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Resumo
Há grandes expectativas quanto aos legados promovidos pela realização de um megaevento esportivo, tal como a Copa do
Mundo de Futebol. Mas, não é tarefa simples a mensuração dos impactos econômicos no país que hospeda um megaevento.
O objetivo deste texto é contribuir para o debate acerca dos prováveis efeitos da Copa no Brasil, em 2014. A argumentação se
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segmentos econômicos, entre grupos sociais ou entre as cidades sedes.
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Introdução
O Brasil sediará a próxima edição da Copa do Mundo FIFA de Futebol, que será disputada entre 12
!$%R31A2%$%IU%!$%R3/A2%!$%CDIQ7%V(.'.O*$%!$%3&%&$J.$#$1'2%P3$%$K"J$%3&%$12(&$%$*:2(+2%!$%2(J.1"N.+42%
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benefícios decorrentes de sediar este megaevento esportivo, principalmente os impactos econômicos e
2*%/$J.!2*%9.(.%.%*25"$!.!$%$&%J$(./7%Y2(%$K$&9/2-%Z(/.1!2%H"/#.-%$1'42%?"1"*'(2%!2%S*92('$-%$&%.('"J2%
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É um evento que produz oportunidades e que serve como catalisador para o desenvolvimento de quem a
($./"N.7%\777]%@%>29.%J$(.%$&9($J2*7%S*'3!2%521'(.'.!2%9$/2%?"1"*'0("2%!2%S*92('$%$*'"&.%P3$%*$(42%5(".!2*%
330 mil empregos permanentes até 2014 e que o evento produzirá outros 380 mil empregos temporários.
[...] A Copa estimula a melhoria do transporte coletivo nas nossas principais cidades (SILVA, 2011).

Por sua vez, Luiz Barretto, então Ministro do Turismo, em entrevista publicada no site do
Ministério do Turismo em junho de 2009, defendeu a realização dos megaeventos esportivos como forma
!$%9(2&2#$(%2%'3("*&2%1.5"21./%$%"!$1'"6523%2*%9("15"9."*%!$*.62*%.%*$($&%$1:($1'.!2*M
A Copa do Mundo é uma das maiores, talvez a maior oportunidade do turismo brasileiro neste século.
É uma grande chance de o Brasil se tornar mais conhecido, dar um salto de qualidade e, ao mesmo
tempo, acelerar obras de infraestrutura que talvez, se não fosse a Copa, demorariam mais tempo. O
9("15"9./%/$J.!2%!$%3&%$#$1'2%52&2%.%>29.%!2%?31!2%0%.5$/$(.(%.+,$*%!$%P3./"65.+42%9(26**"21./%23%
investimento em infraestrutura. [...] A Copa ajuda, mas não é a panaceia para resolver todos os problemas
de uma hora para a outra. Acho que há temas gerais que são fundamentais, como a mobilidade urbana,
os transportes públicos, a questão dos aeroportos, das arenas esportivas. Sem arena esportiva, sem uma
melhoria na mobilidade urbana, sem um sistema aeroportuário melhor e sem uma rede hoteleira adequada,
#25)%142%'$&%3&.%;2.%>29.%!2%?31!27%S&%($/.+42%.2%'3("*&2-%A^%P3.'(2%'$&.*%:31!.&$1'."*M%A2'$/.(".-%
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UFRGS, dizia que países em desenvolvimento tendem a ter mais custos que benefícios: “Para países com
boa infraestrutura, que precisam investir menos, a taxa de retorno será mais atraente. Mas em casos como
da África do Sul e do Brasil, que necessitam construir quase tudo, minha avaliação é de que haverá mais
custo do que benefício” (ILHA, 2010).
Y.(.%#^("2*%$*9$5"./"*'.*%!2%&$(5.!2%61.15$"(2-%$1'($#"*'.!2*%'.&;0&%$&%R31A2%!$%CDID-%0%&3"'2%
difícil estimar o impacto sobre o crescimento do PIB, dependendo da efetivação de investimentos privados,
o que por sua vez depende da previsão de demanda futura nos respectivos segmentos econômicos. As obras
em infraestrutura são vistas como fundamentais para o desenvolvimento do País, mas a construção de
estádios com recursos públicos poderá desviar verbas que seriam usadas em outros projetos estratégicos.
A economia brasileira vinha se expandindo a taxas relativamente altas e muitas obras (por exemplo, a
modernização dos portos e aeroportos) já estavam previstas no Plano de Aceleração do Crescimento
BY@>F7%8$*'$%5.*2-%.%>29.%!2%?31!2%.R3!.%.%$*'.;$/$5$(%3&%5(212J(.&.%$%.%R3*'"65.(%5$('.*%&$!"!.*%
adotadas. “Muitos números, no entanto, têm sido superlativos e alguns especialistas já fazem o alerta: há
!$*.62*%$%2%"&9.5'2%!.%>29.%\777]%92!$%142%'$(%.%&.J1"'3!$%"&.J"1.!.b%Bc@?Y_SW_-%CDIDF7
S&% CDII-% <% &$!"!.% P3$% 2% 5($*5"&$1'2% $521=&"52% !$*.5$/$(.#.-% ./J3&.*% #2N$*% 52&$+.#.&% .%
alertar para o risco de a Copa acarretar impactos negativos após o torneio, seja no setor hoteleiro, seja na
&.13'$1+42%!2*%$*'^!"2*7%>2&%($/.+42%.2*%A2'0"*-%A^%3&.%*0(".%9($2539.+42%!$%.J$1'$*%!2%*$'2(%P3.1'2%<%
superoferta de leitos em algumas regiões depois da realização do torneio. Segundo José Manuel Campeses,
presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis da Bahia, pode aumentar a capacidade ociosa
no setor: “A taxa de ocupação deve cair. É preocupante o número de empreendimentos. Temos que nos
preparar” (SALGADO, 2011). Com relação aos estádios, o jornalista Juca Kfouri denunciava a “orgia
de construção de novos estádios”, que, dentre outras consequências, criará estádios sem potencial de se
*3*'$1'.($&%61.15$"(.&$1'$-%!$#"!2%<%:./'.%!$%9d;/"52M%e\777]%$*'42%$&%521*'(3+42%$*'^!"2*%$&%>3".;^-%$&%
?.1.3*%$%$&%L(.*T/".-%21!$%1$&%:3'$;2/%($./&$1'$%9(26**"21./%A^b%Bf[ZgW_-%CDII-%97IDF7%
Apesar de não abarcarem todas as visões sobre os potenciais benefícios e/ou prejuízos da realização
da Copa no Brasil, as divergentes posições explicitadas acima revelam a existência de um debate
&.(5.!2%92(%!$*$1521'(2%!$%"1:2(&.+,$*7%@/0&%!"**2-%*.;$O*$%P3$%A^%"1'$($**$*%"&9/T5"'2*%12*%!":$($1'$*%
discursos, uma vez que as opiniões provêm de representantes do governo, de setores empresariais ou
da mídia especializada. Sem pretender esgotar o tema, o propósito deste estudo é subsidiar o debate
*2;($%2*%$:$"'2*%!.%($./"N.+42%!.%>29.%!$%CDIQ%12%L(.*"/-%*2;($'3!2%12%P3$%*$%($:$($%<%*39$($*'"&.+42%
dos impactos econômicos deste megaevento, buscando evitar uma visão maniqueísta ou uma análise
simplista das questões envolvidas.
Z%'$K'2%$*'^%!"#"!"!2%$&%'()*%*$+,$*%9("15"9."*-%./0&%!$*'.%"1'(2!3+42%$%!.*%521*"!$(.+,$*%61."*7%
8.%9("&$"(.-%0%:$"'.%3&.%;($#$%&$1+42%<*%$*'"&.'"#.*%!2*%"&9.5'2*%$521=&"52*%!.%>29.%!2%?31!2%1.%
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12%L(.*"/-%52&%:252%$&%'()*%.*9$5'2*M%2(J.1"N.+42-%/$J"*/.+42%$%"1:(.$*'(3'3(.7%8.%'$(5$"(.-%9(253(.O*$%
mostrar que os efeitos esperados da Copa de 2014 foram superestimados nas projeções divulgadas pelo
governo federal.
Cabe esclarecer que, nos últimos anos, tem crescido o número de estudos acadêmicos no campo da
S5212&".%!2%S*92('$%BYWZ8_-%CDIDF7%_15/3*"#$-%R^%0%92**T#$/%"!$1'"65.(%.%$K"*')15".%!$%3&%($:$($15"./%
'$h("52O.1./T'"52%$&%:2(&.+42%*2;($%2*%"&9.5'2*%$521=&"52*%$%2*%/$J.!2*%!$%&$J.$#$1'2*%$*92('"#2*%
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!253&$1'./-%521*3/'.%.%:21'$*%265"."*%!$%"1:2(&.+42%$-%!$%:2(&.%52&9/$&$1'.(-%$&%521*3/'.%.%*"'$*%1.%
"1'$(1$'%!$%R2(1."*%$%($#"*'.*%!$%J(.1!$%5"(53/.+427%@%"&9($5"*42%!$%./J3&.*%"1:2(&.+,$*%!"653/'.%3&%
exame exaustivo e satisfatório de todos os aspectos relevantes. De qualquer modo, a sistematização
das informações disponíveis propicia um panorama abrangente do processo de preparação para este
&$J.$#$1'27% S% 142% 52&9(2&$'$% .% !$&21*'(.+42% !2% 5.(^'$(% $*9$53/.'"#2% !.*% 9(2R$+,$*% P3$% ')&% *"!2%
realizadas e divulgadas na mídia nacional.
1 Impactos econômicos das Copas de 2006 e 20101
A disputa para sediar uma Copa do Mundo de Futebol, sem dúvida, extrapola o meio futebolístico
e envolve pesados interesses econômicos e políticos. Sob o ponto de vista econômico, sediar a Copa do
Mundo pode ser visto como um direito que o país sede (ou a confederação de futebol do mesmo) adquire
ao ser escolhido pela FIFA. Para maximizar seus ganhos com esta concessão, a entidade organiza uma
52&9$'"+42%$1'($%2*%9.T*$*%5.1!"!.'2*7%>2&2%3&%&21292/"*'.%$15.(.1!2%3&%J(392%!$%92*'3/.1'$*%<%*$!$-%
.%[_[@%0%5.9.N%!$%$K'(."(%.%&."2(%9.('$%!2*%;$1$:T5"2*%61.15$"(2*%.**25".!2*%.2%$#$1'2%Bkg%YiSHH_Hl%
?@S8_8m-%CDDnF7
Z%9.T*%$*52/A"!2%$%.%[_[@%.**"1.&%3&%521'(.'2%P3$%($J3/.%2%o3K2%!$%;$1$:T5"2*%.**25".!2*%52&%
o torneio, cuja principal fonte vem dos direitos comerciais e de imagem (áreas de restrição comercial,
captação e transmissão de imagem e som, direitos de propriedade etc.). Dentre as várias cláusulas deste
contrato, existe uma, por exemplo, que determina que num raio de 1 quilômetro do estádio e ao longo
das principais rodovias de acesso, o comércio é exclusividade das empresas que compraram o direito de
associarem suas marcas ao torneio. Outra cláusula importante se refere aos direitos de transmissão, que,
dentre outras medidas, estabelece severas sanções aos responsáveis em caso de desrespeito aos mesmos.
p31'2*-%2*%!"($"'2*%!$%Vj%$%2*%521'(.'2*%!$%&.(q$'"1J%*42%($*921*^#$"*%9$/2%9("15"9./%o3K2%!$%($5$"'.*%!.%
Copa.
Há, evidentemente, uma grande preocupação com a qualidade do espetáculo que será transmitido
ao vivo para centenas de países. Ao mesmo tempo em que procuram valorizar os produtos associados
52&%2%&$J.$#$1'2-%.%[_[@%$%2%>2&"')%Z(J.1"N.!2(%9($5"*.&%2:$($5$(%J.(.1'".*%!$%($'2(12%61.15$"(2%
para todos os parceiros econômicos. Portanto, tudo é feito para que a realização da Copa do Mundo seja
bastante lucrativa para a FIFA, para os organizadores locais e para as emissoras de TV, além de propiciar
retornos garantidos para os patrocinadores (FIFA, 2011).
Mas, e o país sede? Que benefícios o conjunto da sociedade ganha em troca do esforço de sediar
o mais famoso torneio de futebol do planeta? Os benefícios normalmente prometidos são: melhorias na
infraestrutura de transporte, geração de empregos, estímulo ao turismo e boas perspectivas de negócios.
>21'3!2-% A^% 3&.% J(.1!$% #.("$!.!$% !$% &0'2!2*% 9.(.% $*'"&.(% '."*% ;$1$:T5"2*% BLgW8SVV-% CDDrF7% S% A^%
diferenças expressivas nas condições prévias dos países que sediam o torneio, prevalecendo a ideia de que
nos países em desenvolvimento os custos com a infraestrutura são geralmente maiores , o que aumenta o
risco de problemas, mas ao mesmo tempo os benefícios esperados também são maiores.
Como é amplamente sabido, as duas edições mais recentes da Copa do Mundo de Futebol
aconteceram em países bastante diferentes entre si. A edição de 2006 teve lugar na Alemanha, um dos
9.T*$*%&."*%!$*$1#2/#"!2*%!2%&31!2%$%&."2(%92')15".%$521=&"5.%!.%S3(29.7%@%$!"+42%!$%CDID%.521'$5$3%
na África do Sul, país em desenvolvimento marcado por elevados níveis de pobreza e desigualdade social.
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O ponto a ser enfatizado é o seguinte: os efeitos imediatos de um megaevento esportivo como
a Copa do Mundo, assim como seus legados mais duradouros, são bastante diferentes entre países que
possuem estágios de desenvolvimento econômico distintos. Países em desenvolvimento normalmente
requerem investimentos muito maiores para se prepararem para um evento desse porte, aumentando
consideravelmente os riscos e custos de oportunidade. Por outro lado, o custo do trabalho é relativamente
&."*% ;."K2-% 92!$1!2% ($9($*$1'.(% 53*'2*% 29$(.5"21."*% $% !$% "1:(.$*'(3'3(.% &$12($*7% Y2(% 6&-% 52&2% 2*%
9.T*$*%$&%!$*$1#2/#"&$1'2%.9($*$1'.&%"&92('.1'$*%!065"'*%$&%'$(&2*%!$%"1:(.$*'(3'3(.%!$%'(.1*92('$%
$%52&31"5.+42-%.%($./"N.+42%!.%>29.%92!$%521'(";3"(%9.(.%*.1.(%9.('$%!$**.%!$:.*.J$&%BLZsi?@88l%
j@8%sSSWkS8-%CDDrF7
>2&%($/.+42%<%>29.%!.%@/$&.1A.-%.#./".+,$*%92*'$("2($*%.2%'2(1$"2%')&%($#$/.!2%P3$%2*%"&9.5'2*%
econômicos promovidos por megaeventos esportivos estão longe de se aproximarem dos grandes
1d&$(2*%.9($*$1'.!2*%9$/.*%$*'"&.'"#.*%$&%$*'3!2*%$KO.1'$-%.2%9.**2%P3$%2*%53*'2*%52&%.%9($9.(.+42%
$%.%2(J.1"N.+42%!.%>29.%:2(.&%&."2($*%!2%P3$%*$%5./53/.#.7%@2%61./-%2*%9("15"9."*%;$1$65".!2*%9$/.%
($./"N.+42%!2%'2(1$"2%:2(.&%.%[_[@%$%.%/"J.%1.5"21./-%.%k[L%BLWS8fSl%t@m8SW-%CDDEF7
Um estudo do grupo Postbank estimou que o impulso econômico da Copa do Mundo de Futebol
92!$(".%5A$J.(%.%!$N%;"/A,$*%!$%S3(2*%u%2%$P3"#./$1'$-%1.%0925.-%.%D-vw%!2%9(2!3'2%"1'$(12%;(3'2%./$&427%
>21'3!2-%'(.'.#.O*$%!$%3&.%9(2R$+42%$K.J$(.!.&$1'$%2'"&"*'.%Bmg_HSi_8_-%CDDrF7%S&;2(.%*$R.%&3"'2%
!":T5"/% &$1*3(.(% 2*% $:$"'2*% &.5(2$521=&"52*-% $*'"&.O*$% P3$% 2*% "1#$*'"&$1'2*% ($./"N.!2*% $&% (.N42% !.%
>29.%$P3"#./$(.&%.%.9$1.*%D-Qw%!2%'2'./%!2*%"1#$*'"&$1'2*%($./"N.!2*%1.%$5212&".%./$&4%12%&$*&2%
período. O órgão federal alemão responsável pelos dados de emprego sugere que a Copa gerou algo
$1'($%Cv7DDD%$%vD7DDD%$&9($J2*%1.%$5212&".%./$&4-%.%&."2(%9.('$%!$/$*%'$&92(^("2*-%2%P3$%($9($*$1'.%
9.(5$/.%92352%*"J1"65.'"#.%!2%&$(5.!2%!$%'(.;./A2%./$&42-%P3$%$&9($J.#.%92(%#2/'.%!$%QD%&"/A,$*%!$%
'(.;./A.!2($*%$&%CDDE7%Z*%A2'0"*%#$("65.(.&%3&.%!"&"13"+42%!$%C-nw%1.%'.K.%!$%2539.+42%$&%($/.+42%
ao mesmo mês do ano anterior ao da Copa, comprovando a existência de um “efeito esvaziamento” (ou
“deslocamento”). A queda na taxa de ocupação, entretanto, foi compensada pelo aumento das tarifas. O
.$(292('2%!$%[(.1q:3('%#$("6523%3&%.3&$1'2%!$%.9$1.*%I-nw%12%1d&$(2%!$%9.**.J$"(2*%12%9$(T2!2%!2%
'2(1$"2%Bkg%YiSHH_Hl%?@S8_8m-%CDDnF7
Talvez os maiores benefícios alcançados pela Alemanha por meio da Copa do Mundo de Futebol
'$1A.&% *"!2% 2% :2('./$5"&$1'2% !.% "!$1'"!.!$% 1.5"21./% $% !2% 2(J3/A2% 5T#"52% B?@88_8ml% YZWH>sS-%
CDDrF-%.**"&%52&2%.%&$/A2(".%!.%"&.J$&%!2%9.T*%12%$K'$("2(%B@i?SWHl%?@88_8m-%CDDrF7%k$%.52(!2%
52&%2%@1A2/'%8.'"21*%L(.1!%_1!$K%B8L_F-%T1!"5$%3'"/"N.!2%9.(.%(.1P3$.(%.*%1.+,$*%12%P3$%*$%($:$($%<%
9$(5$9+42%"1'$(1.5"21./%!$%*3.*%e&.(5.*b-%.%@/$&.1A.%*./'23%!2%P3"1'2%/3J.(%$&%CDDv%9.(.%2%*$J31!2%
lugar em 2006, logo após a realização da Copa.
82%P3$%*$%($:$($%.2*%/$J.!2*-%9$/2%:.'2%!$%*$%'(.'.(%!$%3&%9.T*%52&%$/$#.!2%1T#$/%!$%!$*$1#2/#"&$1'2%
$% 52&% 3&.% "1:(.$*'(3'3(.% ;.*'.1'$% 52&9/$'.-% .% >29.% *"J1"6523% 9.(.% .% @/$&.1A.% 9235.*% &$/A2(".*%
(considerando que a modernização do sistema de transporte ferroviário, por exemplo, seria feita mesmo
sem a Copa). Podemos considerar a construção e reforma dos 12 estádios que abrigaram os jogos da Copa
como um dos principais legados deixados pela realização do megaevento, tendo em vista o intenso uso
($J3/.(%!2*%&$*&2*%Bmg_HSi_8_-%CDDrF7
8.%G:("5.%!2%H3/-%.*%$K9$5'.'"#.*%.1'$*%!2%$#$1'2%$(.&%;.*'.1'$%2'"&"*'.*%BfgYSWl%Hcx?@8Hf_-%
CDD`F7%_1*9"(.!2*%9$/.%9(29.J.1!.%!2%J2#$(12%-%2*%*3/O.:("5.12*%.5($!"'.#.&%P3$%.%>29.%521'(";3"(".%
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para a injeção de bilhões de dólares na economia local e a criação de centenas de milhares de empregos,
trazendo uma melhoria generalizada na qualidade de vida da população, que poderia usufruir do legado
$&% "1:(.$*'(3'3(.7% Z% J2#$(12% .1315"23% P3$% "1#$*'"(".% 5$(5.% !$% gHX% v-Q% ;"/A,$*% $&% "1:(.$*'(3'3(.-%
incluindo a melhoria de estradas e aeroportos . A expectativa do governo era de que, somados todos os
$:$"'2*%&3/'"9/"5.!2($*-%A.#$(".%.%5(".+42%!$%E`v7DDD%$&9($J2*%B!"($'2*%$%"1!"($'2*F7%@/0&%!"**2-%A.#$(".%
3&%.5(0*5"&2%!$%D-vQw%12%Y_L%!2%9.T*%$&%CDID7%k$%.52(!2%52&%$*'3!2%$KO.1'$%!.%521*3/'2(".%m(.1!%
VA2(1'21%BH@g8kSWH-%CDIDF-%2%.5(0*5"&2%'2'./%1.%!$&.1!.%.J($J.!.%!.%$5212&".%*3/O.:("5.1.%*$(".%
!.%2(!$&%!$%gHX% n-v%;"/A,$*-% "15/3"1!2%2% '3("*&2-%$%2*% "&9.5'2*%'2'."*%$*9$(.!2*%$(.&%!.%2(!$&%!$%
gHX%IC-n%;"/A,$*%BEDw%!3(.1'$%.%9($9.(.+42%$%QDw%12%.12%!2%&$J.$#$1'2F7%>2&%($/.+42%.2%'3("*&2-%
$(.&%$*9$(.!2*%UnU7DDD%#"*"'.1'$*%$*'(.1J$"(2*-%P3$%"1R$'.(".&%5$(5.%!$%gHX%I-I%;"/A42%1.%$5212&".7
Y2(% *3.% #$N-% 3&% $*'3!2% $KO92*'% :$"'2% 92(% $*'.% $&9($*.% !$% 521*3/'2(".% &2*'(.% P3$% .% &0!".% !$%
2539.+42%!2*%A2'0"*%.3&$1'23%$&%EIw%12%9$(T2!2%!2%'2(1$"2%BmW@8k%VsZW8VZ8-%CDIIF7%Z*%J.*'2*%
52&%5.(',$*%.9($*$1'.(.&%$/$#.+42%!$%vvw%$%.*%#$1!.*%12%#.($R2%($J"*'(.(.&%$K9.1*42%!$%n-Qw7%@%"1!d*'(".%
!$%./"&$1'2*%$%;$;"!.*%5($*5$3%ID-Qw%$%2%&$(5.!2%!$%5$(#$R.%*2N"1A2%'$#$%3&.%$/$#.+42%!$%ICw7%@/0&%
de contribuir para aquecer a economia do País, a Copa melhorou a percepção internacional com relação
<%G:("5.%!2%H3/-%"&93/*"2123%2%'3("*&2%$%J$(23%3&%*$1'"&$1'2%!$%2(J3/A2%1.5"21./7%@9(2K"&.!.&$1'$%
UvD%&"/%#"*"'.1'$*%$*'(.1J$"(2*%J.*'.(.&%P3.*$%r%;"/A,$*%!$%W.1!*%B5$(5.%!$%WX%I-n%;"/A42F%!3(.1'$%2%
megaevento, totalizando um impacto econômico de 18 bilhões de Rands (R$ 3,9 bilhões). Porém, esta
$*'"&.+42%!":$($%!$%3&.%$/.;2(.!.%9$/2%8.'"21./%k$9.('&$1'%2:%V23("*&%B8kVF%!.%G:("5.%!2%H3/%$&%
conjunto com a South African Tourism (SAT), segundo a qual o mundial da FIFA levou ao país africano
UD`7vvQ%'3("*'.*-%P3$%12%521R31'2%J.*'.(.&%5$(5.%!$%U`D%&"/A,$*%!$%S3(2*%BWX%`nC%&"/A,$*F7
De fato, avaliações mais criteriosas têm demonstrado que os benefícios tangíveis alcançados
65.(.&%&3"'2%/21J$%!2%P3$%A.#".%*"!2%9(2&$'"!27%Y2(%$K$&9/2-%2%$:$"'2%$:$'"#2%*2;($%2%Y_L%$&%CDID%:2"%
5./53/.!2%$1'($%D-Cw%$%D-Uw%B@?@VZ-%CDIDF7%y%9(2#^#$/%P3$%.%5("*$%$521=&"5.%"1'$(1.5"21./-%P3$%$&$(J"3%
em 2008, tenha restringido o retorno potencial da Copa do Mundo. Por outro lado, os investimentos em
infraestrutura ajudaram a evitar que a economia da África do Sul entrasse imediatamente em recessão.
Mas, não foram capazes de evitar a perda de um milhão de empregos antes do torneio.
k2%921'2%!$%#"*'.%!.%J$(.+42%!$%$&9($J2*-%2%($*3/'.!2%:2"%($./&$1'$%!$5$95"21.1'$%B>ZVViS-%
CDIDF7%@%9($#"*42%"1"5"./%!$%E`v%&"/%12#2*%92*'2*%!$%'(.;./A2%521*"!$(.#.%P3$%&."*%!.%&$'.!$%*$(".&%
temporários, mas se esperava que 280 mil seriam conservados em 2010. Contudo, em razão da crise, foi
($J"*'(.!.%3&.%($!3+42%!$%Q-nw%!2%'2'./%!$%2539.!2*%1.%G:("5.%!2%H3/%BECn%&"/%'(.;./A.!2($*F%*h%12%
'("&$*'($%"&$!".'.&$1'$%.1'$("2(%<%($./"N.+42%!.%>29.7%8.%"1!d*'(".%!.%521*'(3+42-%2*%$&9($J2*%5(".!2*%
desapareceram assim que os projetos foram concluídos.
Quanto aos legados, dos 10 estádios construídos para a Copa, apenas um (Soccer City, em
Johanesburgo) é capaz de gerar dividendos que cobrem seus custos. O restante gera custos elevados que
são pagos com o dinheiro público. Por outro lado, não se pode negar que a Copa deixou um legado positivo
$&%"1:(.$*'(3'3(.-%$*9$5"./&$1'$%12%P3$%*$%($:$($%.2*%&$"2*%!$%'(.1*92('$7%S%2*%&."2($*%;$1$:T5"2*%9.(.%
a África do Sul, apesar de controversos, talvez tenham sido a melhora da imagem do país no cenário
internacional e o fortalecimento do sentimento de orgulho da população.
Finalmente, convém frisar que a Copa na África do Sul não contribuiu para reduzir as desigualdades
sociais. Por um lado, a grande maioria dos empregos temporários gerados pagavam baixos salários e não

Texto para Discussão. IE/UNICAMP, Campinas, n. 211, out. 2012.

5

Marcelo Weishaupt Proni / Leonardo Oliveira da Silva

A23#$%($!3+42%*"J1"65.'"#.%1.%'.K.%!$%!$*$&9($J2%12%9.T*-%&$*&2%.1'$*%!.%5("*$7%Y2(%23'(2-%.*%9("15"9."*%
&$/A2(".*%'(.N"!.*%9.(.%.%"1:(.$*'(3'3(.%3(;.1.%.5.;.(.&%;$1$65".1!2%&."*%.%5/.**$%&0!".-%$1P3.1'2%2*%
9("15"9."*% $*'T&3/2*% $521=&"52*% :2(.&% .9(29(".!2*% 92(% *$J&$1'2*% !.% 5/.**$% $&9($*.("./% Bkg?_8xl%
ig>fSVV-%CDICF7
S&%*3&.-%92(%&2'"#2*%h;#"2*-%2*%5$1^("2*%9(2R$'.!2*%9$/2*%$*'3!2*%($./"N.!2*%23%$152&$1!.!2*%
por instituições que têm interesse na realização de um megaevento esportivo são geralmente muito
2'"&"*'.*7%s^-%92(0&-%*0("2*%&2'"#2*%9.(.%P3$*'"21.(%.%5216.;"/"!.!$%!$**.*%9($#"*,$*%BVgWZii@-%CDD`F7%
@/0&%!.%!$*5216.1+.%J$(.!.%9$/2*%"1'$($**$*%B92/T'"52*%$%$521=&"52*F%$1#2/#"!2*%$&%'."*%9(2R$+,$*-%.*%
$K9$(")15".*% .1'$("2($*% ')&% !$&21*'(.!2% P3$% $*'"&.'"#.*% $KO.1'$% *42% P3.*$% *$&9($% *39$($*'"&.!.*% 7%
@#./".+,$*%:$"'.*%92*'$("2(&$1'$%<%($./"N.+42%!$%3&.%>29.%!2%?31!2%142%')&%$1521'(.!2%$#"!)15".*%
que comprovem os números divulgados anteriormente pelos governos ou empresas diretamente
52&9(2&$'"!.*%52&%.%($./"N.+42%!2%&$J.$#$1'27%@2%521'(^("2M%65.%$#"!$1'$%P3$%.*%9(2R$+,$*%!$%"&9.5'2*%
$521=&"52*% &3"'2% 92*"'"#2*% *$(#"(.&% .9$1.*% 9.(.% R3*'"65.(% 2*% $/$#.!2*% "1#$*'"&$1'2*% 9d;/"52*7% ?.*-%
considerar todos os gastos governamentais na preparação para uma Copa do Mundo como potenciais
geradores de benefícios é ignorar os custos de oportunidade (ou seja, não é considerado o uso alternativo
!2%!"1A$"(2%9.(.%.%521*'(3+42%!$%A2*9"'."*-%$*52/.*%23%&$*&2%9.(.%;$1$:T5"2*%6*5."*%.2%*$'2(%9("#.!2F%7
8$*'.%*$+42-%:2(.&%&$15"21.!2*%;($#$&$1'$%2*%!"*'"1'2*%"&9.5'2*%$521=&"52*%#$("65.!2*%1.*%
duas últimas edições da Copa, que foram realizadas em nações com graus de desenvolvimento muito
distintos. Antes de analisar os impactos esperados no Brasil, convém apresentar uma descrição do
planejamento e da preparação em curso para o torneio.
2 A preparação para a copa do mundo no Brasil
S&%3&.%5$("&=1".%:$*'"#.%12%!".%UD%!$%23'3;(2%!$%CDDn-%1.%*$!$%!.%[_[@-%$&%c3("P3$-%2%L(.*"/%
:2"%.1315".!2%52&2%.%*$!$%!.%>29.%!2%?31!2%!$%[3'$;2/%!$%CDIQ7%>2&2%!$&21*'(.+42%!.%"&92('a15".%
!2%.1d15"2%9.(.%2%9.T*-%.%!$/$J.+42%;(.*"/$"(.%9($*$1'$%12%$#$1'2%$(.%13&$(2*.7%S1'($%*$3*%52&921$1'$*%
estavam autoridades como o então presidente da República Luís Inácio Lula da Silva, 12 governadores
!$% S*'.!2-% &"1"*'(2*% $% *$1.!2($*7% V.&;0&% :.N".&% 9.('$% !.% 52&"'"#.% 9$(*21./"!.!$*% 52&2% 2% $*5("'2(%
Y.3/2%>2$/A2%$%2%$KOR2J.!2(%!$%:3'$;2/%W2&^("2-%$1'($%23'(2*7%Z%.1d15"2%!.P3$/.%&.1A4%!$%'$(+.O:$"(.%
*"J1"65.#.%P3$%2%L(.*"/%*$(".%12#.&$1'$-%!$92"*%!$%EQ%.12*-%.%*$!$%!.%&."2(%52&9$'"+42%!$%:3'$;2/%!2%
mundo. A escolha aconteceu no contexto da política de rodízio de continentes, implementada pela FIFA
a partir da Copa da África do Sul em 2010.
A Copa de 2014 será a vigésima na história das Copas e ocorrerá pela quinta vez na América do
H3/-%21!$%:2"%!"*93'.!.%9$/.%d/'"&.%#$N%1.%@(J$1'"1.-%$&%I`nr7%@%52&9$'"+42%*$(^%!"*93'.!.%$&%EQ%R2J2*-%
entre os dias 12 de junho e 13 de julho, e contará com a participação de 32 seleções nacionais. Os jogos
acontecerão em 12 cidades sedes, a despeito da preferência inicial da FIFA por apenas 10. Tal preferência
!$#$O*$%.%3&.%P3$*'42%!$%$5212&".-%R^%P3$%5.!.%5"!.!$%*$!$%'$&%!$%'$(%*$3%9(h9("2%5$1'(2%!$%"&9($1*.-%
A2'0"*%265"."*-%5.&92*%!$%'($"1.&$1'2-%$P3"9$%!$%#2/31'^("2*-%$1'($%23'(.*%:21'$*%!$%53*'27%Y.(.%.%[_[@-%
$&%3&%'2(1$"2%52&2%.%>29.-%52&%EQ%R2J2*-%!$N%*$!$*%*$(".%3&%1d&$(2%(.N2^#$/7%S&%&0!".-%5.!.%5"!.!$%
receberia seis jogos em um mês. Mas, como o Brasil tem dimensões continentais, para contemplar a
diversidade regional e as demandas políticas a CBF conseguiu aprovar um número maior de sedes.
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@% $*52/A.% !.*% 5"!.!$*% *$!$-% !$% .52(!2% p$(2&$% j2/5q$-% *$5($'^("2OJ$(./% !.% [_[@-% 2;$!$5$3% .%
5("'0("2*%'051"52*-%52&%;.*$%1.*%#"*"'.*%!2*%'051"52*%!.%$1'"!.!$%<*%5"!.!$*%92*'3/.1'$*%$%12*%9(2R$'2*%
apresentados por elas. Além dos estádios, aspectos como a rede hoteleira, sistema de transporte urbano,
aeroportos, segurança pública e opções de lazer foram levados em conta na hora da escolha. O anúncio
das cidades escolhidas foi feito no dia 31 de maio de 2009 e contemplou as seguintes localidades: Belo
s2("N21'$% B?mF-% L(.*T/".% Bk[F-% >3".;^% B?HF-% >3("'";.% BYWF-% [2('./$N.% B>SF-% ?.1.3*% B@?F-% 8.'./%
BW8F-%Y2('2%@/$J($%BWHF-%W$5":$%BYSF-%W"2%!$%p.1$"(2%BWpF-%H./#.!2(%BL@F%$%H42%Y.3/2%BHYF7%@*%5"!.!$*%
9($'$("!.*%:2(.&M%L$/0&%BY@F-%>.&92%m(.1!$%B?HF-%[/2(".1h92/"*%BH>F-m2"a1".%BmZF-%?.5$"h%B@iF%$%
Rio Branco (AC).
Figura 1
Cidades que receberão as partidas da Copa

S&%CD%!$%23'3;(2%!$%CDII%:2"%!"#3/J.!.%.%'.;$/.%!$%R2J2*%!.%52&9$'"+42-%521'$1!2%"1:2(&.+,$*%
a respeito dos jogos que cada cidade irá receber. As informações estão resumidas no Quadro 1.
Quadro 1
Cidades Sedes e número de jogos da Copa do Mundo

O jogo de abertura, no dia 12 de junho de 2014, acontecerá na cidade de São Paulo. Além da
visibilidade proporcionada pelo primeiro jogo da Copa, a cidade que recebe a partida inaugural sedia
'.&;0&%2%>21J($**2%@13./%!.%[_[@%3&.%*$&.1.%.1'$*%!2%"1T5"2%!2*%R2J2*7%@%J(.1!$%61./%.521'$5$(^%1.%
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cidade do Rio de Janeiro, no estádio do Maracanã, o “templo sagrado” do futebol mundial. As cidades
P3$%&."*%($5$;$(42%R2J2*%*$(42%L(.*T/".%$%W"2%!$%p.1$"(2-%52&%n%R2J2*%5.!.%3&.7%@*%5"!.!$*%!$%>3".;^-%
>3("'";.-%?.1.3*%$%8.'./%($5$;$(42%.9$1.*%2*%Q%R2J2*%!.%9("&$"(.%:.*$7
A Copa do Mundo de Futebol exige do país sede uma gama de medidas preparatórias, de modo a
'2(1^O/2%.9'2%.%($5$;$(%*.'"*:.'2(".&$1'$%.%52&9$'"+42-%23%*$R.-%.9(2#$"'.1!2%.*%292('31"!.!$*%$%$#"'.1!2%
2*% ("*52*% .**25".!2*% .% *3.% ($./"N.+427% k$1'($% $*'.*% &$!"!.*-% !$*'.5.($&2*% .% *$J3"(% .*% ($/.5"21.!.*% <%
2(J.1"N.+42-%<%/$J"*/.+42%$%<%"1:(.$*'(3'3(.%7%Y2*'$("2(&$1'$-%.*%9("15"9."*%&$!"!.*%12%5.&92%!2%'3("*&27
Organização
S&%UD%!$%23'3;(2%!$%CDDn-%R31'2%52&%2%.1d15"2%265"./%!2%L(.*"/%52&2%*$!$%!.%>29.%!2%?31!2%!$%
Futebol de 2014, a FIFA anunciou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) como a responsável pela
organização da competição no Brasil. A CBF, por sua vez, criou o Comitê Organizador Local para tratar
!2*%.**31'2*%($:$($1'$*%<%>29.7%k$%.52(!2%52&%2%!253&$1'2%P3$%'(.'.%!2*%($J3/.&$1'2*%!.%52&9$'"+42-%
a CBF e o COL estarão sujeitos ao controle e supervisão da FIFA, que terá a última palavra em todos os
.**31'2*%($:$($1'$*%<%2(J.1"N.+42%!2%'2(1$"27
@%>29.%!2%?31!2%!$%[3'$;2/-%$1'($'.1'2-%0%3&%$#$1'2%P3$%"1'$($**.%142%.9$1.*%<%[_[@%$%<%>L[%
$%P3$%'.&;0&%142%!$9$1!$%.9$1.*%!.*%!3.*%$1'"!.!$*%9.(.%.%*3.%($./"N.+427%@%9.('"5"9.+42%!2%S*'.!2%0%
imprescindível, seja para a viabilização econômica e legal do evento, seja para a defesa dos interesses
nacionais e regionais, mobilizando as esferas federal, estadual e municipal de governo.
Y.('"1!2% !.% $*:$(.% :$!$(./-% 2% S*'.!2% *$% 2(J.1"N.% 92(% &$"2% !2% >2&"')% J$*'2(% !.% >29.7% S&% IQ%
de janeiro de 2010 foi publicado um decreto pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva que cria
2%>2&"')%m$*'2(%!.%>29.-%2%>m>ZY@%CDIQ7%S&%CE%!$%R3/A2%!$%CDII-%3&%12#2%!$5($'2-%$*'$%.**"1.!2%
pela presidenta Dilma Rousseff, atualizou o texto e incluiu novos atores na estrutura de governança. A
"1*'a15".%'$&%52&2%9("15"9./%2;R$'"#2%!$61"(-%.9(2#.(%$%*39$(#"*"21.(%.+,$*%9($#"*'.*%12%Y/.12%S*'(.'0J"52%
!2%m2#$(12%L(.*"/$"(2%9.(.%.%($./"N.+42%!.%>29.%!2%?31!2%!.%[_[@%CDIQ7%@2%'2!2-%Cv%&"1"*'0("2*%$%
secretarias com status de ministério integram o CGCOPA.
Figura 2
Organização da Copa
Fifa
(Comitê Executivo)

Governo Federal

CBF

(CGCOPA e CECOPA)

(COL)

Cidades Sede

Governos Estadual, Municipal e
Iniciativa Privada
(Secretarias e Câmaras especiais)
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k$1'(2% !2% >m>ZY@-% A^% 3&% 1d5/$2% 5A.&.!2% !$% m(392% SK$53'"#2% !.% >29.% BmS>ZY@F7%
Composto por seis ministérios, mais a Casa Civil da Presidência da República e a Secretaria de Aviação
>"#"/-% 2% mS>ZY@% '$&% 52&2% 2;R$'"#2% 522(!$1.(% $% 521*2/"!.(% .*% .+,$*-% $*'.;$/$5$(% &$'.*% $% &21"'2(.(%
2*% ($*3/'.!2*% !$% "&9/$&$1'.+42% $% $K$53+42% !2% Y/.12% S*'(.'0J"52% _1'$J(.!2% 9.(.% .% >29.% CDIQ7% S**.*%
estruturas dialogam, interagem e estabelecem instrumentos de formalização de responsabilidades com o
Comitê Organizador Local (COL) da Copa FIFA 2014 e com as 12 cidades sede. Um destes instrumentos
de formalização de responsabilidades é a Matriz de Responsabilidade.
A Matriz de Responsabilidade é um documento que atribui a cada um dos signatários (União,
S*'.!2-% k"*'("'2% [$!$(./% 23% ?31"5T9"2F% 2;("J.+,$*% ($:$($1'$*% <% $K$53+42% $% 9/.1$R.&$1'2% !$% 2;(.*% !$%
"1:(.$*'(3'3(.%($/.5"21.!.*%<%>29.7%H42%2;(.*%1.*%^($.*%!$%&2;"/"!.!$%3(;.1.-%$*'^!"2*-%92('2*%$%.$(292('2*7%
["523%!$61"!2-%92(%&$"2%!$*'$%"1*'(3&$1'2-%P3$%.*%2;(.*%($:$($1'$*%.2*%$*'^!"2*%$%<%&2;"/"!.!$%3(;.1.%
*$(42%!$%($*921*.;"/"!.!$%!2*%S*'.!2*%$%?31"5T9"2*%$%.*%2;(.*%($:$($1'$*%.2*%92('2*%$%.$(292('2*%*$(42%
de responsabilidade da União. O instrumento também é importante fonte de informação dos custos e do
andamento das obras.
Cada uma das cidades sede conta com sua própria estrutura de governança, determinada pela
($/.+42% P3$% *$% $*'.;$/$5$% $1'($% .*% $*:$(.*% $*'.!3./-% &31"5"9./% $% 9("#.!.7% k$*'$% &2!2-% 521*'"'3$&O*$%
5a&.(.*% $% *$5($'.(".*% $*9$5"."*-% P3$% 9(253(.&% !.(% 521'.% !2*% "1'$($**$*% /25."*% $% !2*% 52&9(2&"**2*%
assumidos, por exemplo, na Matriz de Responsabilidade.
Legislação
A Copa do Mundo FIFA de futebol provoca alterações nas leis do país sede. Além das mudanças
legais necessárias relativas aos compromissos assumidos entre o Brasil e a FIFA, que incluem, por
exemplo, as sanções que devem ser aplicadas a quem desrespeitar os direitos de imagem e comercialização
associados ao evento, há mudanças que partem da iniciativa local e objetivam facilitar e tornar mais
$65"$1'$*%2*%9(25$**2*%$1#2/#"!2*%12%9/.1$R.&$1'2%$%$K$53+42%!2*%9(2R$'2*%($/.5"21.!2*%<%>29.7%
>2&%($/.+42%<*%/$"*%($:$($1'$*%.2*%52&9(2&"**2*%.**3&"!2*%$1'($%2%L(.*"/%$%.%[_[@-%.%i$"%m$(./%
!.%>29.%0%.%9("15"9./7%S/.%'(.'.%!$%.*9$5'2*%52&2%.%9(2'$+42%$%$K9/2(.+42%!2*%!"($"'2*%52&$(5"."*%B^($.*%
de restrição comercial, captação e transmissão de imagem e som, direitos de propriedade industrial), dos
vistos de entrada e das permissões de trabalho, da venda de ingressos, entre outros. Outras leis e decretos
R^% :2(.&% .9(2#.!2*-% 52&2% .% /$"% IC7UvD% !$% CD% !$% !$N$&;(2% !$% CDID% $% 2% !$5($'2% n7vnr-% !$% CDII-% P3$%
'(.'.&%!.%"*$1+42%!$%'(";3'2*%:$!$(."*%"15"!$1'$*%1.*%"&92('.+,$*%!$%;$1*%23%&$(5.!2(".*%($/.5"21.!2*%<%
organização e realização do evento.
p^%$&%($/.+42%<%5(".+42%!$%/$"*%P3$%9.('$&%$K5/3*"#.&$1'$%!.%"1"5".'"#.%!2%9.T*%*$!$-%92!$&2*%
!$*'.5.(%.%/$"%1z%IC7QEC-%!$%v%!$%.J2*'2%!$%CDII-%P3$%"1*'"'3"%2%W$J"&$%k":$($15".!2%!$%>21'(.'.+,$*%
Yd;/"5.*-% .9/"5.!2% <*% /"5"'.+,$*% $% 521'(.'2*% 1$5$**^("2*% <% ($./"N.+42% !.% >29.% !2% ?31!2% !$% [3'$;2/-%
dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos e da Copa das Confederações. O objetivo da lei, de acordo com
k$/612%8.'./%!$%H23N.-%*$5($'^("2%!$%/2JT*'"5.%$%'$512/2J".%!.%"1:2(&.+42-%0%e*"&9/"65.(%$%.5$/$(.(%2%
procedimento de contratações públicas mantendo a transparência e aumentando a competitividade entre os
9.('"5"9.1'$*b7%Y2!$&%*$(%!$*'.5.!.*%'.&;0&%.*%&$!"!.*%9(2#"*h(".*%Q`E%$%Q`n7%@%?$!"!.%Y(2#"*h(".%Q`E%
permite que as cidades que receberão os jogos da Copa de 2014 e da Olimpíada de 2016 contraiam mais
empréstimos para custear as obras relacionadas aos eventos esportivos, mesmo que a dívida total supere
a receita líquida desses municípios. A MP 496 foi criada para possibilitar em caráter de excepcionalidade
$**$% J(.3% !$% $1!"#"!.&$1'2-% P3$% 0% 9(2";"!2% 9$/.% >21*'"'3"+42% [$!$(./7%@% ?$!"!.% Y(2#"*h(".% Q`n% :.N%
&3!.1+.*%1.*%/$"*%'(";3'^(".*-%52&%!$*'.P3$%9.(.%.%"*$1+42%6*5./%!$%2;(.*%($/.5"21.!.*%<%($./"N.+42-%12%
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Brasil, da Copa das Confederações de 2013 e da Copa do Mundo de 2014. O texto concede isenção de
_Y_-%>261*%$%Y_H%9.(.%2*%&.'$("."*%3*.!2*%1.%521*'(3+42%!$%$*'^!"2*%9.(.%2%?31!"./7%
Quadro 2
i$J"*/.+42%($:$($1'$%<%>29.%!2%?31!2
Leis, Decretos e
Descrição

Objetivo

Medidas Provisórias
Lei Geral da Copa

Lei Geral da Copa

i$"%1z%IC7UvD-%!$%

S*'.;$/$5$(%.*%($J(.*%9.(.%.%$K9/2(.+42%$%9(2'$+42%!2*%!"($"'2*%
comerciais, dos vistos de entrada e das permissões de trabalho, da
venda de ingressos, entre outros.
Isenção de tributos federais nas importações de bens ou

Lei de Isenção Fiscal
dezembro de 2010
&$(5.!2(".*%($/.5"21.!2*%<%2(J.1"N.+42%$%($./"N.+42%!2%$#$1'27
Lei nº 12.462, de agosto Regime Diferenciado de Simplificar e acelerar o procedimento de contratações públicas
de 2011
k$5($'2%1z%n7vnr-%!$%
outubro de 2011

Contratações
Decreto presidencial

MP 496

Medida Provisória

?Y%Q`n

Medida Provisória

($/.5"21.!.*%<%>29.7
W$J3/.&$1'.%.*%&$!"!.*%'(";3'^(".*%($:$($1'$*%<%($./"N.+42%!.%
Copa.
Possibilitar o endividamento das cidades sede além do permitido
constitucionalmente
_*$1+42%:"*5./%!$%2;(.*%($/.5"21.!.*%<%($./"N.+42%!.%>29.%!2%
Mundo de 2014.

82'$O*$%P3$-%!$92"*%!$%&3"'.*%!"*53**,$*%12%>21J($**2%8.5"21./-%$&%(.N42%!$%921'2*%92/)&"52*%
'."*%52&2%.%.3'2("N.+42%!$%;$;"!.%./52h/"5.%12*%$*'^!"2*%$%.%9$(&"**42%!$%52;(.1+.%!$%&$".O$1'(.!.%9.(.%
menores e idosos, a Lei Geral da Copa (Lei n. 12.663) foi publicada em 6 de junho de 2012 no Diário
Z65"./%!.%g1"427
Câmaras Temáticas
A Copa do Mundo de Futebol transcende, e muito, a esfera esportiva. Preocupações relacionadas
<% *$J3(.1+.-% .2% &$"2% .&;"$1'$-% <% *.d!$-% <% "1:(.$*'(3'3(.-% !$1'($% 23'(.*% ^($.*-% !$#$&% $*'.(% 9($*$1'$*%
$&% *3.% 2(J.1"N.+427% k$*'$% &2!2-% :2(.&% 5(".!.*% 12#$% >a&.(.*%V$&^'"5.*-% 5.!.% 3&.% ($*921*^#$/% 92(%
^($.*%:31!.&$1'."*%<%($./"N.+42%!2%$#$1'27%@*%5a&.(.*%*$%9.3'.&%9$/.%9(292*"+42%!$%92/T'"5.*%9d;/"5.*%$%
*2/3+,$*%'051"5.*%$65"$1'$*%$%'(.1*9.($1'$*-%P3$%J.(.1'.&%3&%/$J.!2%./"1A.!2%.2*%"1'$($**$*%$*'(.'0J"52*%
!2%9.T*7%Z%>2&"')%m$*'2(%!.%>29.%!2%?31!2%!.%[_[@%CDIQ%$*'^%$*'"&3/.1!2%.%"1*'./.+42%!$%5a&.(.*-%
52&%'$&.*%52(($*921!$1'$*-%$&%'2!.*%.*%5"!.!$*O*$!$7
@*%12#$%>a&.(.*%*42%!"#"!"!.*%!.%*$J3"1'$%&.1$"(.M%S*'^!"2*l%H$J3(.1+.l%H.d!$l%?$"2%@&;"$1'$%
$%H3*'$1'.;"/"!.!$l%k$*$1#2/#"&$1'2%V3(T*'"52l%Y(2&2+42%>2&$(5"./%$%V$512/hJ"5.l%>3/'3(.-%S!35.+42%$%
Ação Social; Transparência; e Infraestrutura.
@9$*.(%!$%142%*$(%92**T#$/%$*'.;$/$5$(%3&.%A"$(.(P3".%$1'($%.*%5a&.(.*%12%*$1'"!2%!$%.'(";3"(%&."2(%
"&92('a15".%.%3&.%23%23'(.-%!$#$O*$%!.(%$*9$5"./%.'$1+42%.%!3.*%!$/.*%u%S*'^!"2*%$%_1:(.$*'(3'3(.%u%9$/2%
:.'2%!$%521*'"'3T($&%2*%9("15"9."*%J.*'2*%($/.5"21.!2*%<%>29.7%@/0&%!"**2-%.*%"1:2(&.+,$*%($/.5"21.!.*%
.2*%$*'^!"2*%$%<%"1:(.$*'(3'3(.%*42%.*%&."*%!$'./A.!.*%$%.'3./"N.!.*7
Infraestrutura
Um evento como a Copa do Mundo de Futebol requer das cidades sedes uma infraestrutura
mínima, que dê conta do aumento das demandas provocadas pela sua realização e que satisfaça também
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as exigências do espetáculo, cujos detalhes são determinados pela FIFA. Deste modo, todas as cidades
*$!$*% 9.**.(42% 92(% '(.1*:2(&.+,$*-% !$% &2!2% .% *$% .!$P3.($&% <*% 1$5$**"!.!$*% J$(.!.*% 9$/2% '2(1$"27%
Tais transformações, realizadas por meio de obras de infraestrutura, podem ser divididas em três áreas
9("15"9."*M%@$(292('2*%$%Y2('2*-%S*'^!"2*%$%?2;"/"!.!$%g(;.1.7%
De acordo com a Matriz de Responsabilidade, as obras relacionadas aos aeroportos e portos são
!$%($*921*.;"/"!.!$%:$!$(./-%$1P3.1'2%.*%2;(.*%($/.5"21.!.*%.2*%$*'^!"2*%$%<%&2;"/"!.!$%3(;.1.%*42%!$%
($*921*.;"/"!.!$%&31"5"9./%$%$*'.!3./7%S&%./J31*%5.*2*-%A.#$(^%9.('"5"9.+42%!2%*$'2(%9("#.!2-%52&2%1.%
construção de alguns estádios e nas concessões de alguns aeroportos. A seguir, alguns detalhes das obras
nas três áreas.
.F%S*'^!"2*
Apesar de ser um país com uma grande e rica cultura futebolística, nenhum estádio no Brasil
estava apto a receber um jogo de Copa do Mundo, uma vez que a FIFA impõe várias exigências, que
#42% !$*!$% 2% 1d&$(2% &T1"&2% !$% .**$1'2*% .'0% 2% a1J3/2% !$% #"*42% !2*% $*9$5'.!2($*7% H$1!2% .**"&-% *$(42%
construídos ou reformados estádios em todas as cidades que receberão jogos da Copa do Mundo. O
Quadro 3 contém informações a respeito do tipo da obra (reforma ou construção), do custo total estimado
e da distribuição dos custos por fonte dos recursos.
Quadro 3
Z;(.*%$&%S*'^!"2*%9.(.%.%>29.

De acordo com o quadro acima, dos 12 estádios para a Copa, 6 serão reformados e 6 serão
521*'(3T!2*%23%($521*'(3T!2*7%Z%53*'2%'2'./%!2*%$*'^!"2*%:2"%($#"*.!2%9.(.%&."*%!$%WX%E-n%;"/A,$*-%3&%
5($*5"&$1'2%!$%Cvw%$&%($/.+42%.2*%53*'2*%9($#"*'2*%$&%R.1$"(2%!$%CDID%BWX%v-Q%;"/A,$*F7%k$*'$%'2'./-%
WX%Q%;"/A,$*%BED-IwF%*$(42%61.15".!2*%92(%&$"2%!$%$&9(0*'"&2*%2;'"!2*%R31'2%.2%L8kSH7%@9$1.*%U%
B>3("'";.-%Y2('2%@/$J($%$%H42%Y.3/2F%*42%!$%($*921*.;"/"!.!$%9("#.!.%$%($9($*$1'.&%`w%!2*%53*'2*%'2'."*%
$&%$*'^!"2*7%k2*%`%$*'^!"2*%*2;%.%($*921*.;"/"!.!$%!2%J2#$(12%$*'.!3./-%v%BL$/2%s2("N21'$-%[2('./$N.-%
8.'./-%W$5":$%$%H./#.!2(F%*$(42%521*'(3T!2*%92(%&$"2%!$%YYY*%u%9.(5$(".*%9d;/"52%9("#.!.*%u%$%Q%BL(.*T/".-%
Cuiabá, Manaus e Rio de Janeiro) serão construídos por meio de tradicionais contratos de empreitada, no
P3./%2%S*'.!2%521'(.'.%3&.%23%&."*%$&9($*.*%9.(.%$K$53'.(%.*%2;(.*7
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b) Mobilidade Urbana
Um dos principais legados da Copa do Mundo de 2014 serão as melhorias nos sistemas de
&2;"/"!.!$%3(;.1.%9.(.%.*%5"!.!$*O*$!$%!2%'2(1$"27%V./#$N%92(%"**2%.*%2;(.*%1.%^($.%*$(42%.*%P3$%&."*%
9$*.(42%12*%52:($*%9d;/"52*7%L2.%9.('$%!$/.*%*$(^%61.15".!.%9$/2%J2#$(12%:$!$(./-%92(%&$"2%!.%>."K.%
S521=&"5.%[$!$(./-%2%P3$%9$(&"'"(^%<*%5"!.!$*%$%*$3*%($*9$5'"#2*%S*'.!2*%!"/3"(%2*%J.*'2*%.2%/21J2%!2%
tempo.
@*% "1:2(&.+,$*% &."*% ($5$1'$*% *2;($% 2*% 9(2R$'2*% !$% 5.!.% 5"!.!$-% *$3*% 53*'2*% $% 61.15".&$1'2%
92!$&%*$(%521*3/'.!.*%92(%&$"2%W$*2/3+42%8d&$(2%II%!2%m(392%SK$53'"#2%!.%>29.%Bm$529.F-%!"#3/J.!.%
em julho de 2012, que atualiza a Matriz de Responsabilidade das obras da Copa do Mundo de 2014.
Quadro 4
Obras em Mobilidade Urbana

H2&.&O*$% vI% 9(2R$'2*% 1.*% 5"!.!$*% *$!$*7% Y2('2% @/$J($% B52&% IDF-% >3("'";.% B52&% `F% $% L$/2%
Horizonte (com 8) são as cidades com maior número de intervenções na área de mobilidade urbana.
W$*921!$&-%R31'.*-%92(%vUw%!2%'2'./%!2*%9(2R$'2*7%%Z%53*'2%'2'./%!.*%2;(.*%$*'^%9($#"*'2%$&%WX%IC%;"/A,$*7%
k$*'$% '2'./-% WX% n-Q% ;"/A,$*% BEIwF% *$(42% 61.15".!2*% 9$/.% >."K.% S521=&"5.% [$!$(./7% W"2% !$% p.1$"(2%
BWX%I-`%;"F-%H42%Y.3/2%BWX%I-`%;"F%$%?.1.3*%BWX%I-E%;"F%*2&.&%WX%v-Q%;"/A,$*-%23%Qvw%!2%#./2(%'2'./7
c) Aeroportos e Portos
Z*%.$(292('2*%*42%3&.%!.*%9.('$*%&."*%!$/"5.!.*%($/.5"21.!.*%<%"1:(.$*'(3'3(.%1$5$**^(".%9.(.%
receber a Copa do Mundo de Futebol. Problemas graves aconteceram recentemente nos aeroportos
brasileiros, indicando condições precárias dos serviços aeroportuários e a necessidade urgente de
investimentos pesados na área. Isso já era sabido antes da Copa do Mundo de Futebol. Com o grande
.3&$1'2%!2%o3K2%!$%9.**.J$"(2*%9(2#25.!2%9$/2%$#$1'2-%$1'($'.1'2-%.%3(J)15".%*$%'2(123%."1!.%&."2(7%
Por isso, todos os aeroportos das cidades sedes passarão por reformas, além do aeroporto de Viracopos,
em Campinas, que ajudará a absorver a demanda de voos dos demais aeroportos, especialmente dos de
São Paulo. Com relação aos portos, os investimentos serão mais modestos. Isso porque não serão feitas
grandes reformas nos mesmos, já que elas se restringirão aos investimentos em terminais turísticos. As
reformas dos aeroportos e dos portos são de responsabilidade do Governo Federal, de acordo com a
Matriz de Responsabilidade.
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{3.!(2%v
Obras em Aeroportos e Portos

>21:2(&$% 92!$% *$(% #"*'2% 12% {3.!(2% v-% 2% 53*'2% '2'./% !.*% ($:2(&.*% !2*% .$(292('2*% *$(^% !$% WX%
n-U% ;"/A,$*7% s.#$(^% 9.('"5"9.+42% !.% "1"5".'"#.% 9("#.!.% 12*% .$(292('2*% !$% L(.*T/".-% 8.'./-% H42% Y.3/2% $%
>.&9"1.*-%13&%#./2(%!$%WX%U-E%;"/A,$*-%$P3"#./$1'$%.%Q`-Ew%!2%'2'./7%>2&%($/.+42%.2*%92('2*-%*$(42%
investidos cerca de R$ 900 milhões pelo governo federal.
Quadro 6
Custo total e distribuição por tipo de obra
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Z%53*'2%$&%"1:(.$*'(3'3(.%9.(.%.%>29.%B*h%12%P3$%*$%($:$($%.2*%$*'^!"2*-%<%&2;"/"!.!$%3(;.1.-%
.2*%92('2*%$%.2*%.$(292('2*F%$*'^%$*'"93/.!2%$&%WX%Cn%;"/A,$*7%k$*'$%#./2(-%QCw%BWX%II-v%;"/A,$*F%*$(^%
61.15".!2%9$/2%J2#$(12%:$!$(./-%92(%&$"2%!2%L8kSH%$|23%!.%>."K.%S521=&"5.%[$!$(./7%k2%'2'./-%.9$1.*%
Iv-nw%BWX%Q-C%;"/A,$*F%65.(^%92(%521'.%!.%"1"5".'"#.%9("#.!.7%Z%($*'.1'$%$*'^%!"#"!2%!.%*$J3"1'$%:2(&.M%
g1"42%BWX%Q-E%;"/A,$*F%$%S*'.!2*%$%?31"5T9"2*%BWX%E-n%;"/A,$*F7%@*%5"!.!$*%*$!$%52&%2*%&."2($*%53*'2*%
*$(42%H42%Y.3/2%BWX%Q-n%;"/A,$*F%$%W"2%!$%p.1$"(2%BWX%U-`%;"/A,$*F7%{3.*$%.%&$'.!$%!2*%53*'2*%BQvwF%*$(^%
52&%2;(.*%$&%&2;"/"!.!$%3(;.1.%BWX%IC%;"/A,$*F7%Y2('2*%$%@$(292('2*%($9($*$1'.&%UDw%!2*%53*'2*%BWX%
r-C%;"/A,$*F-%.2%9.**2%P3$%2*%$*'^!"2*%52(($*921!$&%.%Cvw%!2%'2'./%BWX%E-n%;"/A,$*F7
Ao serem comparados os custos das obras em infraestrutura com o PIB de cada município em
CDD`-%12'.O*$%P3$%$&%./J3&.*%5"!.!$*%'."*%2;(.*%.**3&$&%"&92('.1'$%!"&$1*42-%52&2%$&%>3".;^%BCIwF%
$%8.'./%BIEwF7%S&%23'(.*%5"!.!$*-%($9($*$1'.&%53*'2*%($/$#.1'$*%$&%($/.+42%.2%Y_L%&31"5"9./M%?.1.3*%
BEwF-%W$5":$%BEwF-%L$/2%s2("N21'$%BEwF%$%[2('./$N.%BvwF7%S&%H42%Y.3/2-%.9$*.(%!$%*$(%.%5"!.!$%52&%2*%
&."2($*%53*'2*%($/.5"21.!2*%52&%.%>29.-%'."*%2;(.*%($9($*$1'.&%3&.%;."K.%92(5$1'.J$&%!2%Y_L%BIwF-%
&$*&2%9$(5$1'3./%!$%L(.*T/".7%82%W"2%!$%p.1$"(2-%/$&;($O*$-%&3"'.*%2;(.*%:.N$&%9.('$%!.%9($9.(.+42%9.(.%
os Jogos Olímpicos de 2016.
Política de turismo
A preparação para a realização da Copa do Mundo de 2014 implica uma exigência maior no
5.&92% !2*% *$(#"+2*% !$% '3("*&2% 12% L(.*"/7% S&% CDD`-% 2% _1*'"'3'2% L(.*"/$"(2% !$%V3("*&2% .9($*$1'23% 3&%
conjunto de propostas para aproveitar os estímulos gerados por este megaevento esportivo como impulso
.2%!$*$1#2/#"&$1'2%!2%*$'2(%BS?LW@VgWl%[mj-%CDD`F7%Z%!253&$1'2%521'"1A.%*$'$%!"($'("N$*M%*$(#"+2*%
e equipamentos turísticos (hospedagem, alimentação, atrativos, centro de atendimento e sinalização);
P3./"65.+42%B*$J3(.1+.-%A2*9$!.J$&-%./"&$1'.+42-%($5$9'"#2-%*$(#"+2*%J$(."*Fl%&.(q$'"1J%B9/.1$R.&$1'2%
!$%.+,$*Fl%J$*'42%9d;/"5.%$%J2#$(1.1+.%B/"1A.*%!$%61.15".&$1'2-%.('"53/.+42%$%5229$(.+42-%522(!$1.+42%
"1*'"'35"21./Fl%*3*'$1'.;"/"!.!$%B52&;.'$%<%$K9/2(.+42%"1:.1'"/-%9(2!3+42%53/'3(./-%&$"2%.&;"$1'$Fl%.5$**2%
(aéreo, rodoviário, aquaviário); e infraestrutura (alocação de recursos).
@% $*'(.'0J".% .!2'.!.% 9$/2% ?"1"*'0("2% !2% V3("*&2% 1$*'$% 5.&92% !$61"3% Q% $"K2*% 9("2("'^("2*% !$%
.'3.+42M%.F%P3./"65.+42%9(26**"21./-%;F%9(2&2+42%$%"&.J$&-%5F%($P3./"65.+42%!2%9.(P3$%A2'$/$"(2%$%!F%
infraestrutura turística. Cada eixo tem um ou mais programas em andamento.
S&% ($/.+42% .2% 9("&$"(2% $"K2-% 2% 9("15"9./% 9(2R$'2% 0% 2% eL$&% W$5$;$(% >29.b-% 3&% 9(2J(.&.% !$%
P3./"65.+42%9(26**"21./%!2%?"1"*'0("2%!2%V3("*&2-%$&%9.(5$(".%52&%$1'"!.!$*%!2%*$'2(-%P3$%'$&%52&2%
objetivo possibilitar que o setor atinja padrões internacionais de qualidade nos serviços turísticos, com
:252%$&%9$**2.*-%$&9($*.*%$%!$*'"12*7%Z%2;R$'"#2%0%P3./"65.(%UDD%&"/%9(26**"21."*%.'0%CDIU-%92(%&$"2%!$%
53(*2*%9($*$15"."*%$%<%!"*'a15".7%Z%53*'2%9($#"*'2%0%!$%WX%QQD%&"/A,$*7%H2&.&O*$%23'(.*%&$!"!.*-%52&2%
2%Y(2J(.&.%!$%{3./"65.+42%!2*%Y$P3$12*%?$"2*%!$%s2*9$!.J$&-%52&%"1#$*'"&$1'2%!$%WX%U-U%&"/A,$*-%
$&%3&.%9.(5$(".%$1'($%2%H$;(.$%$%.%@**25".+42%L(.*"/$"(.%!.%_1!d*'(".%!$%s2'0"*%B@L_sF-%$%2%Y(26**"21./%
L2&%!$%>29.-%52&%53(*2*%1.*%IC%5"!.!$*O*$!$-%9.(.%P3./"65.(%9(26**"21."*%!$%;.($*%$%($*'.3(.1'$*7
Z*% "1#$*'"&$1'2*% ($/.5"21.!2*% .2% *$J31!2% $"K2% B9(2&2+42% $% "&.J$&F% *$% "1'$1*"65.(42% .9h*%
2*% p2J2*% Z/T&9"52*% !$% i21!($*% BCDICF% $% !$#$&% *2&.(% gHX% CD% &"/A,$*7% >2&% ($/.+42% <% $*'(.'0J".% !$%
9(2&2+42%!2%9.T*%12%$K'$("2(-%.%9("2("!.!$%!.%S&;(.'3(%0%521*'(3"(%3&.%"&.J$&%92(%&$"2%!.%P3./%*$R.%
possível mostrar ao mundo que o Brasil oferece muitos atrativos: um povo acolhedor, uma cultura
multiétnica, uma gastronomia exótica, um clima agradável, além de praias e muitas atrações turísticas.
Z3'(.%:$((.&$1'.%0%2%*"'$%L(.*"/%UEDz-%!$*'"1.!2%<%!"#3/J.+42%!.*%IC%5"!.!$*%;(.*"/$"(.*%$*52/A"!.*%9.(.%
sediar o megaevento.
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82%P3$%*$%($:$($%<%($P3./"65.+42%!2%*$'2(%A2'$/$"(2-%.*%.+,$*%$K'(.92/.&%2%'$(($12%!.%&$/A2(".%
qualitativa dos serviços prestados, uma vez que é fundamental ampliar a oferta de leitos. A FIFA exige que
.%5"!.!$%*$!$%'$1A.%3&%1d&$(2%!$%/$"'2*%52(($*921!$1'$%.%UDw%!.%5.9.5"!.!$%!2%$*'^!"27%S&%CDIC-%5"152%
5"!.!$*%9$(&.1$5".&%!$65"'^(".*M%Y2('2%@/$J($-%W$5":$-%L$/2%s2("N21'$-%>3".;^%$%?.1.3*7%S*'.*%5"!.!$*-%
portanto, deverão receber a maior parte dos investimentos. A previsão inicial é que, no conjunto do País,
seriam feitos investimentos da ordem de R$ 10 bilhões no setor hoteleiro. Contudo, com a desaceleração
!.%$5212&".-%3&.%!.*%&."2($*%9($2539.+,$*%!.*%$&9($*.*%!2%*$'2(%*$%($:$($%<%;."K.%2539.+42%!2*%A2'0"*%
!$92"*%!.%>29.-%$&%#"('3!$%!$%3&.%2:$('.%$K5$!$1'$%!$%/$"'2*%12%5.*2%!2%o3K2%!$%'3("*'.*%142%9$(&.1$5$(%
num patamar mais elevado.
y% "&92('.1'$% &$15"21.(% P3$% 2% L8kSH% BL.152% 8.5"21./% !$% k$*$1#2/#"&$1'2% S521=&"52% $%
H25"./F%.;("3%3&.%/"1A.%$*9$5"./%!$%5(0!"'2%9.(.%"1#$*'"&$1'2*%12%*$'2(%A2'$/$"(27%Z%L8kSH%Y(2529.%
V3("*&2%0%3&%9(2J(.&.%!$%61.15".&$1'2-%!$*'"1.!2%<%521*'(3+42-%($:2(&.-%.&9/".+42%$%&2!$(1"N.+42%
de hotéis nacionais, que conta com a articulação do Ministério do Turismo, de forma a aumentar a
5.9.5"!.!$%$%P3./"!.!$%!$%A2*9$!.J$&%$&%:31+42%!.%>29.%!2%?31!2%!$%CDIQ7%S&%23'3;(2%!$%CDIC-%2%
#2/3&$%!$%($53(*2*%!"*921T#$"*%1$*'.%/"1A.%!$%5(0!"'2-%9.**23%!$%WX%I%;"/A42%9.(.%WX%C%;"/A,$*%!$#"!2%<%
alta procura pelos recursos. O programa oferece prazos e juros diferenciados para estabelecimentos que
.!2'.($&%5("'0("2*%!$%*3*'$1'.;"/"!.!$%BL8kSH777-%CDICF7
Y2(%6&-%2%P3.('2%$"K2-%P3$%!"N%($*9$"'2%<%"1:(.$*'(3'3(.%'3(T*'"5.-%$*'^%!"($'.&$1'$%($/.5"21.!2%<*%
($:2(&.*%12*%.$(292('2*%$%<%&2;"/"!.!$%3(;.1.-%'$&.*%R^%.;2(!.!2*%.1'$("2(&$1'$7

3 Impactos esperados da copa de 2014
82%*"'$%265"./%!2%m2#$(12%[$!$(./%*2;($%.%>29.%!$%CDIQ-%.%.'3./%9($#"*42%!2*%"&9.5'2*%$521=&"52*%
gerados pela realização do evento é apresentada por meio de um estudo feito pela empresa de consultoria
Value Partners. De acordo com o modelo econométrico usado, os impactos potenciais sobre o conjunto da
.'"#"!.!$%$521=&"5.%($*3/'.1'$*%!.%($./"N.+42%!.%>29.%12%L(.*"/%92!$&%5A$J.(%.%P3.*$%WX%Irv%;"/A,$*-%
*$1!2% WX% Qr% ;"/A,$*% BCEwF% 9(2#$1"$1'$*% !2*% "&9.5'2*% !"($'2*% $% WX% IUE% ;"/A,$*% BnQwF% 9(2#$1"$1'$*%
dos impactos indiretos, resultado da “recirculação” do dinheiro na economia. O investimento total em
infraestrutura alcançaria em torno de R$ 33 bilhões (incluindo segurança, TI, telecomunicações e outros).
H$(".&%5(".!2*%UUC%&"/%$&9($J2*%9$(&.1$1'$*%B$1'($%CDIDOCDIQF%$%UrI%&"/%$&9($J2*%'$&92(^("2*%B$&%
CDIQF7%Z%.3&$1'2%12%521*3&2%!.*%:.&T/".*%:2"%9(2R$'.!2%$&%WX%v%;"/A,$*7%Y2(%*3.%#$N-%2%"15($&$1'2%12%
faturamento do setor turismo seria de R$ 9,4 bilhões, somando os gastos de 600 mil turistas estrangeiros
$%U7IDD%&"/%'3("*'.*%1.5"21."*7%S%.%.(($5.!.+42%.!"5"21./%!$%'(";3'2*%*$(".%!.%2(!$&%!$%WX%IE-r%;"/A,$*%
BEUw%:$!$(."*F7%@/0&%!"**2-%3&%"15($&$1'2%&0!"2%.13./%!2%Y_L%!$%D-CEw%$1'($%CDID%$%CDIQ-%92!$1!2%
./5.1+.(%D-QDw%$1'($%CDID%$%CDI`%Bj@igS%Y@WV8SWH%LW@H_i-%CDIDF7
Outro estudo encomendado pelo Governo Federal foi realizado por uma parceria entre a empresa
!$% 521*3/'2(".% S(1*'% }%x231J% L(.*"/% $% .% [mj% Y(2R$'2*7% 8$*'$% $*'3!2-% 2% "&9.5'2% '2'./% 52(($*921!$% .%
um movimento adicional de R$ 142,4 bilhões no período de 2010 a 2014, considerando um aumento
!.%!$&.1!.%61./%!$%WX%C`-E%;"/A,$*%BCIwF%($/.5"21.!2%!"($'.&$1'$%52&%.%>29.%BWX%CC-v%;"/A,$*%$&%
"1#$*'"&$1'2*-% WX% I-C% ;"/A,$*% $&% J.*'2*% 29$(.5"21."*% $% WX% v-`% ;"/A,$*% $&% !$*9$*.*% !$% #"*"'.1'$*F% $%
3&% "&9.5'2% !$("#.!2% *2;($% .% 9(2!3+42% 1.5"21./% !.% 2(!$&% !$% WX% IIC-r% ;"/A,$*% Bn`wF7% % 82% &$(5.!2%
!$% '(.;./A2-% $1'($% CDID% $% CDIQ-% 92!$% 252(($(% .% 5(".+42% !$% U-E% &"/A,$*% !$% $&9($J2*O.12% B92*'2*% !$%
trabalho com duração de um ano), incluindo os empregos derivados dos impactos indiretos sobre um
amplo conjunto de atividades econômicas. A arrecadação de tributos decorrente desses desdobramentos
.'"1J"(".%2%#./2(%!$%WX%Ir-I%;"/A,$*%BSW8HV%}%xZg8ml%[mj-%CDIDF7%Z%"&9.5'2%!"($'2%!.%>29.%12%
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Y_L%:2"%$*'"&.!2%$&%WX%EQ-v%;"/A,$*%9.(.%2%9$(T2!2%CDIDOCDIQ-%#./2(%P3$%52(($*921!$%.%I-rw%!2%Y_L%
&$1*3(.!2%9$/2%_LmS%9.(.%CDID7%@/0&%!"**2-%0%"&92('.1'$%:("*.(%P3$%$*'$%$*'3!2%9(253(23%($**./'.(%P3$%
os impactos serão diferentes em cada cidade sede, já que há diferenças em relação ao volume de gastos,
.2%'"92%!$%61.15".&$1'2-%.2*%$:$"'2*%"1!"($'2*-%<%#"*";"/"!.!$%!2*%9.(5$"(2*%/25."*-%$1'($%23'(.*7
Fica claro que os resultados da mensuração dos impactos prováveis deste megaevento sobre
variáveis econômicas dependem da metodologia adotada e dos valores imputados a cada vetor do
modelo. De imediato, chama atenção a diferença de mais de R$ 40 bilhões entre os dois estudos nas
previsões de impacto sobre a circulação monetária, assim como a divergência no volume considerado de
investimentos programados. É análoga a explicação para a diferença em relação ao incremento esperado
1.%.(($5.!.+42%'(";3'^(".7%?."*%!":T5"/%0%.%52&9.(.+42%!2*%1d&$(2*%($/.5"21.!2*%<%5(".+42%!$%$&9($J2*7%
82%9("&$"(2%$*'3!2-%*2&.1!2%92*'2*%!$%'(.;./A2%9$(&.1$1'$*%$%'$&92(^("2*-%9(2R$'.O*$%.%5(".+42%!$%nID%
&"/%$&9($J2*7%82%*$J31!2%$*'3!2-%.%9(2R$+42%9.($5$%*$(%&3"'2%$K.J$(.!.-%&.*%521*"!$(.1!2%P3$%*$%'(.'.%
de um período de cinco an2*-%2;'0&O*$%3&.%&0!".%!$%nCD%&"/%92*'2*%!$%'(.;./A2%92(%.127%k$%P3./P3$(%
modo, ambos os estudos parecem ser muito otimistas em suas projeções.
W"5.(!2% V$"K$"(.-% $1'42% 9($*"!$1'$% !.% >L[% $% !2% >2&"')% Z(J.1"N.!2(% i25./-% 6523% ;.*'.1'$%
*.'"*:$"'2%52&%2%$*'3!2%$152&$1!.!2-%52&2%*$%!$9($$1!$%!2%*$3%!"*53(*2%1.%>a&.(.%!2*%k$93'.!2*-%$&%
Brasília, em 8 de novembro de 2011:
g&%($5$1'$%$*'3!2%!.%S(1*'%x231J%&2*'(.%P3$%2%L(.*"/%'$(^%3&%"&9.5'2%*2;($%.%*3.%9(2!3+42%1.5"21./%
de bens e de serviços de mais de cento e dez bilhões de reais em consequência da Copa do Mundo; uma
previsão de arrecadação tributária adicional de quase vinte bilhões de reais. De acordo com esta pesquisa,
*2&$1'$%$*'$%#./2(%*$%.9(2K"&.%!.%P3.1'".%P3$-%$*'"&.O*$-%*$(^%"1#$*'"!.%$&%2;(.*%!$%"1:(.$*'(3'3(.%1.*%
doze sedes (COMISSÃO..., 2011).

Ainda de acordo com este segundo estudo, as despesas de visitantes gerarão um impacto próximo
de R$ 6 bilhões. A previsão inicial feita pelo Ministério do Turismo era de que o Brasil receberia 600
mil visitantes estrangeiros para a Copa. Considerando um multiplicador do gasto igual a 2 (impactos
indiretos) e desconsiderando os efeitos de deslocamento, vazamento e substituição, cada turista teria que
J.*'.(%$&%'2(12%!$%WX%v%&"/%BgHX%C-v%&"/-%9$/.%'.K.%!$%5a&;"2%$&%&$.!2*%!$%CDICF%9.(.%P3$%*$%93!$**$%
5A$J.(%.2%"&9.5'2%9($#"*'27%k$%.52(!2%52&%.%[31!.+42%_1*'"'3'2%!$%Y$*P3"*.*%S521=&"5.*-%$&%CDID-%.%
&0!".%!$%J.*'2%!2%'3("*'.%$*'(.1J$"(2%P3$%#$"2%.2%L(.*"/%9.(.%$#$1'2*%:2"%!$%gHX%I7vIE%23%gHX%II`%92(%
!".%B[_YS-%CDIIF7%H$%$*'$%#./2(%*$%&.1'"#$(%!3(.1'$%.%>29.-%2%'$&92%&0!"2%!$%9$(&.1)15".%!2%'3("*'.%12%
Y.T*%'$(".%!$%./5.1+.(%CI%!".*7%Y2(%23'(2%/.!2-%*$%#"$($&%vDD%&"/%'3("*'.*%$*'(.1J$"(2*%9.(.%.%>29.-%52&%
9$(&.1)15".%&0!".%!$%Iv%!".*%$%3&%J.*'2%!$%gHX%CDD%92(%!".-%5A$J.O*$%.2%&$*&2%($*3/'.!2%&21$'^("2-%
mas com um gasto per capita bem mais elevado.
[$"'.*%$*'.*%2;*$(#.+,$*-%92!$O*$%.(J3&$1'.(%P3$%.*%9(2R$+,$*%!"#3/J.!.*%1.%&T!".%*39$($*'"&.(.&%
2*%"&9.5'2*%$*9$(.!2*%9.(.%.%>29.OCDIQ7%Z%9(2;/$&.-%$&%J$(./-%!$52(($%!.*%*$J3"1'$*%*"&9/"65.+,$*M%
i) considerar todos os gastos como geradores de benefícios, sem preocupação com a gestão dos custos;
ii) desconsiderar os custos de oportunidade; iii) usar critérios pouco convincentes para a construção do
multiplicador; e iv) desconsiderar os efeitos substituição, vazamento e “crowding out” para o cálculo dos
"&9.5'2*%$*9$(.!2*%BZi_jS_W@%k@%H_ij@-%CDIIF7%
Além dessas projeções divulgadas pelo Governo Federal, há outras que devem ser examinadas.
S&%$*9$5"./-%!$#$O*$%&$15"21.(%3&%$*'3!2%($./"N.!2%12%>$!$9/.(-%!.%g1"#$(*"!.!$%[$!$(./%!$%?"1.*%
m$(."*-% P3$% *$% ;.*$23% 12% 2(+.&$1'2% "1"5"./&$1'$% !"#3/J.!2% 9$/2% ?"1"*'0("2% !2% S*92('$% u% P3$% 9($#".%
3&% J.*'2% '2'./% 52&% "1#$*'"&$1'2*% 9.(.% .% >29.% !.% 2(!$&% !$% WX% Iv-Q% ;"/A,$*% BWX% ID-I% ;"/A,$*% 52&%
"1:(.$*'(3'3(.%$%WX%v-U%;"/A,$*%52&%$*'^!"2*F%u%$%5A$J23%<*%*$J3"1'$*%5215/3*,$*%J$(."*%BkZ?_8mgSHl%
LSV@WSii_%pW7l%?@m@is~SH-%CDIIFM
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.F%Z%"&9.5'2%$*'"&.!2%!2*%"1#$*'"&$1'2*%!$52(($1'$*%!.%>29.%12%L(.*"/%0%!$%.3&$1'2%!$%D-nw%12%Y_L%$%
!$%D-vw%12%1T#$/%!$%$&9($J2-%($/.'"#.&$1'$%.%3&%5$1^("2%$&%P3$%$*'$%&$J.$#$1'2%142%252(($**$7%Z%$:$"'2%
&3/'"9/"5.!2(%!2*%"1#$*'"&$1'2*%0%/"J$"(.&$1'$%"1:$("2(%.%I%BD-`CF7%S*'$%$:$"'2%92*"'"#2%*2;($%2%Y_L%($o$'$%
2*%J.1A2*%!$%9(2!3'"#"!.!$%.**25".!2*%<*%&$/A2(".*%!.%"1:(.$*'(3'3(.%3(;.1.7
;F%i$#.1!2%$&%521'.%2%'.&.1A2%($/.'"#2%!.*%$5212&".*%!2*%IC%$*'.!2*-%CEw%!2%$:$"'2%!.%>29.%($5."(42%
*2;($%H42%Y.3/2-%IU-nw%*2;($%?"1.*%m$(."*-%IU-vw%*2;($%2%@&.N21.*-%`-Ew%*2;($%2%W"2%!$%p.1$"(2-%r-nw%
*2;($%.%L.A".%$%n-`w%*2;($%Y$(1.&;3527%Z*%"&9.5'2*%!2*%"1#$*'"&$1'2*%9($#"*'2*%*$%5215$1'(.(42%12*%
$*'.!2*%52&%$*'(3'3(.%9(2!3'"#.%&."*%52&9/$K.%$%"1'$J(.!.7%S&%'$(&2*%J$(."*-%2%$:$"'2%!2*%"1#$*'"&$1'2*%
da Copa será próximo de 1 (cada R$ 1,00 investido tende a gerar cerca de R$ 1,00 de efeito econômico
adicional).
5F%@*%5"!.!$*O*$!$*%($J"*'(.(42%3&%5($*5"&$1'2%&0!"2%!$%I-Cw%!2%Y_L%&31"5"9./%$%!2%$&9($J2-%2%P3$%#."%
($9($*$1'.(%3&%.5(0*5"&2%&0!"2%!$%WX%IQ-n%;"/A,$*%1.*%$5212&".*%&31"5"9."*%52&%2%$P3"#./$1'$%.%Ivr%
mil postos de trabalho gerados.
d) Os investimentos da Copa teriam um impacto mais positivo se houvesse maior participação do setor
privado e não provocassem uma realocação do gasto público. Quanto maior o uso de dinheiro público
12% 61.15".&$1'2% !2*% "1#$*'"&$1'2*-% &$12(% .% 5.9.5"!.!$% !$% !"1.&"N.(% .% $5212&".M% e\777]% 2% "&9.5'2%
$521=&"52% '$1!$% .% !"&"13"(% 52&% 2% 61.15".&$1'2% 9d;/"52% 9.(.% .*% 2;(.*% !$% $*'^!"2*% !$% :3'$;2/-% 3&.%
vez que implicam ou no crescimento da dívida pública ou na redução do gasto das diferentes esferas de
J2#$(12%$1#2/#"!.*b%BkZ?_8mgSHl%LSV@WSii_%pW7l%?@m@is~SH-%CDII-%97%QUDF7

Um megaevento esportivo como a Copa pode provocar um efeito catalisador que eleva o
dinamismo da economia (aumentando a renda e o emprego), mas ao mesmo tempo pode provocar
$:$"'2*%$521=&"52*%"1!$*$R.!2*-%52&2%$1!"#"!.&$1'2%9d;/"52%$%9($**42%"1o.5"21^(".-%23%&$*&2%$:$"'2*%
.&;"#./$1'$*7%Z%$*'3!2%!2%>$!$9/.(%!$&21*'(.%5/.(.&$1'$%P3$%2%*./!2%'$1!$%.%*$(%92*"'"#2-%&.*%65.(^%
muito aquém das projeções mencionadas anteriormente. Além disso, o estudo contribui para colocar em
discussão as desigualdades regionais no que se refere aos prováveis impactos econômicos.
As obras programadas de infraestrutura urbana são necessárias e não deveriam depender da
Copa para serem realizadas. Tais investimentos em infraestrutura, que somam uma quantia expressiva
(já se fala num valor em torno de R$ 28 bilhões), tanto podem ser considerados como custos que
precisam ser cobertos por recursos públicos escassos, como podem ser entendidos como ações que vão
gerar dinamismo econômico. Por implicar um gasto governamental muito elevado, é natural que haja
521'$*'.+42%$%9($2539.+42%P3.1'2%<*%:2(&.*%!$%!$*$&;2/*27
A Copa tem contribuído para legitimar gastos públicos em áreas estratégicas de infraestrutura e
estabelecer um cronograma de execução dos projetos, induzindo gastos que, apesar de prioritários, poderiam
ser adiados em razão de eventuais restrições econômicas. Mecanismos como o Regime Diferenciado
de Contratações e os prazos limites para a conclusão das obras (determinados pela data de início da
competição), reforçam o efeito catalisador, acelerando os processos de licitação e execução dos projetos.
Apesar disso, muitas das obras estão atrasadas, gerando grandes preocupações com a possibilidade de
142%65.($&%9(21'.*%$&%'$&92-%2%P3$-%92(%*3.%#$N-%5.3*.(".%"&9.5'2*%1$J.'"#2*%"1$*'"&^#$"*%<%"&.J$&%
do Brasil no cenário internacional. O atraso também pode impactar negativamente quando acarreta um
.3&$1'2%!$%53*'2*7%[2"%2%5.*2%!2*%p2J2*%Y.1O@&$("5.12*%!$%CDDn%12%W"2%!$%p.1$"(27%842%2;*'.1'$-%*$%
for possível evitar que os compromissos assumidos impliquem um forte endividamento dos estados e
&31"5T9"2*%$1#2/#"!2*-%2%/$J.!2%$&%"1:(.$*'(3'3(.-%$*9$5"./&$1'$%12%P3$%*$%($:$($%<%&2;"/"!.!$%3(;.1.%$%
.2*%.$(292('2*-%92!$%*$(%3&%!2*%&."2($*%;$1$:T5"2*%($/.5"21.!2*%<%($./"N.+42%!.%>29.%12%L(.*"/7
Por sua vez, a divulgação da Matriz de Responsabilidades e o acompanhamento sistemático da
execução das obras da Copa na mídia constituem avanços importantes, na medida em que contribuem
para uma maior transparência nas ações e gastos públicos e para um envolvimento maior da sociedade
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civil. Mas, tal comprometimento com a transparência e controle dos gastos (em nível federal, estadual e
municipal) é apenas o primeiro passo. Para alcançar o sucesso em relação aos benefícios potenciais da
realização da Copa do Mundo e reduzir os riscos de prejuízos, também é preciso equilibrar as fontes de
61.15".&$1'2%$%$*52/A$(%2%&2!$/2%&."*%.!$P3.!2%!$%J$*'42%!2*%$*'^!"2*%$%.$(292('2*-%23%*$R.-%J.(.1'"(%
a participação do setor privado.
k$1'($%.*%2;(.*%!$%"1:(.$*'(3'3(.-%.*%($/.5"21.!.*%.2*%$*'^!"2*%92**3$&%./J3&.*%$*9$5"65"!.!$*7%
Diferentemente das outras obras de infraestrutura, podemos relacionar a construção e/ou reforma destes
$K5/3*"#.&$1'$%<%>29.7%S/$*%($9($*$1'.&%5/.(.&$1'$%3&%53*'2%!$%292('31"!.!$-%1.%&$!"!.%$&%P3$%*42%
obras “dispensáveis”, que servem mais aos interesses da FIFA, patrocinadores e construtoras do que
<*% !$&.1!.*% !.*% 9293/.+,$*% ($*"!$1'$*% 1.*% 5"!.!$*O*$!$7% 82'$O*$% P3$% 2*% J2#$(12*% $*'.!3."*% *42% 2*%
9("15"9."*%61.15".!2($*%!2*%$*'^!"2*%B52&%$K5$+42%!.P3$/$*%61.15".!2*%9$/.%"1"5".'"#.%9("#.!.F7%@/0&%
!"**2-% !$92"*% !.% >29.-% ./J31*% !$*'$*% $*'^!"2*% 52(($&% 2% ("*52% !$% 65.(% 25"2*2*% $% 142% J$(.($&% ($5$"'.*%
*365"$1'$*%9.(.%52;("(%2*%53*'2*%!$%&.13'$1+427%k$%.52(!2%52&%3&%($/.'h("2%!2%V(";31./%!$%>21'.*%!.%
União (TCU), os estádios Vivaldão (no Amazonas), Mané Garrincha (em Brasília), Verdão (em Mato
m(2**2F%$%.%@($1.%!.*%k31.*%B12%W"2%m(.1!$%!2%82('$F-%142%*2&$1'$%$&%#"('3!$%!$%*$($&%/25."*%52&%
pouca tradição no futebol, mas também pelas médias históricas de público pagante e valor do ingresso,
92!$&%*$%'2(1.(%e$/$:.1'$*%;(.152*b-%521*'(3+,$*%J(.1!"2*.*%P3$%')&%92352%3*2-%*$%'2(1.&%!$65"'^(".*%$%
$K.3($&%($53(*2*%P3$%92!$(".&%*$(%.9/"5.!2*%$&%23'(.*%(3;("5.*7%Z*%5/3;$*%!$%:3'$;2/%!2*%'()*%S*'.!2*%
citados e também os do Distrito Federal estão fora da primeira divisão do Campeonato Brasileiro e
(.(.&$1'$%5A$J.&%<%$/"'$%!2%:3'$;2/%1.5"21./7%@/0&%!"**2-%!$%.52(!2%52&%.%?.'("N%!$%W$*921*.;"/"!.!$*-%
!2*%Q%$*'^!"2*%5"'.!2*-%.9$1.*%2%!$%L(.*T/".%*$(^%521*'(3T!2%$%.!&"1"*'(.!2%92(%&$"2%!$%9.(5$(".%9d;/"52O
privada (PPP). Os outros três serão de responsabilidade exclusiva dos governos estaduais. Ou seja, além
dos custos de construção e reforma, os custos de manutenção destes estádios também serão pagos com
!"1A$"(2%9d;/"527%S&%*3&.-%1$*'$*%5.*2*-%0%J(.1!$%.%5A.15$%!$%65.(%3&%/$J.!2%1$J.'"#27
Por outro lado, alguns estádios poderão deixar um legado positivo, na medida em que contribuírem
para o desenvolvimento local e na medida em que corresponderem a projetos exitosos de “arquitetura
"5=1"5.b7%@9$*.(% !$% 142% A.#$(% 3&.% !$61"+42% 9($5"*.% 9.(.% 2% '$(&2-% .*% 5.(.5'$(T*'"5.*% !2*% 9(2R$'2*% !$%
arquitetura icônica são basicamente as mesmas: altamente inovadores, normalmente não são “práticos”
$% e:315"21."*b-% &.*% *42% d1"52*% $% &.(5.1'$*% Bkg% YiSHH_Hl% ?@S8_8m-% CDDnF7% >21*'(3+,$*% "5=1"5.*%
podem se tornar pontos de referência de uma cidade e dar um estímulo para a construção de outros tipos
!$%"1*'./.+,$*%($5($.'"#.*-%.'(.'"#.*%'.1'2%9.(.%2*%A.;"'.1'$*%/25."*%P3.1'2%9.(.%2*%'3("*'.*7%S*'^!"2*%&."*%
novos, bonitos e seguros são mais atrativos, podendo reverter no aumento da frequência de torcedores
12*%R2J2*-%2*%P3."*%65.&%&."*%*.'"*:$"'2*%52&%3&%$*9.+2%e&2!$(12b%!$%/.N$(7%Y2(%*3.%#$N-%*$%:2($&%
arenas multiuso (para shows de música, rodeios e grandes assembleias) ou se oferecerem outras opções
(museu, restaurante, shopping, academia), podem gerar receitas adicionais. Além disso, as receitas dos
clubes tendem a aumentar com a maior capacidade de público e a elevação do preço dos ingressos .
k2%921'2%!$%#"*'.%!2%&31!2%!2%'(.;./A2%Bk_SSHS-%CDICF-%*39,$O*$%P3$%.%>29.%'$(^%3&%"&9.5'2%
maior sobre a geração de empregos em alguns ramos de atividade, em especial: construção civil, indústria
!$% ./"&$1'2*-% "1!d*'(".% !$% ;$;"!.*-% '3("*&2% $% A2'$/.(".7% S% P3$% './% $:$"'2% *$(^% 9$(5$;"!2% 12% 9$(T2!2% !$%
9($9.(.+42%$%!3(.1'$%.%($./"N.+42%!2%'2(1$"2-%5215$1'(.1!2O*$%12*%&$(5.!2*%!$%'(.;./A2%!.*%&$'(h92/$*%
que vão receber as delegações. Mas, como muitos empregos são temporários ou gerados de modo indireto,
este impacto tende a se diluir nos meses posteriores ao megaevento:
Com os investimentos e eventos da Copa, haverá aumento dos empregos temporários e incremento nos
92*'2*% !$% '(.;./A2% 9$(&.1$1'$*-% P3$% 92!$% J$(.(% 3&% .3&$1'2% !.% 9(253(.% 92(% 2539.+42-% *"J1"65.1!2%
$K9.1*42% !.% 9293/.+42% $5212&"5.&$1'$% .'"#.7% 83&% *$J31!2% &2&$1'2% B9h*O>29.F-% A.#$(^% 2% 6&% !2*%
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empregos temporários gerados pela construção das obras e pelos eventos e a manutenção dos postos
permanentes criados com a construção e manutenção dos estádios, arenas, hotéis, pousadas e outras
instalações. Assim, haverá a acomodação dos mercados de trabalho metropolitanos, o que reduzirá o
#2/3&$%!$%2539.!2*-%&.*%&.1'$(^%.%2539.+42%$&%9.'.&.($*%*39$("2($*%.2%9$(T2!2%9(0O>29.7%Y$/2%/.!2%
!2%!$*$&9($J2-%0%$*9$(.!2%P3$%9.(5$/.%*"J1"65.'"#.%!2*%!$&"'"!2*%52&%2%6&%!2*%$&9($J2*%'$&92(^("2*%
continue a pressionar o mercado de trabalho, aumentando o volume e a taxa de desemprego, porém ainda
$&%9.'.&.($*%"1:$("2($*%.2%9$(T2!2%.1'$("2(%Bk_SSHS-%CDIC-%97%rF7

82'$O*$%."1!.%P3$-%12%5.*2%$*9$5T652%!2*%'(.;./A.!2($*%!.%521*'(3+42-%.%9($9.(.+42%9.(.%.%>29.%
está motivando greves e paralisações nas obras dos estádios selecionados, com pauta de reivindicações
referentes a aumento salarial, melhoria nas condições de trabalho (segurança, salubridade e alimentação),
.3&$1'2%!2%#./2(%!.%A2(.%$K'(.-%6&%!.*%R2(1.!.*%!$%'(.;./A2%&3"'2%9(2/21J.!.*%$%5215$**42%!$%;$1$:T5"2*%
B9/.12%!$%*.d!$-%.3KT/"2%./"&$1'.+42-%J.(.1'".%!$%'(.1*92('$F%Bk_SSHS-%CDIC-%97%nF7
Convém acrescentar que, do ponto de vista das expectativas predominantes no mundo
52(92(.'"#2-%9($#./$5$%3&%J(.1!$%2'"&"*&2%$&%($/.+42%<%.'&2*:$(.%92*"'"#.%9(2#25.!.%9$/.%($./"N.+42%
deste megaevento esportivo no Brasil. Sondagem recente feita por uma empresa de consultoria radicada
$&% #^("2*% 9.T*$*% "1!"5.% P3$% nrw% !2*% /T!$($*% $&9($*.("."*% ;(.*"/$"(2*% $1'($#"*'.!2*% .5($!"'.&% P3$% .%
($./"N.+42% !.% >29.% !2% ?31!2% !$% CDIQ% 12% 9.T*% #."% *$(% ;$1065.% 9.(.% .% $5212&".% 1.5"21./% BmW@8V%
VsZW8VZ8-%CDIIF7
842% *$% 92!$% !$"K.(% !$% &$15"21.(% 2*% "&9.5'2*% $*9$(.!2*% $&% ./J31*% *$J&$1'2*% $521=&"52*%
$*9$5T652*7%g&.%$!"+42%!.%>29.%!2%?31!2%J$(./&$1'$%.P3$5$%2%&$(5.!2%93;/"5"'^("2%!3(.1'$%2*%&$*$*%
que antecedem o torneio e gera receitas adicionais para as empresas de comunicação e para as agências de
93;/"5"!.!$-%./0&%!$%!$&.1!.(%3&.%*0("$%!$%*$(#"+2*%$*9$5"./"N.!2*%!2*%&."*%!"#$(*2*%'"92*7%82%5.*2%!2%
Brasil, tais impactos devem se concentrar em São Paulo e no Rio de Janeiro, mas poderão ser percebidos
em vários pontos do território nacional.
Com relação ao turismo, apesar de constituir um importante canal de impacto direto na economia,
a previsão dos seus efeitos é cercada de muitas incertezas e mesmo a sua mensuração posterior é difícil de
ser feita com precisão. De fato, os impactos econômicos provocados pela atividade turística são os mais
difíceis de prever, pois, ao contrário dos gastos do Comitê Organizador e dos gastos em infraestrutura,
.% .'"#"!.!$% '3(T*'"5.% '$&% 3&% 5.(^'$(% ./'.&$1'$% !":3*2% $% 142% 0% 5$1'(./&$1'$% 9/.1$R.!.-% 65.1!2% 2*%
"1#$*'"&$1'2*%12%*$'2(%:2(.%!2%a&;"'2%!.*%!$5"*,$*%J2#$(1.&$1'."*7%@/0&%!"**2-%o3'3.+,$*%1.%!$&.1!.%
podem ocorrer por motivos imponderáveis, frustrando as expectativas dos empresários do setor.
De qualquer modo, convém esclarecer que o Brasil tem recebido cerca de cinco milhões de
'3("*'.*%92(%.127%S&%CDIQ-%.%$K9$5'.'"#.%0%!$%($5$;$(%EDD%&"/%#"*"'.1'$*%!3(.1'$%.%>29.%!2%?31!2%$%n-C%
milhões de turistas em todo o ano. Já em 2016, o número de viajantes estrangeiros poderia chegar a 10
&"/A,$*%!$%9$**2.*-%!$%.52(!2%52&%2*%5^/53/2*%265"."*%&."*%2'"&"*'.*7
Portanto, é preciso ressaltar que os impactos relacionados com o aumento da demanda turística
não se limitam ao período de disputa da Copa (podendo começar com antecedência e se postergando
nos anos subsequentes), que há diferenças expressivas na oferta de serviços turísticos entre as cidades e
regiões envolvidas diretamente com o torneio e que outras cidades (aquelas que pleiteiam ser subsede)
estão procurando aproveitar a oportunidade para impulsionar o turismo e atrair investimentos. Sem
dúvida, os impactos serão diferentes entre as 12 sedes, inclusive porque há cidades onde estão previstos
E%23%n%R2J2*%u%W"2%!$%p.1$"(2-%L(.*T/".-%H42%Y.3/2-%L$/2%s2("N21'$-%H./#.!2(%$%[2('./$N.%u%$%5"!.!$*%21!$%
A.#$(^%.9$1.*%Q%R2J2*%!.%9("&$"(.%:.*$%!2%'2(1$"2%u%>3("'";.-%>3".;^-%?.1.3*%$%8.'./7%Y2!$O*$%!"N$(%
P3$%2%!$*.62%$&%5.!.%$*'.!2|($J"42%#."%./0&%!2%$*:2(+2%!.%9($9.(.+42%9.(.%($5$;$(%3&%&."2(%1d&$(2%
!$%'3("*'.*%!3(.1'$%2%'2(1$"2%$%!$%$K9/2(.(%"1'$1*.&$1'$%.%>29.%9.(.%!"#3/J.(%*$3*%.'(.'"#2*7%V(.'.O*$%!$%
Texto para Discussão. IE/UNICAMP, Campinas, n. 211, out. 2012.

19

Marcelo Weishaupt Proni / Leonardo Oliveira da Silva

3&.%292('31"!.!$%d1"5.%9.(.%$/$#.(%!$%:2(&.%9$($1$%2%o3K2%.13./%!$%'3("*'.*%$*'(.1J$"(2*%$%./.#.15.(%.*%
atividades ligadas ao turismo internacional.
!"#$%&'()*+'$,-#)%$
A Copa do Mundo de Futebol é um acontecimento ímpar, que transcende o campo esportivo.
Sua realização afeta distintas esferas da vida social, em especial a esfera política e a econômica, não
*$%($*'("1J"1!2%<*%5"!.!$*%P3$%*$!".&%2*%R2J2*-%*$1!2%5.9.N%.'0%&$*&2%!$%.:$'.(%.%.3'2$*'"&.%!$%3&%
92#2%23%.%"&.J$&%!$%3&.%1.+42%12%5$1^("2%"1'$(1.5"21./7%Y2!$O*$%.6(&.(%P3$-%12%5.*2%!2*%9.T*$*%$&%
!$*$1#2/#"&$1'2-%A2*9$!.(%$*'$%&$J.$#$1'2%J.1A.%3&.%"&92('a15".%$521=&"5.%$%92/T'"5.%."1!.%&."2(7
S&% 3&% &31!2% 21!$% 2% *$1'"!2% !2% !$*$1#2/#"&$1'2% 0-% $&% ./J3&.% &$!"!.-% !$'$(&"1.!2%
9$/2*% o3K2*% !2% 5.9"'./% "1'$(1.5"21./-% .% ($./"N.+42% !$% 3&.% $!"+42% !.% >29.% *"J1"65.% 9.(.% 2% 9.T*% *$!$%
(e, particularmente, para as cidades que recebem as partidas) uma ótima oportunidade de ampliar
"1#$*'"&$1'2*-%.'(."(%$&9($*.*%!$%92('$%"1'$(1.5"21./%$%$*'"&3/.(%12#.*%:($1'$*%!$%1$Jh5"2*7%S&%#"('3!$%!.%
dimensão econômica adquirida por esse megaevento nas duas últimas décadas, é essencial a participação
!2%S*'.!2%1.%5.1!"!.'3(.-%12%9/.1$R.&$1'2%$%1.%9($9.(.+42%!.%"1:(.$*'(3'3(.%!2%'2(1$"2-%2%P3$%"&9/"5.%$&%
consequências que variam conforme o país. De acordo com o discurso hegemônico de cunho neoliberal,
!$:$1*2(%!.*%#"('3!$*%!2%/"#($O&$(5.!2-%2%9.9$/%!2%S*'.!2%1.5"21./%0%J.(.1'"(%.*%&$/A2($*%521!"+,$*%9.(.%
que a iniciativa privada prospere. Contudo, a decisão de como distribuir o gasto público remete para o
a&;"'2%!.*%52(($/.+,$*%!$%:2(+.*%92/T'"5.*-%12%P3./%*$%!$:(21'.&%!"*'"1'.*%!$&.1!.*%$521=&"5.*%$%*25"."*7%
Como os benefícios e os ônus não são distribuídos de forma equitativa entre segmentos econômicos,
$1'($%J(392*%*25"."*%23%$1'($%.*%5"!.!$*%*$!$*-%521#0&%$K.&"1.(%2%9.9$/%!2%S*'.!2%B$&%$*9$5"./%2%Y2!$(%
SK$53'"#2-%52&%*$3*%'()*%1T#$"*%!$%J2#$(12F%52&%($/.+42%<%>29.%!2%?31!27
82%5.*2%!$%9.T*$*%$&$(J$1'$*-%52&2%.%G:("5.%!2%H3/%$%2%L(.*"/-%52&%5.()15".*%!$%"1:(.$*'(3'3(.%
(por exemplo, na área de transporte) para a recepção de um megaevento de tamanhas proporções, os custos
*42%&3"'2%$/$#.!2*%$%0%2%S*'.!2%P3$%.(5.%52&%.%&."2(".%!$/$*7%>2&2%#"*'2-%2*%53*'2*%!$%292('31"!.!$%
são expressivos, na medida em que os gastos direcionados para a modernização da infraestrutura exigida
são feitos em detrimento de outros (educação e saúde, por exemplo). De fato, a Copa provoca um efeito
ambíguo. Por um lado, funciona como um catalisador de investimentos, acelerando a construção e/ou
reforma de aeroportos, portos e obras de mobilidade urbana. Por outro, pode exigir o adiamento de
investimentos públicos em outras áreas.
Além do mais, muitos benefícios propiciados tendem a se concentrar nas cidades que sediam
.*%9.('"!.*%23%P3$%A2*9$!.&%.*%!$/$J.+,$*%B*3;*$!$*F-%&.*%142%252(($&%!$%:2(&.%$P3a1"&$-%1$&%*42%
proporcionais aos gastos efetuados em cada cidade. Assim, a decisão de como alocar os recursos públicos
9.(.%'./%61./"!.!$%'.&;0&%($&$'$%.%P3$*',$*%($/.'"#.*%<%($9(2!3+42%!$%!$*"J3./!.!$*%($J"21."*%$%.2*%
("*52*%!$%!$*$P3"/T;("2*%6*5."*%/25./"N.!2*7
De modo a legitimar um volume de gastos muito elevado, o governo federal e os governos
estaduais se apoiam em estudos de impactos econômicos que superestimam os resultados esperados
e alimentam altas expectativas em relação aos efeitos positivos da Copa. Alguns estudos introduzem
A"9h'$*$*%P3$%*"&9/"65.&%92(%!$&."*%.*%9(2R$+,$*%$%"J12(.&%9($5$"'2*%$521=&"52*%;^*"52*-%3&.%#$N%
que suas motivações parecem estar associadas com a necessidade de convencimento da opinião pública.
@#./".+,$*% 92*'$("2($*% <% ($./"N.+42% !$% #^("2*% &$J.$#$1'2*% $*92('"#2*% !$&21*'(.&% 5/.(.&$1'$% A.#$(%
3&%J(.1!$%$K.J$(2%1.*%$K9$5'.'"#.*%"1"5"."*%!"#3/J.!.*%12*%!"*53(*2*%$%!253&$1'2*%265"."*7%82%L(.*"/-%
também tem sido assim.
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g&% !2*% *$'2($*% !.% $5212&".% P3$-% 92'$15"./&$1'$-% 92!$(".% ($5$;$(% &."*% "&9.5'2*% ($/.'"#2*% <%
Copa de 2014 é o turismo. Inclusive, cidades onde não haverá jogos também poderão divulgar seus
atrativos, receber mais turistas estrangeiros e atrair investimentos. Há que se considerar, porém, algumas
particularidades do setor, como os efeitos “crowding out”, substituição e vazamento. Além disso, há
indícios de que, até o momento, os investimentos na rede hoteleira e na infraestrutura de apoio estão
muito aquém do que seria preciso para produzir um salto de qualidade na “indústria do turismo” brasileira.
S1'($%2*%"&9.5'2*%($/.5"21.!2*%<%($./"N.+42%!.%>29.-%'.&;0&%*42%&3"'2%#./2("N.!2*%2*%5A.&.!2*%
impactos intangíveis, ou seja, aqueles de caráter subjetivo e cuja mensuração é ainda mais complexa
que a dos impactos econômicos tangíveis. Por exemplo, a mudança positiva da imagem internacional,
*$&9($%5"'.!.-%$*'^%.**25".!.%!"($'.&$1'$%.2%&2!$/2%!$%!$*$1#2/#"&$1'2%;.*$.!2%1.%.'(.+42%!$%3&%o3K2%
substantivo de capital externo em busca dos melhores locus de valorização. Por isso, tem havido grande
preocupação das autoridades competentes no sentido de tomar medidas capazes de reduzir os riscos de
falhas grosseiras, já que uma imagem negativa resultante de uma Copa mal organizada pode causar danos
<%"&.J$&%"1'$(1.5"21./%!2%Y.T*7
k".1'$% !.*% $#"!)15".*% 521'(^(".*% <*% 9(2R$+,$*% *39$($*'"&.!.*% !$% "&9.5'2*% $521=&"52*-% 2*%
“legados” são atualmente apresentados como os maiores benefícios associados aos megaeventos
esportivos. Mas, sem negar o potencial da Copa de promover legados importantes no Brasil, é preciso
alertar para a possibilidade de legados negativos, como no caso dos “elefantes brancos”: os modernos
$*'^!"2*% 521*'(3T!2*% 9.(.% .% ($./"N.+42% !.% >29.% P3$-% !$92"*% !2% '2(1$"2-% 92!$&% 65.(% *3;3'"/"N.!2*% $%
não gerar receitas que cubram os custos de manutenção. De qualquer forma, os atuais governos dos
estados onde é grande o risco disto acontecer não parecem muito preocupados, uma vez que serão outras
administrações que terão de equacionar o elevado custo anual que pesará sobre os cofres públicos.
S&%.!"+42-%0%9($5"*2%:("*.(%P3$%.%.'3.+42%!2%S*'.!2%9(2!3N"(^%"&9.5'2*%$%/$J.!2*%P3$%5$('.&$1'$%
não serão homogêneos entre as regiões metropolitanas envolvidas. Provavelmente, algumas conseguirão
aproveitar melhor a oportunidade de alavancar o turismo internacional, ao passo que outras serão mais
prejudicadas por legados negativos ou pelo aumento dos custos em razão do atraso das obras. De fato,
examinando o volume previsto de gastos e a projeção realista dos resultados esperados, o cálculo da
relação “custo x benefício” é mais favorável em alguns casos do que em outros. De qualquer forma, há
vários fatores difíceis de ponderar com antecedência e que podem fazer a balança pender para o lado dos
custos ou para o lado dos benefícios.
Pelo fato de acontecer simultaneamente em vários pontos do País, a Copa do Mundo exige uma
52&9/$K.%522(!$1.+42%$1'($%.%g1"42-%S*'.!2*-%?31"5T9"2*%$%.%"1"5".'"#.%9("#.!.7%Z%.9("&2(.&$1'2%!.*%
relações entre estas diferentes esferas e a aprendizagem resultante disso podem constituir um legado
positivo da realização do megaevento no Brasil. Por enquanto, o grau de coordenação ainda é insatisfatório,
&.*%65.%.%$K9$5'.'"#.%!$%P3$%.*%($/.+,$*%"1*'"'35"21."*%*$%'2(1$&%&."*%5229$(.'"#.*-%.*%!$5"*,$*%*$R.&%
'2&.!.*%!$%&2!2%&."*%^J"/%$%2*%($*3/'.!2*%*$R.&%&."*%$65.N$*7
S&%*3&.-%2%52&9(2&$'"&$1'2%52&%.%'(.1*9.()15".%$%2%521'(2/$%$65"$1'$%!2*%J.*'2*-%.%:21'$%!$%
61.15".&$1'2%B:$!$(./-%$*'.!3./-%&31"5"9./%23%#".%&$(5.!2F%!.*%2;(.*-%2%&2!$/2%!$%J$*'42%!$%$*'^!"2*%$%
aeroportos (por meio da administração pública, PPP ou iniciativa privada), o peso das dívidas contraídas
12% 2(+.&$1'2% 9d;/"52-% .% "1o3)15".% *2;($% 2*% "1!"5.!2($*% $521=&"52*-% !$1'($% 23'(2*-% *42% :.'2($*% P3$%
poderão pesar na determinação do sucesso ou fracasso do Brasil (e das cidades escolhidas) quando forem
avaliados os impactos da realização da Copa do Mundo de 2014. Mas, é provável que, se o saldo no
;./.1+2%$521=&"52%:2(%92*"'"#2%u%"*'2%0-%*$%2*%J.1A2*%#$("65.!2*%9.(.%./J31*%*$J&$1'2*%$&9($*.("."*%
*39$(.($&%2*% 9($R3TN2*%"1!"($'.&$1'$%9(2#25.!2*%$&%23'(2*% u-%92352%#."%"&92('.(%*$%:2"%.%*25"$!.!$%
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brasileira quem arcou com os custos da festa ou se não foram obtidas melhorias efetivas (ainda que não
duradouras) para a população em geral. Claro, desde que a seleção nacional seja campeã mundial mais
uma vez...
Cumpre lembrar, ainda, que o futebol se transformou nas últimas décadas em um grande negócio
J/2;./-% P3$% &2#"&$1'.% ;"/A,$*% !$% !h/.($*% .13./&$1'$7% >21*"!$(.O*$% .% >29.% 52&2% 9.('$% :31!.&$1'./%
deste mercado bilionário. É um exemplo paradigmático de como é possível explorar ao máximo as
receitas provenientes dos direitos televisivos, dos contratos de publicidade, das estratégias de marketing
e da associação com grandes investidores. Sem dúvida, o espetáculo proporcionado pela Copa pode ser
entendido como um ativo fundamental para as emissoras de TV e um meio de propaganda incomparável
para as empresas que associam suas marcas ao torneio. Deste modo, junto com a FIFA, os grupos de
52&31"5.+42%$%.*%52(92(.+,$*%9.'(25"1.!2(.*%$*'42%$1'($%2*%&."2($*%;$1$65".!2*%52&%.%($./"N.+42%!$*'$%
megaevento.
Mas, o foco não está nos lucros que serão apropriados pelos donos da festa. Só se fala nos
impactos econômicos potenciais e nos legados esperados para o conjunto da sociedade. Já é possível
antever, mesmo sem precisão, quais segmentos econômicos vão ganhar com a realização da Copa no
L(.*"/% $% P3."*% 65.(42% $K5/3T!2*7% k.% &$*&.% :2(&.-% $1'($% 2*% *$'2($*% *25"."*-% 142% 0% !":T5"/% 9($#$(% 52&%
./J3&.%&.(J$&%!$%$((2%P3$&%9$(!$(^%$%P3$&%J.1A.(^%$&%5.!.%($J"42%!2%Y.T*7%Y2!$O*$-%$1'42-%9$(J31'.(M%
As decisões de gasto público no megaevento serão legitimadas pela sociedade brasileira em razão dos
impactos obtidos e dos legados efetivamente deixados? Qual a posição dos formadores de opinião? Pode
2%S*'.!2%"1'$(:$("(%1.%!"*'(";3"+42%!2*%;$1$:T5"2*%$%!2*%=13*%$1'($%*$J&$1'2*%$521=&"52*%$%$1'($%*$'2($*%
sociais? São questões que podem contribuir para um debate sério, que vá além da oposição simplista
entre otimistas e pessimistas.
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