O lance é planejar
a longo prazo
Mundial de futebol coloca o desafio
de modernizar o Brasil dentro de um
rigoroso cronograma de obras

M

ais que os gols da seleção brasileira em campo, o grande efeito a ser produzido pela Copa 2014 poderá ser sentido melhor a partir de 2015. É voz
corrente que o Mundial de Futebol - maior evento midiático do planeta
- oferece uma oportunidade de ouro para o planejamento a longo prazo das 12 cidades-sede (Belo Horizonte, Brasília, Cuiabá, Curitiba, Fortaleza, Manaus, Natal,
Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo) e até mesmo do país. Afinal, são bem conhecidos tanto o nível de exigência do manual da Federação Internacional de Futebol (Fifa) quanto de fiscalização por parte da entidade máxima
do futebol mundial, que se orgulha de ter mais filiados que as Nações Unidas. São
208 países reconhecidos pela Fifa, contra 192 registrados na ONU.
O legado a ser deixado pelo evento, tanto para a imagem do Brasil no resto do
mundo quanto para a infraestrutura nacional, vai depender, portanto, da competência com que seja projetado, modelado e executado o megaevento em todas
as suas implicações. Essa nova chance de dar um grande salto de modernidade
vem na esteira do esforço de planejamento da infraestrutura inaugurado pelo
governo federal no início de 2007, com o lançamento do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).
Na visão do ministro do Turismo, Luiz Barretto, um evento dessa magnitude é
uma ocasião propícia para se adiantar obras de infraestrutura que demorariam
20, 30 ou 40 anos para se tornarem realidade. "Grandes certames globais têm esse
efeito e várias experiências em outros países apontam isso", afirma, ponderando
que, por se tratar de acontecimento com data marcada e sem possibilidades de variar, há sempre uma grande mobilização no país-sede para enfrentar o desafio.
A infraestrutura a que o ministro Barretto se refere não é só a turística - envolvendo hotelaria e correlatos -, mas também de mobilidade urbana (segmentos

INVESTIMENTOS
de transportes públicos e do sistema aeroportuário, por exemplo). A
lista geral é grande e inclui os Veículos Leves sobre Trilhos (VLTs), os
ônibus de trânsito rápido (BRT, do
inglês Bus Rapid Transit), metrôs,
trens urbanos, monotrilhos, anéis
viários, portos, cabeamento de fibra óptica, compatibilidade de sistemas de cartões de crédito, saneamento, segurança e recapeamento
de ruas e avenidas.
No caso específico dos aeroportos - gargalo sempre preocupante
-, a diretoria de engenharia da estatal Infraero antecipa que serão
investidos R$ 5,7 bilhões nos terminais das cidades-sede antes do
início da Copa e assegura que a infraestrutura aeroportuária estará apta para receber os passageiros e usuários durante o evento. Se
forem agregados os R$ 2,8 bilhões
programados para a construção da
segunda pista e da primeira fase do
novo terminal de passageiros do
aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP) - com conclusão prevista para meados de 2015 -, esses investimentos sobem para R$ 8,5 bilhões. Viracopos está fadado a tornar-se o mais importante hub brasileiro após a conclusão do trem
de alta velocidade Campinas-São
Paulo-Rio em 2014. A obra custará R$ 34,6 bilhões, segundo estudo
divulgado pela Agência Nacional
de Transportes Terrestres (ANTT).
O trem-bala deverá ir a leilão até o
fim de 2009.
O ministro do Turismo cita ainda a importância da qualificação
da mão de obra envolvida diretamente com o evento. "Isso tem implicações de agora até a data dos
jogos", comenta, exemplificando
com o boom que deve ocorrer na
procura de cursos de inglês e espanhol. "Uma série de questões do
nosso 'receptivo' turístico terão de
ser bem trabalhadas para se tornarem heranças positivas", destaca.
De acordo com Luiz Carlos Barbosa, diretor técnico do Sebrae nacional, será preciso muito treinamento para que se possa oferecer o
melhor nível possível de qualidade
nos serviços. Desde o momento em
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que se recebe o turista no aeroporto, passando depois por transporte em terra, alojamento em hotéis e
pousadas, atendimento nos restaurantes e comércio, e até mesmo nas
ruas, com cidades bem sinalizadas
e informações úteis que o turista
precisa receber, tanto com relação
aos jogos como às atividades dos
intervalos entre eles. "Somandose a qualidade dos serviços às vantagens comparativas do Brasil na
parte de atrativos naturais e culturais, os 500 mil turistas esperados
poderão se transformar em grandes multiplicadores para o futuro."
No caso da imagem do país no
exterior, uma implicação crucial
para o sucesso da empreitada será
o bom funcionamento dos sistemas de fornecimento de energia
e telecomunicações durante o período dos jogos. "Esses quesitos são
acompanhados com lupa pela Fifa,
até porque ela ganha uma fortuna
com a transmissão dos jogos pela
televisão e via internet, e não perdoará qualquer 'piscadela' do sistema", alerta José Roberto Bernasconi, presidente do Sindicato Nacional das Empresas de Arquitetura e Engenharia Consultiva (Sinaenco), lembrando que esses são serviços públicos de responsabilidade
da União, ainda que realizados por
concessionárias privadas. "O papel
das agências reguladoras será, portanto, de vital importância", cita,
sublinhando que, para cada torcedor nos estádios, estima-se que outros 10 mil assistam ao mesmo jogo
pela TV, internet ou por telões em
locais públicos. Pelos ciados da Fifa,
cerca de 560 milhões de pessoas
de 240 países assistiram pela TV a
cada um dos jogos da Copa da Alemanha em 2006, o que resultou em
uma audiência acumulada de quase 30 bilhões de espectadores.
Segundo o ministro Barretto, já
está praticamente estruturado um
plano para a promoção da imagem
do Brasil no exterior com relação
ao evento, mas há uma proibição
formal de que o trabalho seja divulgado antes do final do Mundial
de 2010, a ser realizado na África
do Sul. O que pode ser antecipado

é que o estudo teve como ponto de
partida o Plano Aquarela, desenvolvido pelo Instituto Brasileiro do Turismo (Embratur) a partir de 2005,
e foram incorporados também aspectos de experiências bem-sucedidas no exterior, como a da Copa
da Alemanha 2006.
O ministro recorda que os alemães, além de conseguirem projetar uma imagem de simpatia para
fora, quebrando um pouco aquela
feição do alemão sisudo ou agressor, foram capazes de introjetar
um sentimento positivo que ajudou a consolidar o processo de unificação da parte oriental e ocidental daquele país. "Queremos fazer
o mesmo, repassar para o mundo
a imagem de um Brasil com grandes atrativos econômicos e belezas
naturais - que tem várias portas de
entrada - e, ao mesmo tempo, reforçar internamente a autoestima e a
consciência de que vivemos num
país de muitas complexidades."
Muitos consideram que organizar o Mundial é um desafio que
o Brasil "tira de letra". O principal
problema está na infraestrutura.
Para não correr o risco de fazer a
Copa 2014 sem deixar nenhum legado importante para as cidadessede, evitar que "elefantes brancos" possam tornar-se sua herança
maldita e que os gastos reeditem o
fiasco dos Jogos Pan-americanos de
2007 no Rio de Janeiro (Rio 2007),
está virtualmente montado um
"gabinete de guerra" multidisciplinar que arregimenta órgãos governamentais, entidades privadas,
economistas, engenheiros, arquitetos e outros especialistas que têm
se movimentado a toque de caixa.
É um "aquecimento", por assim
dizer, até que seja anunciado oficialmente o foro governamental
onde vai residir o esforço de gestão
de implantação do grande plano de
ataque. "O verdadeiro planejamento vai começar a partir da definição
do que estamos chamando de 'matriz de responsabilidade', que diga
exatamente qual é o papel do governo federal, dos governos estaduais, das prefeituras e da iniciativa
privada", diz o ministro do Esporte,

Orlando Silva. Por enquanto, existe
um comitê gestor reunindo a Casa
Civil e os ministérios do Esporte,
do Turismo e do Planejamento, que
está dialogando com os outros atores para que, no máximo, até o final
de 2009 se tenha um recorte mais
claro da empreitada.
Exige-se, desta vez, um planejamento muito sério, para dizer o
mínimo, uma condução bem estruturada e um acompanhamento
firme para que o organograma do
empreendimento seja cumprido à
risca e respeitando os prazos. Até
porque a Copa 2014 abrange mais
de dez Estados e sua repercussão
global supera largamente a do Rio
2007 - basta ver o desfile de delegações empresariais estrangeiras dos
mais variados setores que continuam desembarcando para avaliar
novas oportunidades de negócios
ligadas à competição. Um exemplo
é o da japonesa Nippon Koei, que
está em São Paulo, fazendo um estudo de planejamento de transporte público - financiado pela Jica, a
agência de cooperação internacional do Japão - e investigando a possibilidade de fazer alguns corredores de ônibus e uma malha de monotrilhos na capital paulista. O monotrilho é um metrô estreito, utilizado em vias elevadas, que geralmente opera com pneus e usa energia elétrica para funcionamento.
Segundo o empresário Paulo Benites, presidente da Trends Tecnologia, a solução tecnológica para a
prevista ligação entre a estação São
Judas do metrô paulistano e o aeroporto de Congonhas está caminhando para o monotrilho. "Existe também a idéia de se prolongar,
por monotrilho, a ligação São Judas-Congonhas até as proximidades do Estádio do Morumbi, passando antes pelo meio da favela do
Paraisópolis", diz.
Especializada em soluções para
o transporte urbano, a Trends foi
a responsável pela implantação da
tecnologia do bilhete único em São
Paulo em 2003, na gestão da prefeita Marta Suplity. Agora, a empresa
faz gestões junto aos administradores das 12 cidades-sede para que
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se aproveite a oportunidade oferecida pela Copa para a implantação
da bilhetagem única em todos os
seus sistemas de transporte. "Também não é nenhum bicho de sete
cabeças adaptar esses cartões, durante o período dos jogos, para serem usados pelos turistas no pagamento de pequenas compras no comércio dessas cidades e ainda dentro dos estádios, como refrigerantes, por exemplo."
No caso das reformas de estádios ou construção de arenas multiuso nas 12 cidades-sede, o ministro Orlando Silva comenta que,

apesar dos "palpites que se ouvem
a toda hora e por todo lado", não
há, por enquanto, nada definido.
Na sua visão, esse capítulo da infraestrutura visando a Copa deveria pautar-se pela eficiência no gasto público, não só pelo lado do governo federal como dos estaduais e
das prefeituras. "O mote é achar soluções economicamente viáveis e só
gastar aquilo que for necessário",
destaca, esclarecendo que é preciso
cumprir apenas os critérios da Fifa,
e não agregar nada além disso.
Segundo Bernasconi, do Sinaenco, o Brasil tem plena capacida-

de para desenvolver os projetos de
arquitetura e engenharia dos estádios. "O desafio maior está na viabilização econômica, como empreendimento privado pleno, ou segundo uma Parceria Público-Privada",
diz. Ele lembra que o empreendimento privado nesse segmento exige retorno de geralmente 10% da receita bruta gerada pelo aluguel dos
estádios para jogos e shows. Como
essa receita é obtida pela venda
dos ingressos, para que um estádio
seja sustentável seriam necessários
no mínimo 60 jogos por ano, com
ocupação média de metade da capacidade e ingresso médio acima
de R$ 30. E muitas das capitais brasileiras não têm condições de atender esse parâmetro. "Manaus, Cuiabá e Brasília são exemplos dessa limitação", ressalta.
Para Bernasconi, o desafio de cidades com esse perfil é viabilizar a
construção dos estádios como empreendimento público, seja pelo
governo estadual sozinho, seja
com parceria municipal. Calcula-se
que a construção de uma nova arena em Manaus (AM) custe por volta de R$ 580 milhões, e que o estádio de Cuiabá (MT) mais a infraestrutura necessária no entorno exijam investimentos de R$ 1,4 bilhão
- em ambos os casos com recursos
dos respectivos governos estaduais.
Razão de sobra para que Bernasconi arrisque que os investimentos
necessários para reformar ou construir estádios nas 12 cidades-sede
dificilmente possam situar-se abaixo dos R$ 10 bilhões.
Os efeitos a serem produzidos
por uma boa planificação ou por
uma modelagem medíocre já poderão ser pressentidos quando o
evento estiver a meio caminho entre o projeto e a realidade. Por isso
mesmo, é preciso manter os pés
no chão, salienta Ralph Lima Terra, vice-presidente executivo da Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base (Abdib).
Ele coordenou um grupo de trabalho da entidade que começou a avaliar, em setembro de 2008, a situação de cada uma de 18 cidades brasileiras então candidatas a sediar a

Copa 2014, com o objetivo de identificar o cenário futuro para a realização do evento e também os investimentos necessários para melhorar e ampliar a capacidade e a qualidade da infraestrutura em nove setores: portos, aeroportos, mobilidade urbana, rede hoteleira, energia,
telecomunicações, hospitais, saneamento básico e segurança. "Tomamos o cuidado de identificar os projetos que já estão em execução há algum tempo, os que terão início nos
próximos meses, os que estão no
PAC, e assim por diante", afirma.
O executivo esclarece que uma
das diretrizes do estudo foi identificar condições para que os investimentos sejam feitos com ampla
participação da iniciativa privada
e que os empreendimentos tragam
benefícios econômicos e sociais
ao país. "Mas estamos sendo especialmente cautelosos para que nossas informações não venham a gerar confusão no mercado, ou seja,
que alguém possa imaginar que o
Mundial é uma panaceia com potencial para resolver todos os problemas do Brasil."

Na mesma linha, Bernasconi enfatiza que o país precisa de projetos de engenharia eficientes para
usar a Copa 2014 como uma vitrine
para atrair não só os esperados 500
mil turistas, mas também investimentos do mundo todo. "Caso contrário, podemos virar uma imensa vidraça a ser apedrejada", ressalta. Para reavivar a memória, ele comenta que no Rio 2007 os gastos
chegaram a R$ 3,7 bilhões, 800% a
mais do que o previsto no início:
R$ 414 milhões. Em contrapartida, o custo médio das quatro edições anteriores dos Jogos Pan-americanos (Santo Domingo, Winnipeg, Mar del Plata e Havana) ficou
em R$ 280 milhões. Ou seja, o Brasil gastou 12 vezes mais para promover o mesmo evento. "Contratos
sem licitação, obras atrasadas, falta
de transparência e estouro de orçamento foram os principais problemas, no caso do Pan."
Se fosse preciso fazer uma escolha, o presidente do Sinaenco diria que, entre planejamento e recursos financeiros, o planejamento é, sem dúvida, o fator mais im-

portante. "Não adianta sair correndo se você não sabe para onde quer
ir, isto é, sem planejamento, nem se
identifica o que precisa ser feito",
afirma, explicitando que planejar
não é ficar parado, e sim fazer uma
listagem exaustiva - tão exaustiva
quanto possível - para saber tudo o
que precisa ser feito em cada cidade-sede. Nem todos os itens da lista podem ser efetivamente implementados, mas pelo menos pode-se
identificar o que é indispensável, o
que precisa começar mais cedo, e o
que é mais demorado. "Aquilo que
se priorizar sob o guarda-chuva
da planificação passa, em seguida,
para a fase dos estudos gerenciais
de viabilidade técnica e econômica
- onde entra a engenharia determinando tempo e custos -, e aí se faz a
modelagem.
Bernasconi lembra que o cronograma da Copa exige que, até
fevereiro de 2010, os investimentos já tenham começado e que até
dezembro de 2012, seis meses antes da Copa das Confederações de
2013 (sempre realizada um ano antes no país que vai receber a Copa),
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THE GOAL OF LONG-TERM PLANNING
The World Cup challenge to modernize Brazil on a rigorous timeline
The major impact of the FIFA 2014 World Cup goes far beyond the
glory of goals scored by the national team on Brazilian soil. In fact, it will
be best felt as of 2015. It is widely kriown that the FIFA World Cup - the
greatest media event on the planet - offers a golden opportunity for
long-term planning for the 12 host cities (Belo Horizonte, Brasília,
Cuiabá, Curitiba, Fortaleza, Manaus, Natal, Porto Alegre, Recife, Rio de
Janeiro, Salvador and São Paulo) and even the country as a whole. After
all, the Fédération Internationale de Football Association (FIFA), which
prides itself on having more membersthan the United Nations Organization, is widely known for both the stringent demands of its manual for
the Cup and and its oversight of the process. FIFA counts 208 member
countries, against the 192 registered at the UN.
The legacy to be left by the event for Brazil's image and infrastructure
will depend, however, on the competence with which the mega event is
projected, modeled and executed. The event, which represents a new
chance to make a major leap in modernization, comes on the heels of the
federal government efforts for long-term infrastructure planning, begun
in 2007 with the launch of the Growth Acceleration Program (PAC).
Tourism Minister Luiz Barretto views an event of this magnitude as a
propitious occasion to further infrastructure works that would other-

wise take 20,30 or 40 years to become a reality. "Large global competitions have this effect and several experiences in other countries have
proven this," h e affirms, adding that since it is a major happening with a
set date that cannot be changed there is always massive mobilization in
the host country to meet the challenge.
The infrastructure that Minister Barretto is referring to is not only in
the tourism sectors - involving hotels and related establishments - but
also urban mobility (the public transportation and airport sectors, for
example). The list is long and includes Light Rail Vehicles (LRV), rapid
transit buses, metros, urban trains, monorails, beltways, ports, fiber optic cables, credit card compatibility systems, sanitation, safety and repaving of streets and avenues.
In the specif ic case of airports - a consistent source of concern for the
country - the Brazilian Airport Infrastructure Authority (Infraero) has
announced plans to invest R$ 5.73 billion on the terminais of host cities
before the Cup matches begin. It also assures that airport infrastructure
will be prepared to handle the increased volume of passengers and users
during the event. If the R$ 2.81 billion slated for construction of the second runway and the f irst phase of the new passenger terminal at the city
of Campinas' Viracopos Airport is induded, these investments climb to
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os estádios estejam prontos. Sem
incluir o trem-bala Campinas-São
Paulo-Rio em sua conta, ele calcula
que sejam necessários investimentos totais em infraestrutura entre
R$ 60 bilhões e R$ 80 bilhões até
2014. "Mas se levarmos em conta os
empreendimentos cujo horizonte
de conclusão é mais amplo - 2018
ou 2020 -, a dimensão do investimento ultrapassa os R$ 110 bilhões
que alguns setores vêm calculando
para a Copa."
É na etapa de modelagem que
se determina a origem mais adequada dos recursos financeiros. Se
vai ser dinheiro público, privado,
se o projeto será tocado sob o PAC
nacional ou de um PAC específico
da Copa, se vai ser Parceria Público-Privada (PPP) ou se vai ser concessão. Depois parte-se para a busca do dinheiro. "Temos pela frente
quatro ou cinco orçamentos, tanto do governo federal como dos estaduais e das prefeituras, ou seja,
os anos de 2009, 2010, 2011, 2012,
2013 - ano da Copa das Confederações - e 2014", lembra Bernasconi,
aproveitando para tranqüilizar os
que temem a escassez de dinheiro

no mundo. Segundo ele, os melhores projetos sempre atraem investidores e capitais nacionais ou internacionais. "Em seguida, as empresas que assumirem a construção das obras terão de contratar
imediatamente a complementação dos projetos básicos e os projetos executivos."
O presidente do Sinaenco destaca que o melhor exemplo dos bons
frutos que podem ser colhidos a
partir de grandes eventos internacionais é a experiência vivida pela
Espanha, que em 1985 desenvolveu
um plano estratégico visando à sua
inserção no mundo globalizado,
elegendo como data-marco o ano
de 1992, quinto centenário da descoberta da América. "Os espanhóis
acabavam de sair do longo período
da ditadura franquista, já tinham
o Pacto de La Moncloa entre governo, empresariado e trabalhadores. E como resultado dessa grande
mobilização conseguiram que em
1992 a capital, Madri, fosse eleita
capital cultural da Europa, que a
andaluza Sevilha fosse sede da Exposição Universal, e a catalã Barcelona receberia a Olimpíada", desta-

ca ele, agregando que, a partir disso, a Espanha renovou sua infraestrutura e a economia foi substancialmente alavancada. Atualmente, o país recebe 40 milhões de turistas por ano e a renda per capita é
de US$27 mil.
Outro exemplo de sucesso em
megaeventos esportivos citado é o
de Londres, que se prepara para receber os Jogos Olímpicos de 2012.
Além de construir um conjunto
esportivo, a cidade está refazendo toda a sua Zona Leste em ousada operação urbana. O prefeito londrino, Boris Johnson, tem dito que
a capital britânica está colhendo o
legado da Olimpíada graças ao correto planejamento, em tempo hábil. Segundo Bernasconi - que esteve em Londres para "aprender" -, a
Zona Leste tornou-se desde o final
da Segunda Guerra Mundial uma
espécie de bota-fora. "Os aviões alemães bombardearam Londres e depois, na reconstrução, os escombros de centenas de prédios demolidos foram sendo jogados em áreas da parte leste, contaminando,
inclusive, o solo. Lá vivem hoje imigrantes indianos, paquistaneses e
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R$ 8.54 billion. The Viracopos works, which should be ready by mid2015, are siated to make the citys airport the most important Brazilian
hub after conclusion of the high speed train linking Campinas-São PauloRio in 2014. The works will absorb R$ 34.6 biílion, according to a study
conducted by the National Land Transport Agency (ANTT). The public
tender for the buliet train should hittheauction block by late 2009.
The Tourism Minister also highlights the importance of training the
workers that will be directly involved in the event. "This has implications
from now until the Cup," he comments, exemplifying the boom expected
in the demand for English and Spanish language courses. "A series of issues will have to be resolved in our Veceptive' tourism in order to make a
good impression," he notes.
According to Luiz Carlos Barbosa, national technical director of the
Brazilian Service of Support for Micro and Small Enterprises (Sebrae),
much training will be needed to in order to offer the best level of services. From the moment a tourist arrives in the airport, to land transport, hotéis and inns, service in restaurants and commerce, and even
user-friendly city streets, the tourist needs to receive both the list of
matches as well as activities between games. "Added to quality services and Brazil's comparative advantages in terms of natural and cultural attractions, the 500,000 tourists expected can be huge multiplying factors in the future."
As far as the country's image is concerned, a crucial implication of the
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success of this undertaking will be well-functioning energy and telecommunications during the games. "These requirements are carefully monitored by FIFA, largely because it makes a fortune broadcasting the
games via TV and internet and will not forgive not even the slightest
glitch in the system," warns José Roberto Bernasconi, president of the
National Engineering and Architecture Companies Union (Sinaenco),
recalling that these public services are the responsibility of the federal
government, even if they are operated by private concessionaires. "The
role of the regulatory agencies will be of vital importance," he notes, underscoring that for every fan in stadiums, it is estimated that another
10,000 will be watching the games on the internet or on big screens in
public places. According to FIFA, approximately 560 million people in
240 countries watched each of the 2006 World Cup matches in Germany, which resulted in an accumulated audience of almost 30 billion
spectators.
According to Minister Barretto, the plan to promote Brazils image
abroad for the event is practically structured, but FIFA prohibits formal
promotion of the event until after the 2010 World Cup in South África is
over. What he can disclose, however, is that elements of the Aquarela
Plan, developed by the Brazilian Tourism Institute (Embratur) in 2005
and successful experiences like the 2006 World Cup have been incorporated in the plan.
The minister recalls that the Germans not only managed to project

muçulmanos, que se beneficiarão
de uma área totalmente descontaminada e reconstituída."
Mas, como sempre existe o outro
lado da moeda, há vários exemplos
de planejamento equivocado. Bernasconi aponta que entre eles está
o estádio Ninho de Pássaro, maior
obra realizada para os Jogos Olímpicos de Pequim 2008 e cuja arquitetura o transformou em um dos
símbolos do evento e da própria capital chinesa. Sua construção durou quase quatro anos e consumiu
aproximadamente US$ 500 milhões, porém, desde o encerramento dos jogos, o equipamento tem
permanecido ocioso a maior parte
do tempo. "No início de 2009, havia
a previsão de que apenas dez eventos seriam realizados na arena no
decorrer do ano."
O executivo cita que outro parâmetro negativo está no próprio Brasil e envolveu a preparação do Rio de Janeiro para os Jogos
Pan-americanos de 2007. O planejamento priorizou a construção de novos equipamentos, mesmo quando havia possibilidade de
adequação dos já existentes.

Luiz Barretto, ministro do Turismo: trabalhar várias questões para conseguir heranças positivas

a friendly image abroad, shattering the image of aggressiveness or
snobbishness, but also managed to interject a positive sentiment on
the east-and-west unification process. "We want to do the same,
propagate an image of Brazil as a country with huge economic attractions and natural beauty with several gateways, while at the same internally reinforcing self-esteern and consciousness that we live in a
country of many complexities."
Many consider organizing the World Cup to be any easy chalienge for
Brazil. The rnain problem is infrastructure. A multidisciplinary "war
cabinet" has been established in order to offset the risk of having the
World Cup 2014 without leaving an important legacy for host-cities and
to prevent "white elephants" from becomíng the only visible impact, as
happened with the costly fiasco of the 2007 Pan-American Games in
Rio de Janeiro (Rio 2007). The cabinet is cornprised of governmental
organizations, private entities, economists, engineers, architects and
other specialists to keep works on budget and on time.
The cabinet is merely a "warm up" until the official announcement of
the governmental fórum launched to manage the "plan of attack" is
made. "The real planning will begin when the so-called "responsibility
grid" is def ined, stipulating the role of the federal state and local governments and private initiative," reports Sports Minister Orlando Silva. In
the meantime there is a steering committee comprised of the Civil Cabinet and the ministries of Sports, Planning and Tourism, which is cur-

rently dialoguing with other key players to develop a clear outline of the
undertaking.
This time, planning must be very serious, be well articulated and accompanied by a firm timetable for projects to be implemented to the
letter and on schedule. This is because the 2014 World Cup involves
more than 10 states and its global repercussion far surpasses Rio 2007
The steady stream of foreign business delegations from the most varied
sectors to evaluate World Cup opportunities highlights that fact. One
example isdapans Nippon Koei, which is currently in São Paulo conducting a planning study on public transportation to be financed by the Japan International Cooperation Agency (JICA), and investigating the
possibility of building bus corridors and a monorail grid in the state's
capital city. The monorail is a narrow metro, utilized on raised tracks
that generally moves on wheels and runs on electricily.
Minister Orlando Silva notes that although there are "constant rumorsorsuggestions" nothing has been defined regardingtherenovation
of stadiums or construction of multiuse arenas in the 12 host cities. In his
opinion, this chapter of infrastructure for the Cup should be focused on
the efficient use of public expenditure, not only on the federal side, but
also states and cities. "The aim is to find economically feasible solutions
to spend only what is necessary," he stresses, clarifying that the country
needs only to meet FIFAs criteria and nothing else.
According to Bernasconi, of Sinaenco, Brazil has full capacity to de-

INVESTIMENTOS
Dessa maneira, os investimentos, da ordem de R$ 3,7 bilhões, não
se converteram no legado de infraestrutura urbana necessário e esperado. O exemplo mais representativo é o Estádio João Havelange
(Engenhão), erguido especialmente para o Pan no bairro de Engenho
de Dentro, na Zona Norte da cidade. O equipamento custou cerca de
R$ 380 milhões, quase o dobro dos
R$ 200 milhões previstos inicialmente, e sua construção não trouxe
a prometida revitalização do bairro. Ao contrário, o estádio entrou
para a história como um "elefante
branco" devido a fatores como localização em área considerada violenta, degradação do entorno decorrente de sua implantação e, ainda, pela ociosidade a que está sujeito na maior parte do tempo.
Em relação às reformas e construção de estádios e arenas multiuso nas 12 cidades-sede, o manual
da Fifa exige que essas instalações
deverão comportar cerca de 40 mil
pessoas confortavelmente e devem
ser dotadas de áreas para o público VIP e para a imprensa, conforme
padrões internacionais. O especialista Jorge Hori, consultor do Sina-

enco, explica que o cálculo dos investimentos necessários se faz em
função do número de assentos. "A
previsão é que o investimento por
assento varie entre R$ 7 mil e R$ 14
mil, no primeiro caso para reformas que não precisem de tanta inversão e no segundo para a construção de arenas mais sofisticadas",
diz, exemplificando que a reforma
de um estádio como o do Morumbi,
do São Paulo, com 70 mil assentos,
a R$ 7 mil por assento, exigiria um
investimento de R$ 490 milhões.
Pelos cálculos do consultor, é
surpreendente o número de anos
que seriam necessários para obter
o retorno do investimento privado na construção de estádios. "Sob
as condições de afluência de público oferecidas por várias regiões
do país, como o Norte e Nordeste,
uma arena nova com 50 mil lugares, a um custo médio de R$ 10 mil
por assento - R$ 500 milhões no total -, levaria 200 anos para amortizar o investimento", afirma. Ele leva
em conta que o preço médio de um
ingresso na série A do Campeonato
Brasileiro (Brasileirão) é da ordem
de R$ 14 e os estádios dificilmente
alcançam 50% de ocupação, princi-

velop the engineering and architecture projects for stadiums. "The challenge is economic feasibility, like an entirely private undertaking or a
pubüc private partnership," he says. He recalls that private enterprise in
this segment generally requires returns equivalent to 10% of gross revenue generated by rental of stadiums for games and shows. As this
revenue is obtained by ticket sales, a minimum of 60 games per year
with an average of 50% occupancy and ticket prices at over R$ 30 are
required in order for a stadium to be sustainable. Many Brazilian capitais
do not nave the conditions to meet these parameters. "Manaus, Cuiabá
and Brasília are examples of this limitation," he notes.
To Bernasconi, the challenge of the cities with this profile is building
lhe stadiums as a public enterprise, either through the state government alone or in partnership with municipalities. The construction of
the new arena in Manaus has an estimated budget of R$ 580 million
and the stadium and surrounding ínfrastructure in Cuiabá will require
R$ 1.4 billion in investment - in both cases with resources from the
respective state governments. This supports Bernasconi's rough estimate that the necessary investments to renovate or build stadiums in
the 12 host cities will not likely be below R$ 10 billion.
The effects of efficient planning or medíocre modeling can be felt
when the event is halfway between project and reality. For this reason, we have to remain grounded, warns Ralph Lima Terra, vice
president of the Brazilian Association of Infrastructure and Capital
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palmente no Norte e Nordeste. Fora
do eixo Rio-São Paulo-Porto Alegre-Belo Horizonte, as principais
torcidas não são dos times locais.
"Em Manaus, Cuiabá, Natal e até
mesmo Brasília, a principal torcida
ainda é do Flamengo, do Rio."
Hori explica que são três os elementos a serem levados em conta
para chegar a esse número de 200
anos para o retorno financeiro: o
preço médio do ingresso, o nível de
ocupação dos assentos e o número de jogos durante o ano. "Se for
considerado um ingresso de R$ 30
e uma lotação de 50%, é como se tivéssemos R$ 15 por assento", ilustra. Ele informa que, pelo padrão
econômico dos países europeus,
os estádios costumam sediar 80 jogos por ano, algo que no Brasil só
se consegue alcançar no Maracanã, no Rio, ou no Mineirão, em Belo
Horizonte. "Usando-se o conceito
da CBF de que se deve jogar no estádio da equipe que 'manda' o jogo,
o Morumbi, por exemplo, não consegue chegar a 50 jogos por ano, só
jogando o São Paulo. Quando o Corinthians jogava no Morumbi, chegava-se a um número maior", comenta. Do ponto de vista do núme-

Goods Industries (Abdib). He coordinated a work group for the entity, which in September 2008 began evaluating the state of affairs in
each of the 18 Brazilian cities that were then candidates to host the
2014 Cup. The objective was to identify the future scenario for holding the event and the necessary investments to improve and broaden
the capacity and quality of Ínfrastructure in nine sectors: ports, airports, urban mobility, hotelry, energy, telecommunications, hospitais,
basic sanitation and security.
In the same vein, Bernasconi emphasizes that the country needs
efficient Ínfrastructure projects to utilize the Cup as a showcase to
attract not only the expected 500,000 tourists, but also investments
from the world over. "If not, we could see our image shattered." He
cites Rio 2007 as a reminder. Expenditures totaled R$ 3.7 biílion,
800% more than the originally forecast R$ 414 million. In contrast,
the average cost of the four previous Pan American games in other
countries was R$ 280 million. In short, Brazil spent 12 times more to
host the same event. "Contracts without public tenders, works behind
schedule, lack of transparency and exceeding the Vudget were the
main problems with the Pan American games."
If the Sinaenco president had to make a choice between planning and
financial resources, without a doubt, planning would be the most important factor. "What's the point of running off without knowing where you
want to go. That is, without planning one does not know what must be

ro de jogos por ano e também da lotação, o Pacaembu, na capital paulista, é um dos melhores do país.
"Porque ele tem mais de 50 jogos
por ano e consegue ocupação praticamente máxima dos seus 32 mil
assentos em muitas ocasiões", cita.
Ele explica que lá jogam o Corinthians, eventualmente a Portuguesa de Desportos ou mesmo o São
Paulo. "Quando joga o Corinthians,
o Pacaembu lota e o ingresso médio
chega a R$ 40, o que viabiliza o estádio", ressalta.
O acesso aos estádios é outro
ponto importante. Segundo o manual da Fita, eles deverão estar situados em locais suficientemente
amplos para atender às necessidades de circulação, atividades e serviços públicos e devem considerar que a chegada dos espectadores ê parcelada, mas a saída ocorre
em poucos minutos. Há ainda a necessidade de que esses equipamentos estejam bem conectados com o
sistema viário e com os sistemas de
transporte público, além de serem
dotados de estacionamentos compatíveis com o volume de público
e que sejam úteis também no dia a
dia das cidades, uma vez que a uti-

lização para os jogos se limita a 100
ou 200 horas por ano. Para estádios
com mais de 60 mil espectadores,
devem ser previstas 10 mil vagas
para automóveis, além de 500 lugares para ônibus.
Entre os desafios comuns a todas as prefeituras, destaca-se uma
das exigências da Fifa: todas as cidades-sede devem prever espaços
para a realização da Fan Fest, denominação dada para a reunião da
população em praças públicas para

done," he comments, explaining that planning is not just waiting, but
creating an exhaustive list of priorities, as exhaustive as possible. Not all
items can be effectively listed, but one can at least identify what is indispensible, what must start early and what will be a long process.
Bernasconi notes that the Cup timetable outlined by FIFA requires
that investments begin by February 2010 and that stadiums be ready
by December 2012, six months before the 2013 Confederations Cup,
which is always held a year before the World Cup in the host country.
Excluding the Campinas-São Paulo-Rio bullet traia he calculates that
the total necessary investments in infrastructure will reach between R$
60 billion and R$ 80 billion through 2014. "But if we take into account
the undertakings that will be concluded on a broader horizon - 2018 or
2020 - the investment surpasses R$ 110 billion for some sectors that
have been making their calculations for the Cup."
There are many examples of misguided planning. Bernasconi points
to Birds Nest Stadium, the largest work undertaken for the 2008
Olympic Games in Beijing. The project became the symbol of the event
and of the Chinese capital, but its construction lasted almost four
years and cost almost US$ 500 million. Since the end of the games,
however, the site has remained largely idle. The executive also cites the
preparations for the 2007 Pan American games. There, planning priontized construction of new sites, even when there were adequate
existing structures. In this manner, the R$ 3.7 billion in investments

acompanhar os jogos por telões.
Elas podem reunir um público muito maior que o dos estádios e, portanto, requerem cuidadoso planejamento dos locais, em função de
sua capacidade, segurança, acessibilidade, estacionamentos e equipamentos de hospitalidade. A Copa
do Mundo de 2010, que será realizada na África do Sul, poderá funcionar como um ensaio geral para as
cidades-sede brasileiras planejarem
com antecedência esse quesito.

Ralph Lima Terra,
da Abdib: ampla
participação do
setor privado
nos investimentos

failed to leave behind the lasting legacy of infrastructure that had been
anticipated. The most representative example is the João Havelange
(Engenhão), erected especially for the games in the Engenho de Dentro
neighborhood in the Northern Zone of Rio de Janeiro. The stadium
cost R$ 380 million, almost double the initial budget (R$ 200 million)
and did not bring the projected revitalization to the neighborhood
wherc itwasbuilt.
Regarding renovation and construction of stadiums and multi-use
arenas in the 12 host cities, FIFAs manual requires that these installations seat 40,000 people comfortably and be endowed with VIP and
press áreas, according to international standards. Specialist Jorge
Hori, consultant to Sinaenco, explains that investments are calculated
based on the number of seats. "The forecast is for the per seat investment to vary between R$ 7000 and R$ 14,000. The former is for
renovations requiring fewer resources, and the latter for more sophisticated arenas," he says. The renovation of Morumbi Stadium, which
hás 70,000 seats, would absorb investments of R$ 490 million.
Among the major challenges common to all cities is another FIFA
demand: all host cities must have spaces to hold Fan Fests, a name
given to gatherings of spectators in public squares to watch the game
on big screens. These squares will often have more people than the
stadiums and therefore require careful planning for security, accessibility and hospitality equipment.
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