador  
Impacto   2015 2020 2025 2030 

Sem Copa 5,5 6,3 7,3 8,4 
Receita (R$ bilhões) 

Com Copa 6,1 9,0 13,4 19,9 
Sem Copa 11,0 12,7 14,6 16,9 

PIB (R$ bilhões) 
Com Copa 12,2 18,0 26,8 39,7 

 
Fonte: KPMG, baseado em dados da Secretaria de Cultura e Turismo da Bahia.

Algumas considerações devem ser feitas com 
relação aos resultados apresentados anteriormente. 
Como já comentado anteriormente, os casos de 
Barcelona e Salvador não são diretamente 
comparáveis, dadas as diferentes características 
regionais. 

Salvador, embora distante de países com grande 
emissão de turistas e alto poder aquisitivo, possui 
concorrentes locais de menor prestígio. Além disso, a 
distância acaba por levar o turista a aumentar a 
quantidade de dias gastos na cidade.
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Embora ainda não seja possível mensurar os efeitos 
de longo prazo sobre o turismo da Alemanha, a 
Copa realizada no país em 2006 já mostra 
resultados significativos. 
Além de todo o apelo midiático, a Copa atraiu um 
público que não visitaria a região por outro motivo, 
senão o campeonato de futebol. 
Segundo dados do departamento de estatística 
alemão, cerca de 73% dos espectadores 
estrangeiros da Copa foram à Alemanha com o 
objetivo único de apreciar os jogos. 
Ao oferecer durante o campeonato bons 
equipamentos e serviços turísticos, o país acabou 
por transformar a visão que os turistas tinham sobre 
a Alemanha. 
Dos visitantes estrangeiros, 79% declararam que 
melhoraram a impressão que possuíam do país, e 
88% declararam que recomendariam a Alemanha 
como um destino turístico interessante.

Considerando que cerca de metade do fluxo global 
dos turistas da cidade visitam Salvador por 
indicação de amigos (segundo dados da SCT), 
sediar a Copa de 2014 revela uma oportunidade 
única para conquistar e atrair novos visitantes, 
contribuindo para transformar definitivamente a 
cidade em um destino turístico internacional.
Finalmente, para que a cidade de Salvador de fato 
obtenha os resultados apresentados anteriormente, 
ela terá que se preparar não apenas para sediar os 
jogos, mas deverá também ser capaz de oferecer 
equipamentos e serviços turísticos de qualidade e 
infra-estrutura adequada.
As ações do Governo apontam para este caminho, 
investindo para deixar um legado sustentável 
importante, transformando Salvador em uma 
referência turística no Brasil e no exterior e 
melhorando as condições e a qualidade de vida da 
população de Salvador e do Estado da Bahia.
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Aumento do PIB
A Copa da Alemanha também incrementou significativamente o PIB do país. 
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Geração de Empregos
Em função dos Jogos Olímpicos e da demanda de 
mão de obra para reurbanização da cidade, a taxa de 
desemprego em Barcelona declinou 
significativamente entre 1986 e 1992, passando de 
18,4% para 9,6%. 

O investimento privado nesse período foi responsável 
pela criação de 20 mil empregos permanentes, 
concentrados principalmente no setor de serviços, 
além de 35 mil postos temporários.

Este projeto deixou um legado importante para a 
cidade de Barcelona e teve um impacto tão 
significativo em sua economia que a cidade pouco 
sofreu com a crise que afetou a Europa no início da 
década de 90. 

Esse desenvolvimento foi liderado pelo setor de 
serviços que, em 2006, era responsável por 82% dos 
empregos da cidade. 

O mesmo efeito ocorreu na Copa do Mundo da 
Alemanha: foram gerados cerca de 50 mil empregos.

Para o Brasil, estima-se que esse número seja 
ainda maior, devido à maior quantidade de obras 
de infraestrutura necessárias (reforma de 
aeroportos, ampliação das redes de transporte 
público, construção/ reforma de todos os estádios 
selecionados, melhorias no sistema hoteleiro e de 
lazer em geral, etc.).
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Anexo I
Projeções financeiras
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Anexo II
Pesquisas de demanda

quantitativa e qualitativa
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