


Rugby no mundo: fatos e números

O Rugby é o segundo esporte coletivo mais popular do mundo

Disputado em mais de 120 países, é extremamente popular nas Ilhas 
Britânicas,  Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, França, Itália, Argentina, 
e Uruguai.

O Rugby está fora dos jogos olímpicos desde 1928

A Copa do Mundo de Rugby é o terceiro evento esportivo mais visto no 
Mundo, com 4 bilhões de telespectadores
 Só perde para a Copa do Mundo de futebol e para os jogos Olímpicos.



Etapas já cumpridas

Reuniões com advogados do COB para avaliar a documentação fornecida 
pelo COI

Reuniões com integrantes de diversas áreas COB e COI para alinhamento 
das demandas e apreciação da documentação suporte (em anexo)

Visitas a São Januário COB e COI para inspeção “in loco”

Reunião com Diretor Técnico de Esportes do COB – Agberto Guimarães

Reunião Diretoria Administrativa  - aprovação 

Aprovação no Conselho Deliberativo  

Assinatura do Termo de Garantia da cessão da instalação para os jogos 
dentro das condições estabelecidas pelo COI 



Vantagens e Benefícios: Organizacional/marca

Estudo completo do COB/COI  para revitalização do estádio – “consultoria 

sem custo”

Reconhecimento Comitê Olímpico Organizador  - “marca Olímpica” 

Acréscimo de valores intangíveis – visibilidade e reconhecimento nacional e 
internacional

Fortalecimento como “ponto turístico” da Cidade do Rio de Janeiro

Oportunidade da transição (up grade) patrimonial, tecnológica, financeira, 
mão de obra e organizacional (modelo de gestão)

Parte da história como estádio que marcou a volta do Rugby ao
programa olímpico



Vantagens e Benefícios: Patrimonial

Modernização completa do patrimônio do estádio

Legado para o clube e para a Cidade do Rio de Janeiro

Obras em torno do estádio via Governo Estadual e Municipal, revitalizando o 
bairro e qualificando os acessos

Oportunidade da construção de uma Arena Multiuso moderna, segura, 
confortável, rentável e superavitária 

Oportunidade de revitalização junto ao estádio (hotel, shopping, centro de 
convenções, centro comercial e etc)

Avaliação da estruturação de uma “ Vila Olímpica” em outro local (via Lei de 

Incentivo ao Esporte), tendo em vista a modernização patrimonial do estádio 
e seu entorno

Planejamento dos ativos do clube: Arena, Vila Olímpica, Remo
CT Categorias de Base e CT Futebol Profissional



Vantagens e Benefícios: Financeiro

Investimento “custo zero”

Não há qualquer prejuízo financeiro com a cessão temporária do estádio

Incremento receitas do clube (Arena Multiuso)

Capacidade da estruturação de uma parceria público-privado

Oportunidade para estruturar soluções financeiras para equacionamento e 
liquidação do passivo 

Desenvolvimento de um Plano de Negócios superavitário 
considerando o novo modelo de negócios



Linha cronológica: próximas etapas

Confecção pelo arquitetos do Rio 2016 do Termo de Referência para 
elaboração do Projeto Básico

Contratação do Projeto Básico

Assinatura do Acordo de Cessão de uso da instalação entre o Clube e Rio 
2016

Estabelecimento cronograma e obras


