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A mobilidade urbana, a infra-estrutura e estádios de futebol adequados às exigências da Fifa 
(a federação internacional de futebol) são os principais entraves a serem enfrentados por São 
Paulo para poder sediar jogos da Copa do Mundo de 2014. Essa foi a conclusão de 
especialistas que participaram ontem de encontro promovido pelo Sindicato da Arquitetura e 
da Engenharia (Sinaenco), no Centro Brasileiro Britânico, zona oeste da capital paulista, para 
debater o tema.  
 
O Seminário faz parte de um ciclo de eventos realizados em capitais brasileiras — que teve 
início em Salvador, na Bahia, e já passou por Belo Horizonte, em Minas Gerais, e Recife, em 
Pernambuco — a fim de discutir as ações necessárias para adaptar a cidade dentro de um 
planejamento antecipado.  
 
Participaram do evento vários representantes da administração pública e especialistas de 
diversas áreas. Na questão da infra-estrutura, a falta de manutenção dos aparelhos públicos 
foi um dos pontos mais discutidos.  
 
De acordo com o presidente nacional do Sinaenco, José Roberto Bernasconi, a capital não tem 
costume de fazer a manutenção de coisas públicas. "Falta cultura política para manter 
estruturados os aparelhos urbanos".  
 
O presidente foi rebatido pelo secretário municipal de Infra-Estrutura de São Paulo, Marcelo 
Branco. "Em dois anos de gestão, a prefeitura investiu cerca de R$ 240 milhões em 
revitalizações, pinturas e adequações para a manutenção de pontes, viadutos, entre outros", 
afirmou.  
 
Bernasconi também criticou a falta de estrutura aeroporturária da cidade. Segundo ele, se os 
órgãos públicos não podem realizar intervenções nessa área, devem providenciar parcerias 
público-privadas (PPPs) para este fim. 
 
"Quem voa de avião sabe que a cidade enfrenta gargalos muito grandes. Mas não é só quanto 
a detalhes físicos que são necessárias providências. Além de construir pistas novas e terminais 
novos, precisa-se contratar softwares melhores, de modo a que a operacionalidade fique mais 
adequada, e contratar gente bem treinada", afirmou.  
 
Ele destacou a necessidade de expandir a infra-estrutura marinha. "O Porto de Santos será 
palco de navios que ficarão parados lá e que serão feitos de hotéis flutuantes. Diante deste 
cenário, um novo terminal precisará será construído", concluiu.  
 
O presidente da São Paulo Turismo (SPTuris), Caio Luiz de Carvalho, concordou com a 
saturação do transporte aéreo, embasado em números : "Por Congonhas [zona sul da capital] 
transitam 16 milhões de passageiros por ano; em Cumbica [em Guarulhos, na Grande São 
Paulo], são 18 milhões. Estão saturados os dois aeroportos de São Paulo. A alternativa que se 
busca, e com que o governo federal vem se empenhando, é a modernização de Viracopos 
(Campinas), para, ao todo, podermos receber 60 milhões de passageiros por ano até 2014". 
 
Estádios  
 
Será decidido em março do ano que vem se São Paulo será sede de algum jogo da Copa. No 
entanto, especialistas descartam a possibilidade de a capital ficar de fora. Diante disso, o 
objetivo é disponibilizar mais de um estádio. Tanto Carvalho quanto Branco afirmam que há 
possibilidades de haver dois palcos de futebol.  
 
"A questão é sabermos qual estádio será escolhido, para melhorar o transporte coletivo até ele 
e aumentar a quantidade de estacionamentos ao redor", disse o secretário de infra-estrutura. 
 



"Acho cabível que a cidade possa sediar a Copa com dois estádios, basta serem modernos. 
Nesta questão estamos muito atrasados", admitiu Carvalho.  
 
A rede hoteleira não é motivo de preocupação. Para o presidente da SPTuris, há muito mais 
quartos disponíveis do que o exigido. "A Fifa pede sete mil quartos. Temos por volta de 46 
mil." 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 27 ago. 2008. Legal, p. C1. 


