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Caio Carvalho 
 
Coordenador da comissão que organiza a Copa de 2014 em São Paulo, o presidente da São 
Paulo Turismo, Caio Carvalho, está empolgado com legado de infraestrutura que a cidade 
herdará após o Mundial. Político, Caio defende uma "sinergia total" entre Rio e São Paulo. 
 
O GLOBO: O que São Paulo ganha com a Copa do Mundo? 
 
CAIO CARVALHO: A F-1 tem um investimento anual em São Paulo de US$ 10 milhões e gera 
uma receita em torno de US$ 120 milhões. Pode-se imaginar, então, o que pode significar 
uma Copa, o maior evento esportivo do mundo. Existe a retórica de que eventos como esses 
deixam um legado. Vejo para São Paulo um legado na questão de infraestrutura e de 
mobilidade urbana. 
 
Então, o maior legado da Copa para São Paulo seria na parte de infraestrutura? 
 
CAIO CARVALHO: Quando se fala em legado, tem que se pensar em legado real de 
infraestrutura. Estamos trabalhando muito a infraestrutura na região metropolitana. São 19 
projetos, do governo do estado e da prefeitura, que vão até 2013 e terão investimentos de R$ 
27,38 bilhões. 
 
A Copa vai atrair também mais turistas?  
 
CAIO CARVALHO: Se formos ver o que está acontecendo hoje nas últimas cidades que 
organizaram jogos de uma Copa, há uma tendência de ter um incremento nos dois anos 
seguintes de 20% no número de visitantes. O grande ícone do turismo brasileiro é o Rio e, 
por isso, nós achamos que a Copa tem que ser encerrada com uma grande festa no Rio, 
assim como o Centro de Mídia tem que ser no Rio. Nós queremos receber a abertura e o 
congresso da Fifa, que acontece junto com a abertura. 
 
São Paulo quer tirar turistas do Rio?  
 
CAIO CARVALHO: Não. O grande ícone turístico do Brasil é o Rio. Só que o primeiro destino 
turístico do Brasil e da América do Sul é São Paulo. 
 
O turista que vai ao Rio chega no Brasil por São Paulo, é isso? 
 
CAIO CARVALHO: O turista chega na sua maioria por aqui. Depois ele tem que conhecer a 
Cidade Maravilhosa. Rio e São Paulo vão estar juntos nisso. E mais: se o governo federal 
conseguir materializar o projeto do trem-bala entre Rio e São Paulo, isso vai chegar até 
Viracopos. Rio e São Paulo em sinergia total; o Rio, a cidade feita por Deus, a natureza, e 
aqui a cidade feita pelas mãos do homem. Rio e São Paulo são produtos que se 
complementam. A gente brinca aqui dizendo que São Paulo é a cidade mais linda do mundo, 
porque fica a 50 minutos do Rio. 
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 1 jun. 2009, Esportes, p. 7. 


