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Depois do Jogos Pan-Americanos que, ao contrário do que se dizia, não deixou legado algum 
para a cidade a Copa do Mundo de 2016 tornou-se a grande esperança do setor de turismo 
para que o Rio, enfim, recebe melhorias significativas de infra-estrutura para sediar grandes 
eventos. 
 
Um acontecimento desta magnitude poderá aumentar em até 20% o fluxo de turistas que 
visitam a cidade, mas é inegável que os governos têm um imenso trabalho pela frente. Em 
contato com organizadores do evento e grupos que farão o trabalho de recepção aos turistas, 
as expectativas são as melhores, com a percepção de que este é o momento para pôr a casa 
em ordem, como já vem tentando fazer o prefeito Eduardo Paes. 
 
Para que o sonho se concretize e o Rio, como se espera, ganhe destaque no evento melhorias 
nos setores de segurança e transporte público são fundamentais. A iniciativa privada já vem 
fazendo sua parte. Temos uma rede hoteleira boa - e não excelente, como deve ser mas várias 
redes já estão ampliando suas instalações, principalmente em direção à Barra da Tijuca, daí a 
importância de facilitar o acesso à região. 
 
A expectativa é de que a Copa atraia cerca de 25 mil turistas durante o período, número 
suficiente para incentivar o setor. A Rede Accor já avança em direção à Barra e possui dois 
novos hotéis em funcionamento. A Windsor também se comprometeu a ampliar sua rede, o 
que já vem sendo feito gradativamente. 
 
O governo, porem, precisa fazer sua parte e de fato tirar o projeto do papel. Isso sem 
esquecer da crise financeira internacional, que não pode servir de desculpa para atrasar os 
trabalhos a fim de que, após a Copa, os cariocas tenham de fato um legado para se orgulhar. 
 
Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 2 fev. 2009, Primeiro Caderno, p. A3. 


