
Cidades terão de alavancar R$ 100 bi para infra-estrutura 
Jaime Soares de Assis 
 
Os investimentos em infra-estrutura para a Copa do Mundo de 2014 começam a ser 
dimensionados por uma comissão técnica que, até o final de setembro, percorrerá as 18 
cidades candidatas a sedes dos jogos. O grupo de trabalho, liderado pela Associação Brasileira 
da Infra-estrutura e Indústrias de Base (Abdib), avaliará a estrutura dos municípios e cruzará 
os dados com as normas do manual de encargos da Federação Internacional de Futebol (Fifa) 
para definir o que deve ser feito para atender as exigências da associação.  
 
Segundo Ralph Lima Terra, vice-presidente da Abdib e coordenador do trabalho, os números 
finais serão fechados em março de 2009. As estimativas preliminares indicam que serão 
necessários R$ 100 bilhões para investimentos em projetos e obras que viabilizem a realização 
do evento que reunirá seleções de 32 países, afirma.  
 
As arenas esportivas são a parte mais simples do processo de preparação para o campeonato, 
avalia Lima Terra. A complexidade maior está concentrada nas áreas de energia, 
telecomunicações e mobilidade urbana, que envolve modificações profundas na malha de 
transporte terrestre, portos e aeroportos. "O objetivo da Abdib é exatamente criar condições 
para que se tenha o mínimo de planejamento e lógica na realização da Copa do Mundo de 
2014", acrescenta.  
 
As oportunidades de negócios que um evento do porte da Copa do Mundo pode abrir são 
atraentes. A iniciativa da Abdib, que bancará todos os custos da vistoria das cidades, é uma 
contribuição do setor ao governo brasileiro, diz Lima Terra. Um acordo de cooperação técnica 
assinado no dia 13 de maio pelo presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), 
Ricardo Terra Teixeira, o ministro dos Esportes, Orlando Silva, e o presidente da Abdib, Paulo 
Godoy, confere caráter oficial às visitas técnicas que Lima Terra realizará às cidades. O 
relatório final que será entregue em março de 2009 servirá de base para que a Fifa defina as 
10 ou 12 sedes da Copa do Mundo.  
 
A Abdib abrirá a série de visitas técnicas por Brasília e Goiânia e depois cumprirá uma agenda 
de análises que inclui Belém, Belo Horizonte, Campo Grande, Cuiabá, Curitiba, Florianópolis, 
Fortaleza, Maceió, Manaus, Natal, Olinda/Recife, Porto Alegre, Rio Branco, Rio de Janeiro e 
Salvador, além de São Paulo.  
 
Para dar suporte aos levantamentos e elaboração dos relatórios, a associação contratou a 
consultoria Deloitte Touche Tohmatsu para auxiliar a entidade nas visitas que serão realizadas 
em 8 cidades. A PriceWaterhouseCoopers fechou acordo com a Abdib para participar dos 
estudos técnicos em 10 municípios.  
 
O orçamento para a realização do diagnóstico das condições de infra-estrutura das cidades 
está definido. Várias empresas ligadas à entidade farão um aporte de R$ 6 milhões para a 
realização das inspeções e diagnósticos que serão efetuados pelo Grupo de Trabalho Copa 
2014, comandado por Lima Terra. As companhias colocarão também seus profissionais 
especializados à disposição da Abdib para acelerar o processo de análise e a elaboração do 
documento final.  
 
Grupos industriais  
 
O grupo de companhias que deflagrou o plano de trabalho, inicialmente composto pelas 
empresas Alupar, Andrade Gutierrez, Camargo Corrêa, Carioca Engenharia, OAS, Odebrecht e 
Queiroz Galvão, cresceu com a adesão de companhias como a Siemens, Galvão Engenharia, 
Alstom, Schain e a Efacec, conglomerado português especializado em energia. A expectativa 
da entidade é reunir neste projeto cerca de 20 grandes grupos industriais do setor de bens de 
capital sob encomenda.  
 
Risco nas telecomunicações  
 



A segunda fase será a de viabilização técnica, financeira e ambiental de cada um dos 
empreendimentos além de estabelecer o cronograma de execução e dar suporte aos governos 
federal, estaduais e municipais, informa o vice-presidente da Abdib.  
 
A capacidade de transmissão dos jogos para diversos países é essencial. "A Copa do Mundo é o 
evento mais visto do mundo, mais que as Olimpíadas", afirma Lima Terra. Os contratos de 
patrocínio e publicidade dependem do funcionamento das telecomunicações. "Não pode ter 
falha", acrescenta Lima Terra. Ele lembra que na Eurocopa, sediada na Suíça, a Ásia e a 
América do Norte ficaram fora do ar no primeiro tempo de alguns jogos. Episódios como a 
falha dos sistemas de internet de banda larga como o ocorrido recentemente em São Paulo 
também figuram entre as preocupações dos técnicos.  
 
A execução de obras de infra-estrutura para a Copa do Mundo em um período de seis anos 
poderá esbarrar nas concessões de licenças ambientais e autorizações de agências reguladoras 
nas áreas vitais de energia e telecomunicações, entre outras. Lima Terra acredita que o País 
deverá contar com "regimes especiais para aprovar determinados projetos" para que seja 
possível viabilizar as obras em tempo.  
 

 
 

 
Leia mais: 
 
Projetos exigirão recursos privados   
 
O investimento privado será essencial para viabilizar os projetos de infra-estrutura para a 
Copa do Mundo de 2014. Segundo Ralph Lima Terra, vice-presidente da Associação Brasileira 
da Infra-estrutura e Indústrias de Base (Abdib), para deixar as cidades em condições de 
receber as 32 delegações e suas seleções, será preciso atrair recursos do setor privado . O 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) está comprometido com uma 
série de empreendimentos e os projetos terão de contar com capital de fontes alternativas. 
"Esta é uma prioridade. Temos diversos exemplos de empreendimentos que são 
absolutamente viáveis desde que criadas as condições para que o investidor privado possa 
explorar", afirma Lima Terra. 
 
Na África do Sul, todos os preparativos estão sendo feitos com aporte de recursos públicos. 
Esta equação não seria eficiente no Brasil. Lima Terra acredita que a atração de capital externo 
por meio de fundos de participação seria a solução mais adequada. Para o vice-presidente da 
Abdib, o melhor caminho é viabilizar a criação de Fundos de Investimento e Participação (FIP) 
que permitam ao investidor externo apoiar diversos projetos e ter seu risco diluído. "Isto 



existe na América do Norte, na Europa e na Ásia e só agora começa a chegar ao Brasil", diz 
Lima Terra. 
 
Uma das preocupações de Lima Terra na avaliação das condições das cidades candidatas a 
sede da Copa do Mundo, é dimensionar o grau de aproveitamento local das obras de infra-
estrurura depois do encerramento da competição. "É preciso ter viabilidade econômica, 
financeira, logística e ambiental para que o empreendimento possa ser utilizado pela 
população". Na opinião de Lima Terra, "não se pode fazer um hotel para que fique vazio depois 
da Copa", exemplifica. 
 
A Federação Internacional de Futebol (Fifa) exige que próximo a cada uma das arenas existam 
instalações hospitalares em condições de oferecer atendimento médico aos torcedores, caso 
ocorra algum incidente. Esta estrutura deve ser instalada a uma distância entre 1 e 1,5 
quilômetro do estádio. O grupo de trabalho deverá observar a integração do hospital com a 
região e sua apropriação pela comunidade depois do término dos jogos. "Não adianta construir 
uma usina de energia ou uma subestação somente para dar suporte à realização de 4 ou 5 
jogos ao longo de 30 dias. Temos que construir e viabilizar os empreendimentos dentro de 
uma lógica de atendimento às necessidades da região", afirma. 
 

 
Leia mais: 
 
Número de jogos definirá empreendimentos 
Ana Cecilia Americano 
 
A escolha de quais cidades brasileiras sediarão a Copa do Mundo e qual será a programação 
dos jogos têm deixado o setor de construção civil fluminense alerta para as oportunidades e as 
dificuldades relacio-nadas aos projetos que o megaevento deverá implicar.  
 
Quando o Brasil entregou o seu caderno de candidatura à Fifa apresentou uma lista de dezoito 
cidades potenciais para serem sede de algum jogo. Dessas, a organizadora do evento 
escolherá entre oito e doze. As apostas são que, ao menos Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília 
tenham suas vagas garantidas para o evento. Ainda assim, detalhes que podem trazer maior 
ou menor fluxo de turistas -como quem sediará a final ou quantos jogos cada cidade abrigará - 
fazem a diferença para a definição de investimentos tanto na área privada quando de obras 
públicas.  
 
Quem já tem experiência na construção de estádios esportivos para eventos internacionais, 
como a Construtora Norberto Odebrecht, responsável pelas duas reformas do estádio do 
Maracanã e a construção do Engenhão para os jogos Pan-Americanos, está confiante quanto a 
novos projetos em vista. "A Copa é um grande alavancador de projetos de infra-estrutura nas 
cidades", diz João Borba Filho, diretor de Desenvolvimento de Negócios.  
 
"Os governos deverão colocar as licitações na rua a partir do começo do ano que vem", 
adianta, lembrando que a construção e ampliação de aeroportos, metrôs, saneamento básico 
das áreas no entorno dos estádios, corredores exclusivos nas cidades para o transporte das 
delegações e expansão da capacidade hoteleira fazem parte do pacote.  
 
A estratégia da construtora nessa fase de compasso de espera tem sido pró-ativa. "Estamos 
há muitos anos estudando os cadernos de encargos da Fifa de outras Copas e os estádios das 
principais capitais brasileiras", informa. A construtora, por exemplo, por conta e risco, está 
fazendo um estudo completo do estádio Mané Garrincha, em Brasília, seus principais 
problemas em relação ao padrão de exigências da Fifa, além possíveis exigências de obras de 
segurança e de transportes para o seu entorno.  
 
"Já estudamos os principais estádios de capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e 
Porto Alegre". A idéia é ter à mão estudos de viabilidade de reforma dos equipamentos 
esportivos das doze cidades com maiores chances até meados de 2009. "E, com isso, avaliar 
em quais haverá maior retorno e nos focarmos nas obras mais rentáveis", comenta. 



Atualmente, a equipe da construtora já conta com 12 pessoas dedicadas a esse esforço, além 
de outros seis consultores contratados.  
 
"Só saberemos da programação dos jogos no ano que vem", comenta Roberto Kauffmann, 
presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Rio de Janeiro 
(Sinduscon-RJ). Para ele, saber se o Rio está na lista das cidades-sede da Copa e quais e 
quantos jogos lhe serão reservados faz toda a diferença para a tomada de decisões. "Estamos 
falando de três ou de 20 jogos?", pergunta-se. Essas informações serão cruciais 
principalmente para a indústria hoteleira da cidade. Segundo o dirigente do sindicato, em 
qualquer hipótese serão necessárias obras para incrementar a hotelaria, principalmente a que 
se dedica à faixa das três e duas estrelas, assim como aos flats e apart hotéis.  
 
"Esperamos grandes investimentos na construção desses imóveis, mas as decisões devem 
variar em função de onde serão os jogos finais e semi-finais", explica. Kauffmann. Ele descarta 
o prazo de adaptação da cidade à chegada da Copa como um problema para o setor. "A 
construção civil é ágil quando tem recursos", frisou. Tampouco haveria dificuldade em 
contratar mão-de-obra com a concentração de obras que deve ocorrer para atender à 
potencial demanda.  
 

 
Leia mais: 
 
Aeroportos são gargalos para o campeonato mundial 
Ana Carolina Saito 
 
A realização da Copa vai antecipar em seis anos as necessidades de ampliação da infra-
estrutura aeroportuária do Brasil. O aumento do tráfego internacional gerado pelo campeonato 
mundial de futebol exigirá investimentos - urgentes - para a expansão e modernização de 
terminais, que já operam hoje perto do limite de sua capacidade. "Os problemas estão em 
duas frentes: tanto para receber o visitante estrangeiro como também permitir o seu tráfego 
entre as cidades", afirma Carlos Miguel, sócio da Bain & Company.  
 
O evento deve atrair cerca de 750 mil estrangeiros, segundo estudo concluído recentemente 
pela consultoria. Do total, entre 500 mil e 600 mil devem chegar ao País de avião, o que 
representaria 1 milhão a 1,2 milhão de embarques e desembarques internacionais a mais no 
período.  
 
Com esse volume adicional de visitantes estrangeiros, a expectativa é aumento de 50% a 75% 
no tráfego internacional semanal em relação à demanda projetada em circunstâncias normais 
para o ano de 2014, diz Miguel. "É um boom violentíssimo. Na realidade, a semana de pico da 
Copa vai antecipar uma demanda que aconteceria só em 2020", afirma. Na primeira semana 
do evento, segundo estudo, 330 mil a 340 mil turistas estrangeiros devem chegar ao Brasil, 
volume equivalente à média semanal estimada para daqui a 12 anos.  
 
No território brasileiro, cerca de 2 milhões de pessoas devem se deslocar entre as cidades-
sedes da Copa, segundo os cálculos feitos pela consultoria a partir de experiências em outros 
mundiais. E a maior parte delas, entre 1 milhão e 1,5 milhão, utilizará o transporte aéreo. 
"Nas semanas de pico, isso gera um aumento de 5% a 15% em relação ao que seria normal", 
comenta Miguel.  
 
Segundo a consultoria, para atender a essa demanda, só em São Paulo, será preciso uma nova 
pista em Campinas ou um terceiro aeroporto. Além disso, pátio e terminais em Campinas e 
Guarulhos terão de ser ampliados. "O problema maior está em São Paulo, mas já há outros 
aeroportos que começam a operar no limite", diz Miguel, alertando para urgência dos 
investimentos no setor. "Estamos no limite do tempo. Não é algo que pode esperar mais dois 
ou três anos."  
 

 
Leia mais: 



 
Para atrair capital, estádios devem ser arenas multiuso 
Liliana Lavoratti 
 
Nenhum investidor privado se interessará em colocar dinheiro na construção dos estádios 
necessários para o Brasil sediar a Copa se esses empreendimentos forem voltados unicamente 
para abrigar jogos de futebol. "Isso seria jogar dinheiro fora em novos elefantes brancos, 
iguais aos que temos, que, além de estar caindo aos pedaços, são obsoletos", diz Wladimir 
Antonio Rioli, presidente da Pluri Bank Corp Sport, empresa de engenharia financeira.  
 
Na avaliação de consultores esportivos, de 10 a 12 estádios privados terão de ser feitos nos 
próximos seis anos para atender aos requisitos da Federação Internacional de Futebol (Fifa). 
Com exceção do Maracanã, no Rio, que terá de passar por uma série de adaptações, e o do 
Palmeiras, em São Paulo, nas demais capitais os campos não têm condições de se tornar palco 
do campeonato.  
 
Para Rioli, a saída é investir em arenas multiuso, que servem para abrigar não apenas outros 
tipos de competição esportiva, mas podem ser complexos de entretenimento – shows, 
shopping, restaurantes e cinemas, a exemplo do que ocorrerá com o do Palmeiras. Construído 
em parceria com a WTorre Empreendimentos Imobiliários, a arena palmeirense será uma das 
primeiras arenas na América Latina, com investimento de R$ 250 milhões e previsão de 
conclusão em dezembro de 2009. Para João Mansur, diretor da WTorre, modernizações como 
essa possibilitariam aos clubes atrair públicos de renda mais alta e obter receita mais estável.  
 
A Associação Brasileira da Indústria do Esporte (Abriesp) estima que megaeventos 
programados para os próximos anos – além da Copa, Olimpíadas Militares e a possível 
Olimpíada de 2016 – elevem em cerca de 15% o faturamento do setor esportivo.  
 
Mansur destaca que o governo brasileiro terá de fazer a sua parte para atrair o capital privado. 
Ele concorda com a crítica de Rioli aos sinais emitidos pelo governador da Bahia, Jaques 
Wagner (PT), de colocar dinheiro público na reconstrução do Estádio Fonte Nova, em Salvador 
(BA), que desabou devido às más condições de manutenção.  
 
Os investidores vêem chances de novos negócios, seis anos antes do evento. Segundo o 
secretário de Esportes de Goiás, Tales Barreto, já está havendo "assédio" por parte de grupos 
imobiliários portugueses interessados em adquirir os 54 mil metros quadrados onde está 
atualmente instalado o Estádio Serra Dourada, pertencente ao governo goiano. "O estado tem 
um papel mais importante do que ficar abrindo e fechando os portões de um estádio de 
futebol", afirma Barreto, desanimado com as iniciativas frustradas de promover atividades 
culturais e de lazer no local.  
 
Para coordenador do grupo interministerial para a Copa 2014, Alcino Reis, cabe ao governo dar 
as condições para que a segunda Copa sediada pelo Brasil "seja a melhor da história da Fifa". 
Mas, diz, o governo não deve financiar investimentos essencialmente privados. "Nosso papel é 
contribuir para a infra-estrutura física e turística, estruturando a captação de dinheiro 
privado", acentua. O trabalho deslanchará quando a Fifa definir as cidades-sede.  
 

 
Leia mais: 
 
Estados travam guerra para sediar jogos 
Liliana Lavoratti 
 
Uma verdadeira guerra entre os governos estaduais e capitais está sendo travada nos 
bastidores por um lugar ao sol no mundo das oportunidades vislumbrado no horizonte da Copa 
Mundial de Futebol no Brasil, em 2014. Até o final de março, quando a Federação Internacional 
de Futebol (Fifa) anunciará de 8 a 12 cidades que vão sediar os jogos, só tende a subir o tom 
da campanha de convencimento acerca da capacidade de enquadramento nas exigências da 
entidade. Dentre as armas utilizadas, está a contratação de consultorias com expertise em 



projetos de infra-estrutura geral e ligados ao esporte para preparar projetos adequados aos 
critérios da Comissão de Inspeção da Fifa. Este arsenal inclui até a defesa da Copa do Mundo 
da Amazônia por parte de Rio Branco (AC), Manaus (AM) e Belém (PA), que concorrem por um 
espaço entre as sedes.  
 
A dimensão econômica, política e social do megaevento justifica a queda-de-braço. "O capital 
político envolvido nessa história é imenso. As capitais e os respectivos estados escolhidos terão 
dividendos de todos os tipos", afirma o coordenador do grupo interministerial para a Copa 
2014, Alcino Reis, do Ministério dos Esportes. Por isso - ressalta --, neste momento de forte 
movimentação das 18 capitais candidatas, o governo federal defende o máximo de 
neutralidade em relação às candidaturas. O máximo que ele diz fazer é palpitar sobre o 
número de sedes. "O tamanho do Brasil justifica a escolha de 12 cidades", sugere. A Fifa 
resiste a essa quantidade e quer restringir esse número a oito, enquanto o máximo esperado 
das negociações é dez cidades.  
 
A briga está mais concentrada entre as capitais fora do seleto grupo das maiores cidades 
brasileiras com "cadeira cativa" no mapa da Copa de 2014. É o caso do Rio, São Paulo, Belo 
Horizonte, Salvador, Brasília e Porto Alegre. Do resto das candidatas - Manaus, Belém, 
Fortaleza, Natal, Olinda/Recife, Maceió, Rio Branco, Cuiabá, Campo Grande, Curitiba, 
Florianópolis e Goiânia -, seis deverão ser eliminadas, considerando-se que a Fifa opte pelo 
máximo de sedes (12), o que é pouco provável. Segundo fontes extra-oficiais, a expectativa é 
que essa meia dúzia de excluídas conquiste pelo menos a condição de subsede, servindo de 
hospedagem para as seleções de futebol, o que já vai gerar movimento considerável no 
município .  
 
Nessa situação estão Manaus e Belém, as duas dentre as três capitais do Norte - a terceira é 
Rio Branco - com mais chance de sediar jogos do campeonato mundial. Segundo Wladimir 
Antonio Rioli, presidente da Pluri Bank Corp Sport, "a escolha entre essas cidades será 
política".  
 
Para assessorar a candidatura de Manaus, o governo do Amazonas contratou a Deloitte - 
Empresa de Auditoria e Consultoria de Negócios. Sua concorrente, a PricewaterhouseCoopers 
(PwC) presta serviços para o governo do Pará, que também já anunciou a aplicação de R$ 5 
milhões na Copa, boa parte disso na reforma do Estádio Olímpico. "A Copa é um evento de 
negócios como qualquer outro e gera muito dinheiro para a Fifa. A da Alemanha rendeu € 8,5 
bilhões. Portanto, a Fifa não vai arriscar nada, rejeitará as candidaturas que não fizerem a 
lição de casa", afirma Robson Calil, sócio da Deloitte e coordenador das iniciativas da empresa 
para a Copa de 2014. Prova disso foi o recado dado semanas atrás pela entidade às 
autoridades da África do Sul, indicando a possibilidade de substituir a África do Sul como sede 
do mundial de 2010 caso as autoridades "não se mexam" mais rapidamente.  
 
Há dois meses a Deloitte está na capital amazonense com a incumbência de elaborar um 
´Plano Mestre, montado de acordo com as exigências da Fifa descritas no Caderno de 
Encargos. Entre as obras previstas está a reformulação total do estádio Vivaldo Lima 
(Vivaldão). "Um evento dessa dimensão precisa ser nacionalizado", acrescenta Calil. É natural 
que capitais do Sudeste e do Sul tenham suas candidaturas fortalecidas por disporem de maior 
infra-estrutura de transportes e em outras áreas.  
 
Também de olho no rigor das normas do Caderno de Encargos da Fifa, desde maio o governo 
do Pará, com assessoria da Price, identificou cerca de 280 projetos em andamento ou prestes 
a serem iniciados, totalizando cerca de R$ 6 bilhões - parte dos quais voltados para preparar 
Belém para o Fórum Social Mundial em janeiro próximo. Com base neles será elaborado um 
plano de execução de obras nas áreas de infra-estrutura, turismo e sustentatibilidade, 
segurança e saúde. "Belém é a porta de entrada da Amazônia e já faz parte do calendário 
anual de atletismo, abrigando o Grand Prix de Atletismo por causa da capacidade do nosso 
estádio olímpico ", afirma a coordenadora do Grupo de Trabalho Copa, Lucia Penedo. Segundo 
ela, esses requisitos, aliados à paixão dos paraenses pelo futebol, supera o fato de os times 
locais pertencerem à terceira divisão.  
 



De acordo com Marcos Nicolas, diretor da Price e coordenador dos projetos da consultoria 
vinculados à Copa de 2014, todo o planejamento de Belém e de outras cidades candidatas que 
deverão fechar contrato com a Price em breve, será feito em cima de um conceito básico: a 
infra-estrutura montada para ser usada durante um mês em 2014 terá de ser adequada a um 
aproveitamento futuro. "Não dá para imaginar que a iniciativa privada vai botar uma quantia 
bem razoável de recursos em obras sem perspectiva de sustentação futura", comenta Nicolas. 
Ele lembra que a Alemanha incrementou entre 18% e 22% a economia do turismo depois da 
Copa de 2006. "E olhe que eles são um povo sisudo e nós esbanjamos simpatia", acrescenta.  
 
Ao contrário dos investimentos estimulados pelo mundial de futebol, que ainda vão levar um 
tempo para sair do papel, este momento é decisivo para as cidades candidatas e o corpo-a-
corpo só deve crescer. A Fifa deve enviar uma missão ao País em breve para encontros com 
especialistas e visitas às cidades candidatas. Movimentos que também devem resultar em 
novos contratos para as consultorias e a definição de planos de investimentos nos estados, 
entre outras ações.  
 
E isso tudo porque, oficialmente, o Brasil não pode divulgar ainda a Copa de 2014, pois pelas 
regras vigentes, a vez é da Copa de 2010 na África do Sul e, portanto, é esse o evento que 
deve ser difundido. Do ponto de vista formal, o Brasil somente poderá iniciar uma campanha 
para divulgar o campeonato mundial de futebol depois do término dos jogos nas cidades 
africanas.  
 

 
 

 
Leia mais: 
 
Cifras elevadas vão gerar dividendos 
Ana Cecília Americano 
 
O tamanho das cifras envolvidas nas perspectivas de investimentos abertas pela realização da 
Copa Mundial de Futebol no Brasil em 2014 dá a dimensão dos dividendos econômicos e 
políticos envolvidos no megaevento. Somente os recursos necessários para as obras de 
transporte nas cidades-sede foram estimados em R$ 38,5 bilhões, segundo o Plano de 
Mobilidade Urbana elaborado pelo Ministério do Turismo.  
 
Esses total é o que será necessário gastar para dotar as capitais de metrô e corredores de 
ônibus. Metade disso é o valor calculado para o Trem Bala entre o Rio de Janeiro e São Paulo; 
outros R$ 15 bilhões iriam para a capital paulista, mais R$ 5 bilhões para o Rio, Belo Horizonte 
ganharia R$ 211 milhões, Porto Alegre R$ 1,2 bilhão, Fortaleza R$ 189 milhões, Recife/Olinda 
R$ 198 milhões, mesma quantia prevista para Natal e Maceió, além de outros R$ 710 milhões 
para Brasília.  
 
A comissão interministerial para a Copa de 2014 já definiu que o Tribunal de Contas da União 
(TCU) vai acompanhar de perto a execução de todas as obras planejadas para dotar o País da 
infra-estrutura exigida pela Federação Internacional de Futebol (Fifa). "Não vamos repetir o 



que ocorreu durante os Jogos Pan-Americanos, as atribuições serão muito bem definidas para 
evitarmos empurra-empurra de responsabilidades", afirma o coordenador da comissão, Alcino 
Reis.  
 
A Fifa exigirá que prazos e qualidade, entre outros requisitos, sejam plenamente atendidos - o 
caderno de encargos traz 141 exigências. "E nenhum atraso poderá ocorrer", destaca o sócio 
da PricewaterhouseCoopers - Brasil, responsável pela área de Serviços a Projetos de Infra-
Estrutura e Megaprojetos de Investimento, Maurício Girardello.  
 
Um evento com uma repercussão inigualável, assistido por 33 bilhões de espectadores – se 
levarmos em conta as audiências cumulativas - também terá de tomar muito cuidado com 
outras áreas. "As condições de segurança terão de ser melhoradas num patamar 
completamente diferente ao que o Brasil está acostumado", diz Robson Calil, um dos sócios da 
Deloitte Brasil. As exigências da Fifa passam, inclusive, pela existência de uma força policial 
poliglota.  
 
O evento que será realizado em 2014 irá incentivar o investimento em infra-estrutura no Brasil 
em um momento muito propício. "O mercado global está numa fase denominada ''longo boom 
em infra-estrutura'', onde estima-se que U$ 41 trilhões serão investidos nos próximos 25 anos, 
dos quais de 50% a 60% do total em mercados emergentes", destaca o sócio da 
PricewaterhouseCoopers - Brasil, Maurício Girardello.  
 
Tudo indica que não devem faltar recursos financeiros para a Copa, mas as metas são 
ambiciosas, observa o consultor. "Além dos gargalos a serem geridos para que, de fato, o que 
foi planejado para o evento seja alcançado, é necessário estabelecer uma linguagem e meios 
que forneçam aos setores público e privados condições adequadas para planejar, executar e 
manter os projetos até a geração de todos os benefícios previstos", comenta Girardello.  
 
Neste sentido, Calil acredita que os prazos para o Brasil dar conta de todos os projetos estão 
curtos. "É preciso ter tempo para estudar quais as melhores soluções do ponto de vista de 
custos e benefícios, como o legado que esses investimentos deixarão às comunidades", 
defende. "Caso contrário, se deixarmos para fazer tudo às pressas, não saberemos se optamos 
pelas melhores soluções de investimentos", conclui.  
 

 
Leia mais: 
 
Transporte é a maior preocupação 
Caio Cigana 
 
A melhoria da infra-estrutura de transportes está na frente das preocupações das cidades 
candidatas a sediar os jogos da Copa de 2014. Para o coordenador da comissão que cuida dos 
trabalhos relativos à candidatura de Porto Alegre (RS) e secretário estadual de Turismo, José 
Heitor Gularte, a cidade tem boas perspectivas e o único grande ponto de interrogação está na 
área de transporte. "O metrô é o principal desafio. Será que vamos conseguir até lá?", 
questiona.  
 
O presidente da Trensurb, Marco Arildo Cunha, acredita que há tempo hábil. "O plano 
integrado de transporte da região metropolitana está concluído e, com isso, é possível licitar 
alguns contratos como o projeto de engenharia ainda este ano e, em 2009, realizar a 
concorrência para as obras",. prevê. O trecho a ser construído seria de 13,2 quilômetros a um 
custo de R$ 1,5 bilhão, que serão obtidos junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES). "Esperamos que o PAC da Mobilidade inclua os projetos voltados 
para a Copa."  
 
Gularte estima em 150 mil o número de visitantes na cidade e arredores com a confirmação da 
capital gaúcha como palco de alguns jogos. "A rede hoteleira de Porto Alegre é de boa a 
ótima", avalia. Estádios habilitados não faltarão para Porto Alegre e serão bancados pela 
iniciativa privada. O preferido é o Beira-Rio, do Sport Clube Internacional, que receberá um 



investimento de R$ 250 milhões para reformas, com ampliação de capacidade de público. Será 
construído também um complexo de 30 mil metros quadrados com hotel e espaços para 
eventos.  
 
O projeto se insere em outros que visam dar nova vida às regiões das margens do Guaíba. A 
bancada gaúcha assegurou para 2009 recursos na ordem de R$ 12 milhões que a prefeitura irá 
colocar em obras de revitalização da orla. Aliada a esta iniciativa, o governo estadual dá 
andamento ao projeto de revitalização do Cais Mauá, próximo ao Porto de Porto Alegre, que 
deve receber investimento de R$ 400 milhões da iniciativa privada para criar áreas de lazer, 
entretenimento, cultura e gastronomia que tornem mais aprazível a convivência da população 
e dos turistas com a cidade e o rio.  
 



 
 



Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 12, 13 e 14 set. 2008, Primeiro Caderno, p. A6-
A7. 


