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 Vale a pena sediar uma Copa do Mundo? Muitos argumentam que um evento como este trará 
inigualáveis benefícios para a economia brasileira, uma vez que irá atrair turistas e melhorará 
a infra-estrutura das cidades. O que poucos dizem é que também trará efeitos perversos do 
ponto de vista econômico-social. Assim, é importante avaliar o quadro inteiro antes de se 
chegar a uma conclusão sobre os benefícios de um país como o Brasil sediar uma Copa.  
 
A maioria dos que dizem que a Copa é um bom negócio baseiam seus argumentos em estudos 
realizados em economias desenvolvidas. Isso ocorre por dois motivos. Primeiro porque não há 
muitos dados disponíveis que permitam fazer uma análise detida sobre o impacto deste tipo de 
evento em uma economia como a brasileira.  
 
Segundo, porque muitos "especialistas" apenas ecoam o que se prescreve em outros países 
como se esta fosse uma verdade absoluta. O Brasil tem instituições, estrutura e prioridades 
diferentes desses países, de forma que essas análises são superficiais.Participei recentemente 
da construção de uma base de dados detalhada da economia do turismo no Brasil e do 
desenvolvimento de um modelo de simulação dos impactos do turismo sobre a economia que 
serão publicados em breve no formato de livro e em periódicos científicos.  
 
A partir destas informações chego à conclusão que sediar a Copa do Mundo não é um negócio 
tão bom assim para o Brasil. Em primeiro lugar porque o Brasil, diferentemente dos países 
desenvolvidos, luta arduamente contra a desigualdade, e os resultados mostram que o turismo 
tem impactos muito maiores na renda das classes mais ricas da população.  
 
Além disso, também é cada vez mais evidente que o aumento do turismo implica sérios 
problemas urbanos como o aumento da prostituição (principalmente a infantil).  
 
Outro ponto a ser levado em conta é que o retorno do aumento do turismo no Brasil é menor 
que em outros países. Nesse aspecto, após calcular todos os efeitos diretos e indiretos na 
economia pode-se dizer que de cada R$ 100 gastos pelo turista internacional, o Brasil se 
beneficia de apenas R$ 45 em termos líquidos.  
 
Isso ocorre porque a oferta escassa de infra-estrutura turística no caso brasileiro faz com que 
um aumento da demanda tenha um impacto maior nos preços que na quantidade, implicando 
um efeito "crowding-out" sobre a demanda doméstica e no desempenho de outros setores.  
 
Sabemos que a Alemanha gastou o equivalente a cerca de R$ 20 bilhões para realizar a Copa 
do Mundo. Vamos supor que o Brasil consiga igualar o desempenho e gastar "apenas" os 
mesmos R$ 20 bilhões.  
 
Neste caso para que a sociedade tenha um retorno equivalente, zerando a conta, os turistas 
precisam gastar aqui no período da Copa aproximadamente R$ 44,5 bilhões. Isso é muito mais 
do que será gasto. Ou seja, haverá de fato aumento da renda e desenvolvimento de alguns 
setores, mas nada comparável ao custo total nos anos precedentes.  
 
Além de tudo isso, os impactos do turismo e, logo, da Copa do Mundo, sobre a renda são de 
curto prazo, pois são fruto de um aumento momentâneo da demanda. Por outro lado gastos 
em educação, saúde e infra-estrutura têm resultados no crescimento econômico no longo 
prazo, logo, deveriam ser prioridade se o objetivo é aumentar a renda.  
 
Mas e a infra-estrutura que será construída na Copa do Mundo? De fato, as obras terão um 
impacto de longo prazo, porém, deve-se lembrar que o objetivo é sediar um evento e não 
aumentar a produtividade da economia e atender à demanda da população. Logo não é a Copa 
que maximizaria o retorno de longo prazo.  
 
Se fôssemos um país sem desigualdade e com educação, saúde e infra-estrutura de qualidade 
e para todos, a Copa do Mundo poderia ser um bom negócio, pois não haveria outros projetos 



que implicassem maior retorno. Não defendo aqui o uso dos recursos escassos que serão 
gastos na preparação da Copa do Mundo para a educação, saúde e infra-estrutura por 
questões morais, embora já fosse suficiente, mas sim por razões econômicas e sociais.  
 
É preciso deixar claro que a afirmação de que a Copa do Mundo trará inigualáveis benefícios 
para a economia e para a sociedade no caso brasileiro não é nada mais que uma falácia.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 13 fev. 2008, Opinião p A3 
 
 
 


