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CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL N° [●] 

 

CONCESSÃO DE OBRA PÚBLICA, COM OUTORGA ONEROSA, 
COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, 
GESTÃO E OPERAÇÃO DE ARENA MULTIUSO NO COMPLEXO ANHEMBI, 
NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. 

 

 

ANEXO III – DA SITUAÇÃO DA ÁREA 
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1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

1.1. A instalação de uma Arena Multiuso no âmbito do Complexo Anhembi, mais 

precisamente em área ao sul da concentração do Sambódromo – Polo Esportivo e 

Cultural Grande Otelo - pressupõe a confluência de três argumentos basilares que 

justificam sua implantação, a saber: 1) percepção de demanda reprimida para este tipo 

de equipamento na cidade de São Paulo; 2) escolha do Complexo Anhembi como vetor 

de desenvolvimento da Macroárea de Estruturação Urbana do Arco do Tietê; e 3) 

inserção da Arena Multiuso em área vocacionada para atividades análogas e com 

notório conhecimento de mercado. 

1.2. Não obstante o seu protagonismo econômico na América Latina1, a Cidade de 

São Paulo ainda dispõe de infraestrutura limitada a despeito do seu potencial de 

exploração de grandes eventos no âmbito da indústria do entretenimento e do turismo de 

lazer. 

1.3. Especificamente sobre o setor de eventos (também polo atrativo do turismo de 

lazer), vale destacar que este tem revelado substancial crescimento nos últimos anos e, 

já em 2013, o Brasil ocupava o segundo lugar de eventos musicais da América Latina, 

com projeção de R$ 357 milhões para R$ 496 milhões em 20182. E, o próprio setor de 

turismo de entretenimento e lazer registrou crescimento expressivo no Município de São 

Paulo3, também protagonista no setor de entretenimento4. E, ainda assim a cidade carece 

de equipamento adequado para sediar grandes eventos5. 

                                                        
1 Outlook, 2013, in Platum 2015-2018: Plano de Turismo de São Paulo. 
2 http://www.brasil.gov.br/turismo/2014/09/brasil-ocupa-segundo-lugar-no-mercado-de-eventos-musi-
cais, ultimo acesso aos 04 de janeiro de 2015. 
3 Segundo dados do Ministério do Turismo São Paulo dobrou número de turistas de lazer entre 2010 e 
2014: 2010 - 9,9%; 2011 - 11,0%; 2012 - 10,5%; 2013 - 10,7%; e 2014 - 19,4% (Estudo de Demanda 
Turística Nacional e Internacional, MTUR, 2015). 
4 Com mais de 600 peças/ano, a cidade recebeu produções internacionais como Cats, My Fair Lady, Les 
Miserables, The Blue Men Group, Disney On Ice, entre outros. E ainda, Miss Saigon, Os Produtores, 
Cirque du Soleil e West Side Story. São Paulo sedia ainda shows internacionais como Santana, BB King, 
U2, Pearl Jam, Diana Krall, Norah Jones, Roger Waters, Aerosmith, Simply Red, Eric Clapton e Bob 
Dylan, Madonna, e muitos outros. 24 horas de cultura São Paulo abriga grandes eventos em vários outros 
setores, como a Mostra Internacional de Cinema, a maior Parada LGBT do mundo, o Salão do 
Automóvel, o GP Brasil de Fórmula 1 ou a Bienal do Livro. E aqui nasceu a “Virada Cultural” – 24 horas 
de cultura com centenas de atrações durante a madrugada 
5 Segundo dados do Platum 2015-2018, um dos itens que necessita de atenção urgente é a “infraestrutura 
da cidade para sediar grandes eventos”.  
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1.4. Os espaços atualmente disponíveis para grande público6 na cidade de São 

Paulo não estão aptos a atender aos novos padrões de exigências dos produtores 

nacionais, internacionais e de conforto do público.  

1.5. De modo geral os espaços disponíveis para grande público exigem substancial 

esforço e investimento de seus promotores para adaptações provisórias (palco, ar 

condicionado, grades, restaurantes, etc.). O resultado final é que, mesmo diante de 

atrações expressivas, muitas vezes com projeção internacional, a avaliação da 

experiência do expectador é insatisfatória: do alto custo dos ingressos e baixo nível de 

conforto e serviços (banheiros químicos, filas para atendimentos e bebidas em 

equipamentos provisórios, etc.) 

1.6. Em síntese: apesar de sua expressiva projeção econômica e de oferta de 

serviços, fato é que o Município deixa de receber diversos eventos, em especial aqueles 

de projeção internacional, deixando também de gozar de suas benesses (atração de 

turistas, negócios, receitas, criação de empregos, promoção da cidade, etc.). 

1.7. As Arenas Multiuso são equipamentos que já comprovaram sua capacidade de 

atender as demandas supras em diversos exemplos pelo mundo7. Ofertando facilidades 

logísticas, serviços, conforto e tecnologia, as Arenas Multiusos conciliam as 
                                                        
6 Por grande público, entenda-se a quantidade prevista para Arena Multiuso, qual seja: 20.000 (vinte mil) 
espectadores. As casas de espetáculos em São Paulo com padrões condizentes com aqueles exigidos por 
promotores e de conforto para espectadores, como o caso do Citibank Hall, Espaços das Américas e 
HSBC Brasil, possuem capacidade para receber público menor, 7.000 (sete mil), 8.000 (oito mil) e 4.500 
(quatro mil e quinhentas) pessoas. Casas de show para público menor muitas vezes tornam inviável 
econômica e operacionalmente a atração de atrações mais expressivas. Por outro lado, lugares para 
atender públicos maiores, como o caso do Estádio do Paulo Machado de Carvalho (Pacaembu), Estádio 
Cícero Pompeu de Toledo (Morumbi), Concentração do Sambódromo, Jockey Club, Autódromo Carlos 
Pace (Interlagos), com capacidade para públicos de até 40.000 (quarenta mil), 75.000 (setenta e cinco 
mil), 35.000 (trinta e cinco mil), 60.000 (sessenta mil), 90.000 (noventa mil) respectivamente, além de 
serem abertos, exigem significativa adequação de estruturas pré-moldadas pelo produtor do evento, 
mantendo o alto custo da produção. Mesmos os equipamentos mais modernos Allianz Parque e o Arena 
Corinthians além de não possuírem cobertura, não alcançam os padrões de conforto e logística que as 
Arenas Multiusos cobertas podem oferecer. O equipamento que mais se aproxima em termos de formato é 
o Ginásio do Ibirapuera, que possui capacidade máxima relativamente baixa, 10.200 (dez mil e duzentas) 
pessoas e a infraestrutura substancialmente ultrapassada, longe dos padrões que se espera desde novo 
equipamento. Arenas Multiuso cobertas conciliam padrões logísticos que barateiam substancialmente os 
preços das produções dos eventos e oferecem o número adequado de espectadores com padrão de 
conforto agradável, e preços mais atraentes, permitindo assim, a atração de eventos até então inviáveis.  
7 A exemplo de algumas arenas multiuso em operação pelo mundo que podem servir como referencial 
para o que se pretende por meio deste Edital, cite-se: The O2 (Londres, Inglaterra), MEO Arena (Lisboa, 
Portugal), O2 Arena (Praga, República Checa), United Center (Chicago, Estados Unidos), Madson 
Square Garden (Nova Iorque, Estados Unidos) e Canadian Tire Centre (Ottawa, Canadá).  
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necessidades de promotores das mais diversos ramos (sejam esportivos, de 

entretenimento, convenções ou coorporativos) e propiciam uma agradável experiência 

dos expectadores desde o entorno, pelas atrações até os serviços oferecidos.  

 

2. O COMPLEXO ANHEMBI 

2.1. Além do ganho de oferta de serviços, uma Arena Multiuso, na condição de 

centro de eventos esportivos e de entretenimento, mostra-se um importante vetor de 

desenvolvimento socioeconômico tanto para a cidade em que se instala, quanto para o 

seu entorno – especialmente em razão do seu entorno é que se faz adequada sua 

implantação no âmbito do Complexo Anhembi.  

2.2. O Complexo Anhembi possui uma vocação natural como polo gerador de 

eventos culturais e esportivos na capital paulista. Sua posição é estratégica e 

privilegiada (raio de aproximadamente três quilômetros do centro, um quilometro e 

meio da estação de metrô Tietê, às margens do corredor da Marginal Tietê e do 

aeroporto Campo de Marte e no raio central dos Aeroportos de Guarulhos e Congonhas) 

e sua marca é consolidada internacionalmente.  

Figura 1 - Localização do Complexo Anhembi e principais acessos do município de São Paulo 
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2.3. Tais qualidades, somadas à sua potencialidade para receber melhorias e novos 

equipamentos, levaram o Complexo Anhembi a ser estrategicamente selecionado como 

vetor de desenvolvimento da Macroárea de Estruturação Urbana do Arco do Tietê (Art. 

11, da Lei Municipal n. 16.050/2014 – Plano Diretor Estratégico do Município de São 

Paulo)8. 

2.4. Trata-se, portanto, de uma via de mão dupla. Se por um lado a Arena Multiuso 

exerce um papel de vetor de desenvolvimento do setor e da Macroárea do Tietê, por 

outro as qualidades do Complexo Anhembi agrega uma série de vantagens e potenciais 

à Arena Multiuso. 

                                                        
8 A Macroárea de Estruturação Metropolitana “caracteriza-se pela existência de vias estruturais, sistema 
ferroviário e rodovias que articulam diferentes municípios e pólos de empregos da Região Metropolitana 
de São Paulo, onde se verificam processos de transformação econômica e de padrões de uso e ocupação 
do solo, com a necessidade de equilíbrio na relação entre emprego e moradia”. São objetivos do setor 
especifico da Orla Ferroviária e Fluvial, formada pelos subsetores Arco Tietê, Arco Tamanduateí, Arco 
Pinheiros, Arco Faria Lima e Arco Jurubatuba, dentre outros, transformações estruturais orientadas 
para o maior aproveitamento da terra urbana com o aumento nas densidades construtiva e 
demográfica e implantação de novas atividades econômicas de abrangência metropolitana, 
atendendo a critérios de sustentabilidade e garantindo a proteção do patrimônio arquitetônico e 
cultural, em especial o ferroviário e o industrial. 
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2.5. A administração do Complexo Anhembi é feita pela São Paulo Turismo S/A 

(SPTuris), empresa de turismo e eventos controlada pela Prefeitura de São Paulo, que 

detém mais de 90% (noventa por cento) de suas ações. O Complexo contém diversos 

equipamentos públicos e recebe público superior a 11 milhões de pessoas do Brasil 

inteiro durante aproximadamente 1.000 eventos de todos os portes e gêneros realizados 

anualmente em seus espaços. O Complexo sedia 30% dos principais eventos que 

acontecem no Brasil e 55% dos eventos da Região Sudeste do país.   

2.6. As matrículas do Complexo Anhembi (matrícula n.º 21.702 do 3º Cartório de 

Registro de Imóveis, e n.º 28.535 do 8º Cartório de Registro de Imóveis), totalizam 

400.336,00 m2 e correspondem aos Subanexos I e II do presente documento. 

2.7. Os principais equipamentos sediados no Complexo Anhembi são: 

 Sambódromo, com capacidade máxima de 103.200 pessoas e 102.683 m² de 

área; 

 ÁREA DA CONCENTRAÇÃO DO SAMBÓDROMO (também chamada de 

Arena Anhembi), com capacidade máxima de 30.000 pessoas e 22.936 m² 

de área; 

 Nova Arena, com capacidade máxima de 24.000 pessoas e 14.095 m² de área, 

localizada na área leste do Sambódromo; 

 Pavilhão de Exposições, com 76.244 m² de área; 

 Palácio das Convenções, subdivido em: 

 Auditório Economista Celso Furtado, com capacidade máxima de 2.502 

pessoas e 5.698 m² de área; 

 Auditório Elis Regina, com capacidade máxima de 798 pessoas e 1.831 m² 

de área; 

 Terraço, com capacidade máxima de 1.500 pessoas e 14.560 m² de área; 

 Auditório 8, com capacidade máxima de 124 pessoas e 197 m² de área; 

 Auditório 9, com capacidade máxima de 281 pessoas e 380 m² de área; 
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 Halls (Nobre 1, Nobre 2, Nobre 3, Lateral e Frontal), totalizando 6.462 m² 

de área; 

 

3. ÁREA DA CONCESSÃO 

3.1. A ÁREA DA CONCESSÃO, parte integrante do Complexo Anhembi, é limitada 

a Norte pela ÁREA DA CONCENTRAÇÃO DO SAMBÓDROMO, a Leste pela Rua 

Professor Milton Rodrigues, a Oeste pelo Sambódromo e a Sul pela Av. Assis 

Chateaubriand (Antiga Avenida Marginal Direita do Rio Tietê). 

3.2. Contida dentro dos limites das matrículas do Complexo Anhembi, a ÁREA DA 

CONCESSÃO possui 21.685,50 m2 e corresponde à área rachurada contemplada no 

Subanexo III – Área da Concessão. 

3.3. A ÁREA DE CONCESSÃO se encontra em uma zona de ocupação especial 

(ZOE), a ZOE 03 – Sambódromo, definida na Lei nº 13.885, de 25 de agosto de 2004, 

conforme a figura a seguir: 

Figura 2 - Zoneamento do Complexo Anhembi 
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3.3.1. A ZOE 03 não possui restrições pré-estabelecidas de forma que qualquer 

empreendimento proposto deverá ser analisado pela prefeitura de São Paulo. 

3.4. O Subanexo V – Topografia contém o detalhamento do terreno da ÁREA DA 

CONCESSÃO, incluindo áreas de preservação permanente (APP) das margens do rio 

Tietê e áreas permeáveis. 

 

4. EDIFICAÇÕES PRESENTES ATUALMENTE NA ÁREA DE 

CONCESSÃO 

4.1. A ÁREA DE CONCESSÃO possui diversas edificações as quais totalizam 

5.304,53 m² de área construída. As imagens abaixo, obtidas por meio da plataforma 

Google Earth, fornecem visão aérea do local, ao passo que o Subanexo IV – Edificações 

fornece mapa detalhado da ÁREA DE CONCESSÃO e suas edificações. O subanexo 

contém ainda detalhamento da caixa d’água presente no local. 
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4.2. Os Subanexos VI e VII correspondem às sondagens realizadas no terreno da 

ÁREA DA CONCESSÃO nos anos de 2004 e 2009, respectivamente.  

 

5. SUBANEXOS 

SUBANEXO I - MATRÍCULA 21702 

SUBANEXO II - MATRÍCULA 28535 

SUBANEXO III - ÁREA DA CONCESSÃO 

SUBANEXO IV – EDIFICAÇÕES 

SUBANEXO V – TOPOGRAFIA 

SUBANEXO VI - SONDAGENS 2004 

SUBANEXO VII - SONDAGENS 2009 


