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LANCE: O estádio do Manchester
City é como o caso do Botafogo
com o estádio do Engenhão. Am-
bos pertencem às cidades e foram
arrendados por clubes. Este tipo
de parceira pode dar certo?

Huygen: O Estádio João
Havelange está sendo bem operado
pelo Botafogo. O City também aluga
e explora o estádio construído pela
prefeitura de Manchester. Todo
mundo pode sair vencendo com
este tipo de parceria. Hoje em dia, é
cada vez mais difícil um clube ter
dinheiro para construir um estádio
sozinho. Tem que ser parceria
vencedora. E sustentabilidade é
importante: o meio ambiente, a
natureza e a comunidade.

Barrow: Quando um projeto
público é passado para o clube,
ficam faltando vários bons
elementos que você encontra por
exemplo no estádio do Arsenal, o
Emirates. O estádio foi pensado

�Estádios devem ser
auto-sustentáveis �

Dimitri Huygen: Com certeza, é
só olhar para a Copa da Alemanha e
ver como os clubes tansformaram
os estádios em um lugares seguros.
Este deve ser o papel da Copa.
Trazer novas arenas, novos
ambientes e uma maneira nova de
sentir e se comportar no estádio. É
por isso que a Essma faz seminários
e programas de treinamento para
formar gente que vai estar envolvida
na Copa.

Barrow: Os estádios têm que ter
viabilidade financeira e os custos de
operação têm de ser cobertos pela
renda. Você precisa ter um estádio
que possa sediar outros tipos de
eventos, shows. O estádio tem de ser
usado para atrair as crianças,
tirando-as das ruas e fazendo com
que se sintam parte do clube,
envolvendo a comunidade. A Copa
pode ser um catalizador,
melhorando a educação e
promovendo um país mais saudável.

>BARROW: Arquiteto da empresa Populous, que fez projetos dos estádios de Wembley e Emirates e responsável pelo

estádio de Natal > HUYGEN: Secretário da Essma, expert em operações de segurança em estádios

John Barrow e Dimitri Huygen

E specialistas internacio-
nais têm ajudado Brasil
no desafio de deixar o país

pronto para a Copa. O LANCE!
conversou na Inglaterra com
dois deles.

John Barrow é o arquiteto-
chefe do Populous, escritório res-
ponsável pelo estádio de Natal.
Estádios como o Novo Wembley,
o do Arsenal, o do Milênio (em
Cardiff, País de Gales) e locais de
jogos em Londres-2012 são al-
guns dos projetos da Populous.

Nosso outro entrevistado é
Dimitri Huygen, Secretário-ge-
ral da Associação Européia de
Administradores e Segurança de
Estádios (Essma), que vem aju-
dando os clubes da Federação
Paulista de Futebol a formar pes-
soal para operar e administrar os
estádios, dar segurança e assis-
tência aos torcedores nas novas
arenas.

Eles alertam que os estádios
brasileiros só serão viáveis se fo-
rem multiuso e auto-sustentá-
veis e discutem os benefícios de
uma parceria com o poder públi-
co, como no caso idêntico do Bo-
tafogo e do Manchester City e
que os clubes brasileiros têm a
chance de replicar o sucesso do
estádio do Arsenal.

LANCE: O seu escritório de ar-
quitetura Populous é responsá-
vel pelo estádio de Natal, um
dos últimos a iniciar obras. Qual
o desafio agora?

John Barrow: Espero que o
estádio fique como herança para a
comunidade. É isso que importa,
não só a Copa mas o que
acontecerá depois. Aprendemos
com o que fizemos no passado.
Tentamos manter tudo o mais
simples possível. Nos Jogos de
Londres, terminamos todos os
locais de competição no prazo e
no orçamento e estamos fazendo o
mesmo para a Copa de 2018 na
Rússia. 

LANCE: A Essma ajuda a formar
profissionais para operar os no-
vos estádios brasileiros. Com
maior conforto e segurança o
comportamento do fã mudará?

para gerar o máximo de
arrecadação, com tudo que
jogadores e espectadores
precisam. O Arsenal arrecada três
vezes mais do que no seu antigo
estádio � e este sucesso só
acontece se o clube participar do
processo. 

LANCE: O novo estádio do Co-
rínthians poderia repetir o su-
cesso do Arsenal, que arrecada
quase R$ 10 milhões por jogo?

Barrow: O sucesso do estádio
do Arsenal é fruto de uma
administração visionária do clube
quando a gente fez o projeto junto.
É bom lembrar que tudo
aconteceu há 12 anos e soubemos
pensar adiante. Trabalhamos
junto com o clube para criar um
estádio inovador em hospitalidade
e visão do campo. O Emirates é
um dos melhores estádios da sua
época. Vai haver muita
oportunidade, não só em São
Paulo como em todo o o Brasil, de
replicar a experiência do Arsenal �
e não há desculpa para isso não
acontecer. 

LANCE: E o que você acha desta
decisão de só fazer o Brasil jogar
no Maracanã se chegar a final?

Huygen: Sou apenas um
especialista em estádios. Mas
acredito que vai haver muita
pressão em cima do Brasil.
Primeiro no que diz respeito aos
estádios e infraestrutura. Depois,
em cima dos jogadores, que vão
ter que dar tudo no campo para
ganhar a Copa, que é o que a
torcida espera. Isso será um
grande desafio.

M O:  Como é trabalhar com bra-
sileiros? 

Barrow: Já estive no Brasil
duas vezes. É um país
absolutamente fascinante. Sou
australiano e acho que temos
qualidades em comum. Existe
grande alegria de viver que espero
seja predominante na Copa.
Assim como a gente está tentando
fazer um grande festival em
Londres, não há melhor lugar
para uma boa festa do que o
Brasil. 

� O papel da
Copa do
Mundo é
deixar
legados.
Trazer novas
arenas,
novos
ambientes e
uma maneira
nova de
sentir e se
comportar
nos estádios.
Foi o que
aconteceu na
Alemanha� 

Dimitri
Huygen 
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�Os estádios
têm que ter
viabilidade
financeira e
os custos de
operação
têm de ser
cobertos
pela renda.
Você precisa
ter um
estádio que
possa sediar
outros tipos
de eventos,
shows. Ser
usado para
atrair as
crianças� 
John
Barrow 
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Copa Barrow e Huygen crêem numa mudança de mentalidade dos brasileiros no uso dos novos estádios
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