
Governo federal fará sua parte para superar gargalos, diz Barreto 
Liliana Lavoratti 
 
A realização da Copa Mundial de Futebol em 2014 no Brasil cria perspectivas de aceleração de 
investimentos na infra-estrutura turística que falta para o País melhorar sua inserção no 
mercado internacional. Estimativas preliminares indicam que meio milhão de visitantes 
estrangeiros desembarcarão em território brasileiro para assistir aos jogos e movimentar o 
turismo. "Nos próximos seis anos temos a oportunidade de construir um legado para ampliar o 
peso da atividade turística na economia brasileira. Algo que vai muito além de fazer bonito 
num campeonato mundial de futebol", afirma o ministro do Turismo, Luiz Barretto.  
 
Atingir essas metas ambiciosas, entretanto, requer desde já um planejamento criterioso. 
Segundo o ministro, isso já começou com uma diversificada agenda do setor, que engloba 
desde a qualificação do receptivo - inclusive cursos de língua estrangeira para taxistas, 
garçons e recepcionistas de hotéis - até uma estratégia de atração de investidores nacionais e 
estrangeiros. "O governo federal fará sua parte para superar os gargalos da infra-estrutura 
física e, com isso, tornar atrativos os investimentos privados, que são relevantes nesse 
processo", enfatiza o ministro.  
 
Dentre as iniciativas em andamento estão negociações com o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para financiar com custo barato a reforma e a 
ampliação da rede hoteleira. E, no âmbito da segunda etapa da política industrial, está sendo 
cogitada a desoneração do setor. Nessas conversas, além do Ministério do Turismo, participam 
a Empresa Brasileira de Turismo (Embratur), braço do governo voltado à promoção do Brasil 
no exterior, e dezenas de entidades representativas do setor.  
 
Mais adiantado está o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) da mobilidade urbana, 
voltado para dotar as cidades-sede dos jogos de condições de transporte. Dos R$ 40 bilhões 
estimados para esse conjunto de obras, metade deverá ser destinada ao trem-bala planejado 
para partir de Campinas (SP) - passando pelos aeroportos de Viracopos, na mesma cidade, e 
Cumbica, na capital paulista -- e seguir até o Aeroporto Internacional do Galeão, na cidade do 
Rio de Janeiro (RJ), destino final da linha. Essa previsão de investimentos para a Copa é a 
única, até agora, feita em bases mais detalhadas.  
 
O pacote está em fase de refinamento no Ministério das Cidades e na Casa Civil, sob a 
coordenação da ministra Dilma Rousseff, e a previsão é que tanto o PAC da mobilidade urbana 
como o processo de licitação do trem-bala sejam anunciados em março, logo após a Federação 
Internacional de Futebol (Fifa) anunciar as capitais - entre oito e doze - que irão sediar os 
jogos. Essas cidades serão beneficiadas com recursos públicos para a construção de corredores 
de ônibus e metrô. Empreendimentos em estádios, na indústria hoteleira e gastronômica 
deverão ser estimulados, mas terão de ser feitos por empresas privadas.  
 
O ministro lembra de outras ações em curso que vão beneficiar a infra-estrutura física turística 
não apenas para o movimento durante a Copa, mas para o período pós-campeonato mundial. 
Dez estados já apresentaram projetos neste sentido ao Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), que financiará US$ 1 bilhão.  
 
O próprio Ministério do Turismo investiu de 2003 a 2007 o total de R$ 4 bilhões para melhorar 
acessos a cidades turísticas, asfaltamento de estradas, centros de artesanato, sinalização 
turística e até saneamento básico nesses destinos de visitantes. Os próximos anos, entretanto, 
devem demandar uma ampliação dessas verbas, pois será necessário reforço em outras áreas, 
como a ainda não resolvida crise aérea - com melhoria dos aeroportos e aumento do número 
de freqüência de vôos internacionais - e a qualificação profissional dos trabalhadores nos 
diversos segmentos que compõem a cadeia da indústria do turismo (receptivo, hotéis, 
restaurantes e deslocamento).  
 
Neste sentido, o ministério encomendou à Fundação Getulio Vargas (FGV) o aprofundamento 
de pesquisa feita ano passado que mediu o nível de competitividade de 65 destinos turísticos 
brasileiros escolhidos como os de maior potencial. O estudo foi ampliado nas 18 cidades 



candidatas a sediar os jogos da Copa para saber o que falta para atender às exigências da Fifa 
em itens como acesso aeroportuário e rodoviário, hospedagem, alimentação, segurança e 
atendimento médico-hospitalar. O ministério espera a definição das cidades-sede para divulgar 
o resultado.  
 
Embora faltem seis anos para o evento, o setor acredita ser preciso arregaçar as mangas 
desde já para que operadores, agências de viagens, hotéis, resorts, pousadas, restaurantes se 
preparem para vender pacotes turísticos de curta duração -de uma semana para outra, 
equivalente ao período entre os jogos - no entorno das cidades-sede. "Além do meio milhão de 
estrangeiros que deverão desembarcar aqui, haverá um movimento intenso de turistas 
brasileiros", prevê Barreto. 
 

 
 

 
Leia mais: 
 
Navios podem ser solução para hospedagem 
 
Na contramão da maioria das projeções feitas por conta do horizonte de investimentos aberto 
pela realização da Copa de 2014, o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis 
(ABIH), Álvaro Bezerra de Mello, é mais cauteloso. Depois de visitar recentemente a África do 
Sul para conhecer como aquele país está preparando a hotelaria e o turismo para receber os 
visitantes durante a Copa de 2010, ele passou a defender a mesma solução: navios de 
cruzeiros podem evitar que o surgimento de novos empreendimentos hoteleiros fiquem ociosos 
após o evento.  
 
"Não dá para apostar em milagres. Agora mesmo a China não conseguiu encher todos os 
hotéis durante as Olimpíadas. Em algumas cidades, como Barcelona, na Espanha, continuaram 
com o turismo em alta após as Olimpíadas, mas a maioria que sediou esses megaeventos 
ficaram na mesma. Por isso, a solução dos cruzeiros é uma boa saída", enfatiza Mello, 
presidente do Conselho de Administração do grupo hoteleiro Othon.  
 
Segundo o presidente da ABIH nacional, o setor hoteleiro "está com as barbas de molho", 
entre outros motivos, porque aprendeu com o ocorrido na capital paulista que há cinco anos 
aumentou em 150% a capacidade hoteleira, passando de 25 mil para 75 mil quartos. "Mais de 
trinta hotéis fecharam, foi um verdadeiro desastre. Curitiba está com um problema parecido, 
assim como outras capitais candidatas a sediar os jogos também", comenta.  
 
Para ele, a entidade no Rio levantou que é de 19 o número total de hotéis em construção ou 
que já obtiveram licença. Esses novos empreendimentos equivalem entre 3 e 4 mil novos 



quartos. "Se pudermos resolver a demanda do evento com os navios de cruzeiro, quando a 
Copa terminar não teremos nenhum tipo de problema", acrescenta. No réveillon e carnaval, 
chegam ao litoral fluminense navios de cruzeiro vindos de várias partes do mundo totalizando 
cerca de três mil quartos.  
 
A ampliação desse movimento atual durante o período da Copa seria um bom caminho 
também para São Paulo, Salvador, até mesmo para Curitiba, que tem o porto de Paranaguá, 
bem como Manaus e outras cidades que poderão abrigar as partidas do campeonato mundial, 
defende Mello. "Não adianta fazer um grande movimento para a andorinha do verão. Os 
hoteleiros querem que o Brasil siga a África do Sul", enfatiza. A acomodação em navios de 
cruzeiro, além de aceita pela Fifa, é frequentemente adotada durante copas do mundo. 
 
 Segundo Mello, a entidade já colocou à disposição do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) 90% 
da capacidade hoteleira na cidade do Rio de Janeiro (cerca de 25 mil quartos) para ser 
utilizada nos trinta dias do campeonato mundial que será realizado no País em 2014.  
 

 
Leia mais: 
 
"A Copa de Futebol no Brasil será única" 
Liliana Lavoratti 
 
Um evento global do porte da Copa do Mundo de futebol deve ser vista desde já pelo Brasil 
como a melhor ferramenta de marketing para apresentar o País ao mundo, como fizeram as 
nações que sediaram o campeonato na era da comunicação global e instantânea. Esta é a 
opinião do consultor de marketing turístico Josep Chias, um dos planejadores dos Jogos de 
Barcelona de 1992 e consultor do Plano Aquarela - Marketing Turístico Internacional do 
Ministério do Turismo.  
 
Apesar de reconhecer as deficiências da infra-estrutura física e de serviços existentes no Brasil 
- e que terão de ser sanadas nos próximos seis anos -, Chias aposta no sucesso da Copa de 
2014. "Com a experiência acumulada com o carnaval, o réveillon no Rio e Jogos Pan-
Americanos, somada à paixão dos brasileiros pelo futebol, alguém duvida que a Copa Mundial 
de 2014 não vai ser única?", ressalta o consultor espanhol em entrevista à Gazeta Mercantil. A 
seguir, os principais trechos:  
 
Gazeta Mercantil - O senhor está otimista em relação à capacidade do Brasil para a 
Copa de 2014. Por quê?  
 
O Brasil demonstrou em eventos esportivos sua capacidade de organização, como nos Jogos 
Pan-Americanos. Além disso, tem uma experiência permanente na organização de eventos de 
grande porte como carnaval, réveillon, Rock in Rio entre outros. É preciso considerar ainda que 
os brasileiros encantam facilmente com seu jeito de ser alegre e expansivo, como mostram 
todas as pesquisas com os turistas estrangeiros. Finalmente se o tema é futebol, alguém pode 
ter alguma dúvida de que a Copa do Mundo de Futebol no Brasil não vai ser única?  
 
Gazeta Mercantil - Mas o País é carente em várias áreas de infra-estrutura, sem 
contar outros problemas, como a violência.  
 
Não conheço em detalhes os investimentos esportivos, mas a maioria dos estádios necessita 
de uma importante remodelação, isso é verdade. Muitas capitais também são desprovidas de 
boas conexões rodoviárias de acesso aos estádios. Não existem resorts especializados para o 
treinamento esportivo com um patamar de qualidade internacional. Além dos investimentos 
específicos em infra-estrutura para a competição esportiva, o Brasil certamente terá de 
melhorar as condições de transportes urbanos de massa e a hospedagem de alta qualidade em 
algumas cidades.  
 
Gazeta Mercantil - Cite um exemplo de algo que precisará ser feito.  
 



Existem resorts que podem ser usados para abrigar os times, mas esse é um produto que no 
Brasil ainda não está desenvolvido para servir especificamente ao turismo esportivo. A 
existência desse tipo de resort faria com que o País passasse a ser visto como dotado de infra-
estrutura esportiva.  
 
Gazeta Mercantil - A quem caberá o papel de coordenar a tarefa de atrair 
investimentos privados ?  
 
O governo federal tem que criar o guarda-chuva e depois abrir espaço para governos estaduais 
e municipais, principalmente das cidades-sede dos jogos e hospedagem das seleções. O setor 
privado nacional e estrangeiro também terá de ser chamado. Isso tudo será complementado 
pela atuação do próprio Comitê Organizador.  
 
Gazeta Mercantil - Na área de serviços, a qualificação também não terá de ser 
intensificada?  
 
Outro trabalho relevante é a qualificação dos serviços, incluindo o receptivo em hotéis e 
aeroportos. Dentre as necessidades, está a capacitação em idiomas estrangeiros.  
 
Gazeta Mercantil - Como o Brasil pode agregar valor à sua imagem no exterior com a 
Copa de 2014? 
 
 A Copa, assim como as Olimpíadas, é um evento global e, portanto, deve ser considerado 
como uma apresentação do Brasil ao mundo. Não foi isso que aconteceu durante a cerimônia 
de inauguração das últimas Olimpíadas em Pequim? Por isso, o primeiro passo é entender a 
Copa como uma ferramenta de marketing para a imagem desejada do Brasil no mundo, como 
foi feito no caso de Barcelona (Espanha), Sydney (Austrália) e na Copa da Alemanha.  
 
Gazeta Mercantil - A exposição na mídia também será um fator fundamental.  
 
A mídia gratuita que se gera antes e durante os jogos da Copa com informações, dossiês e 
imagens é simplesmente fenomenal para o País que sedia a Copa. Isso pode ser ampliado 
ainda mais se as emissoras de tevê prepararem conteúdos para mostrar o melhor de cada 
lugar, como acontece nas retransmissões do Tour de France, que são quase uma série de 
filmes de promoção turística do país. E depois dos jogos, aproveitando o sucesso com uma boa 
campanha de promoção dos destinos brasileiros, que serão muito melhor conhecidos.  
 
Gazeta Mercantil - O Plano Aquarela, principal estratégia de divulgação do turismo no 
Brasil no exterior, está sendo reformulado para atrair públicos potenciais para a 
Copa. Quais são as mudanças?  
 
O Plano Aquarela já está sendo trabalhado para que, logo após o término da Copa de 2010, 
seja dada a largada da promoção do turismo brasileiro durante o campeonato de 2014. Antes 
disso não dá para fazer nada formalmente, de acordo com as regras da Federação 
Internacional de Futebol. Temos de ser objetivos na geração de expectativas de turismo 
internacional. Pequim recebeu cerca de 400 mil visitantes estrangeiros durante as Olimpíadas, 
incluindo todos aqueles diretamente vinculados com o evento. O turismo interno motivado 
pelas Olimpíadas abrangeu cerca de 6 milhões de pessoas. A Embratur já prevê recursos 
específicos para a promoção do Brasil no exterior a partir de 2010.  
 
Gazeta Mercantil - Existe alguma meta neste sentido?  
 
Ainda não podemos formular uma meta porque as decisões de organização do evento não 
estão completas. Portanto, devemos trabalhar com a idéia de que, em termos de marketing, a 
Copa é uma grande oportunidade para ocupar um lugar importante na prateleira da 
visibilidade mundial.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 15 set. 2008, Primeiro Caderno, p. A7. 


