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Apesar dos sobressaltos provocados pela economia norte-americana, o mundo vive hoje o que 
está sendo chamado de "o longo boom da infra-estrutura". Nos próximos 25 anos, os 
investimentos nesse mercado são estimados em US$ 41 trilhões e, segundo levantamento do 
Fórum de Lideranças Globais em Infra-Estrutura, de 50% a 60% serão destinados aos 
mercados emergentes.  
 
O Brasil está seguindo a tendência do boom global capitaneado pelo Programa de Aceleração 
do Crescimento (PAC), que prevê investimentos do governo de R$ 503,9 bilhões até 2010. 
Estudos do BNDES apontam a realização de aportes privados da ordem de R$ 300 bilhões 
entre os anos de 2008 e 2010 para aumentar a capacidade produtiva da indústria nacional.  
 
Desse total, 77% representam novos projetos, isto sem considerar as novas promessas do 
governo federal de novos pacotes de incentivo à indústria.  
 
O País está diante de uma oportunidade única de entrar em um ciclo virtuoso de crescimento. 
Contudo, ainda vivemos um ciclo vicioso, com gargalos e riscos que podem impactar ou até 
inviabilizar parte desse momento. Mas o Brasil tem pela frente um evento importantíssimo que 
pode representar a alavancagem para a superação desses obstáculos: a Copa do Mundo de 
2014.  
 
Estima-se um potencial de investimentos de R$ 18 bilhões. É um evento importante não só em 
relação à questão da infra-estrutura básica, mas também à sua necessária realização. Isso 
será atraente para empresas com uma visão clara de longo prazo, gerando ainda mais projetos 
e oportunidades de crescimento para o País.  
 
A Copa do Mundo é o segundo maior evento global e exige uma grande estrutura 
organizacional, além de uma forte sinergia e integração entre as diversas entidades públicas e 
privadas, ligadas direta ou indiretamente ao esporte. Esse cenário, no Brasil, é ainda mais 
latente, uma vez que foram mais de 20 anos de completa falta de investimentos em infra-
estrutura. Isso demonstra a dificuldade que teremos em nos organizar para um evento desse 
porte, como também o grande legado que poderemos deixar para a sociedade com a utilização 
posterior correta e focada dos investimentos diretos e indiretos.  
 
A Fifa exigirá que prazos, qualidade e demais requisitos sejam plenamente atendidos. O 
caderno de encargos do órgão máximo do futebol mundial reúne 141 exigências. O processo 
começa agora, com a preparação dos estudos dos estádios para serem escolhidos como sedes, 
continua até o seu encerramento e prossegue com a manutenção e operação adequada de 
tudo aquilo construído para a Copa do Mundo.  
 
A PricewaterhouseCoopers (PwC) possui uma enorme expertise em projetos de infra-estrutura 
de expansão industrial em nível global e já atuou em grandes projetos ligados ao esporte nos 
últimos anos. A construção de dois estádios para a Copa de 2006, realizada na Alemanha; a 
remodelação do estádio de Wembley, em Londres, reaberto em 2007; a realização das 
Olimpíadas de Pequim, este ano, e a Copa do Mundo da África do Sul, que ocorrerá em 2010. 
Tais empreendimentos exigem múltiplas competências, disciplinas e equipes atuando de forma 
integrada, com abordagem e metodologia comprovadas, local e internacional, ao longo de todo 
o ciclo de vida dos projetos, desde o planejamento inicial até a execução, além da geração dos 
benefícios esperados.  
 
Segundo uma pesquisa global da PwC, apenas 2,5% dos projetos terminam de acordo com os 
prazos, escopos, benefícios e os orçamentos planejados de início. Falta de mão-de-obra 
qualificada, de energia, de logística e equipamentos estão entre grandes fatores que impedem 
os resultados esperados. Esses riscos existem no País e precisam ser devidamente 
quantificados e solucionados.  
 



A Copa de 2014 é a grande chance de saltarmos os obstáculos que vêm dificultando o 
crescimento do País e de darmos passos largos para diminuirmos alguns dos grandes 
problemas de desigualdade social e pobreza.  
 
É a oportunidade que todos os níveis da sociedade desejam para aliarmos o crescimento 
econômico a um planejamento estratégico para o Brasil como uma nação que de fato se 
preocupa em resolver seus problemas sociais e se prepara para o futuro como uma sociedade 
justa, solidária e integrada, tendo como indutor o futebol, nossa paixão nacional.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 20 maio 2008, Primeiro Caderno, p. A3. 


