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Aeroporto, estradas, transporte coletivo, energia, investimento em estádios. Trabalho não falta 
para as 12 cidades 
 
A festa foi grande, mas é hora de começar a trabalhar. O pontapé inicial do Mundial ocorrerá 
daqui a mais de cinco anos, mas 2014 está logo ali, se levarmos em conta os desafios que o 
País tem pela frente. Como disse o presidente da CBF, Ricardo Teixeira, a escolha das sedes foi 
apenas o início da caminhada, pois "falta muita coisa a ser feita". Há muito a fazer, não apenas 
em construção e reforma de estádios, mas, principalmente, em infraestrutura. 
 
Transporte, comunicação, energia e hotelaria são alguns dos vários itens que precisarão de 
investimentos pesados de municípios, Estados e do Governo Federal - além, claro, da 
segurança. E a maior parte dos recursos virá dos cofres públicos. 
 
Praticamente todas as 12 cidades escolhidas precisarão de melhorias em seus aeroportos e 
estradas. O transporte público é um calcanhar de Aquiles comum. Há cidades com deficiências 
sérias na área de saneamento, como Salvador; outras apresentam um trânsito caótico, caso 
de São Paulo. Todas, porém, garantem que não haverá problema sem solução até 2014, custe 
o que custar. 
 
A conta, de fato, vai ser alta. Os primeiros cálculos, feitos pelos organizadores, sugeriam que a 
Copa vai exigir investimentos de R$ 27 bilhões, R$ 23 bilhões dos quais a serem torrados em 
infraestrutura. Os R$ 4 bilhões restantes vão ser gastos na construção e reformas de estádios. 
Ao contrário do que a CBF tem apregoado, parte dessas obras terá, sim, de ser paga com 
recursos públicos, pois o plano de bancar totalmente as arenas com dinheiro da iniciativa 
privada parece ter ido por terra sob a desculpa da crise econômica mundial. 
 
Isso sem contar a montanha de dinheiro do PAC da Copa, que o Governo Federal vai anunciar 
nos próximos dias. Segundo o ministro das Cidades, Márcio Fortes, o programa vai dar 
prioridade a obras de mobilidade urbana, pois o transporte coletivo é deficiente em todas as 
cidades brasileiras. Além disso, obras como o trem-bala para ligar o Rio a São Paulo, cujo atual 
custo estimado beira os R$ 28 bilhões, também vão pegar carona no embalo do Mundial. 
 
O cálculo inicial dos organizadores não levava em consideração nem os investimentos do PAC e 
nem o que governos estaduais, animados com a Copa, andaram prometendo nos últimos dias. 
São Paulo, por exemplo, também garante ter planos de investir, com recursos próprios, outros 
R$ 27 bilhões. 
 
Em 2006, a Alemanha gastou 7,1 bilhões (R$ 19,7 bilhões) com obras de infraestrutura e 
estádios. O Brasil, pelo que mostram os primeiros cálculos, vai empregar bem mais que isso. 
Pudera: as necessidades são bem maiores do que as dos anfitriões da última Copa. 
 
CONTRAPARTIDA 
 
Em qualquer situação, um Mundial exige o desembolso de uma dinheirama considerável. A 
contrapartida, porém, pode ser bastante compensadora.  
 
Por exemplo: o Ministério do Turismo acredita que os 500 mil turistas estrangeiros que, 
calcula, virão ao Brasil, deixarão no País R$ 5 bilhões. Há, também, geração de empregos (na 
Alemanha, foram 25 mil; por aqui, há quem fale em 200 mil novas vagas). Uma Copa 
movimenta vários setores da economia e vai gerar muito atividades e dividendos que o Pan de 
2007, que movimentou R$ 10 bilhões e 42 setores da economia, segundo estudo da Fipe 
(Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Sem contar o "legado??, ou seja, o benefício 
permanente que a população terá com as obras de infraestrutura realizadas a reboque do 
Mundial. 
 



A preocupação inicial, porém é fazer obras e cumprir prazos. O presidente da Fifa, Joseph 
Blatter, é otimista. "Confio que tudo será bem feito e concluído a tempo??, afirmou, negando 
que a distância entre as sedes seja um problema. 
 
O secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, não se mostrou tão preocupado com a falta de 
segurança em alguns estados brasileiros. “Violência num País é totalmente diferente em 
relação à segurança de evento”  
 
NÚMEROS 
 
R$ 27 bilhões é o custo estimado do Mundial  
 
R$ 4 bilhões serão investidos na construção e reforma de estádios 
 
5OO mil turistas estrangeiros são esperados no País em 2014 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 1 jun. 2009, Brasil 2014, p. H1-H3. 


