
Copa de 2014 mostrará Brasil além do futebol, diz ministro 
Cristiane Marsola 
 

 
 
O ministro dos Esportes, Orlando Silva, defendeu que a Copa de 2014 será uma ótima 
oportunidade para fazer a boa imagem do Brasil para o mundo. A opinião foi dada durante a 
palestra "Copa do Mundo de 2014 - Oportunidades para o setor de serviços" que ministrou na 
última segunda-feira (1º), na ACSP (Associação Comercial de São Paulo). "Será a 
oportunidade de mostrar ao mundo o que há de melhor no Brasil, não só os destinos 
turísticos, mas a competência de um País que se situa entre os líderes mundiais do século 21. 
A Copa será uma grande oportunidade de o mundo nos ver para além do futebol". 
 
De acordo com Silva, a Copa de 2014 é uma homenagem ao futebol pentacampeão mundial. 
"O mundo inteiro admira o futebol do Brasil e reconhece o País a partir do futebol". 
 
O ministro iniciou a apresentação mostrando a importância do esporte para brasileiros e para 
todo o mundo. "Vou partir do evidente. Sabemos que o futebol é o esporte principal dos 
vários mercados, com uma fidelidade maior da torcida, é a modalidade esportiva que supera 
todas as barreiras culturais e sociais". 
 
A Copa da Alemanha, que aconteceu em 2006, teve a presença de 3 milhões de espectadores 
em 12 estádios e 18 milhões de participantes das festas realizadas nas cidades anfitriãs. "É 
uma variável importante que tem repercussão sobretudo no turismo. Eu tive a oportunidade 
de me surpreender pessoalmente em Berlim acompanhando alguns desses festivais, onde 
você vê a quebra da imagem que se tinha do alemão, quadrado, sisudo. O que se via era um 
povo celebrando", falou. 
 
O evento causou um aumento de 19,3% no número de pernoites de turistas estrangeiros no 
país, em junho e julho daquele ano. Foram 12,5 milhões de dias de hospedagem a mais que 
no mesmo período do ano anterior. O número de turistas vindos do Brasil aumentou 255,8% 
no período. 
 
Segundo o ministro, o grande beneficiado direto é o turismo. "Com a promoção que o País 
conquista com o mundial, o aquecimento na economia se projeta, sobretudo no setor de 
turismo, por um período posterior à realização", disse. 
 
Além disso, o País, de acordo com o ministro, ganha o legado que será deixado. "A Copa tem 
uma fase anterior muito importante que é de investimento em infra-estrutura e de 



preparação do País. Isso tem uma repercussão fantástica no aquecimento da economia e na 
geração de oportunidades", disse. Silva defendeu que o investimento no PAC (Plano de 
Aceleração do Crescimento) da Copa vai ajudar o Brasil a sair da crise internacional. 
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