
Mais dinheiro para a Copa e o Rio 2016 
Graziela Reis  

BNDES acena com desembolsos que podem chegar a R$ 15 bi,para estádios e rede hoteleira. 
BH na lista de beneficiadas. 

Os recursos para financiar projetos relacionados com a Copa do Mundo de 2014 e a Olimpíada 
de 2016 no Rio de Janeiro já estão entrando em campo. A expectativa é de que apenas o 
Banco de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) ofereça linhas de financiamentos que 
podem chegar aos R$ 15 bilhões. Já para os próximos dias o banco pretende anunciar o 
desembolso de até R$ 1 bilhão para o setor hoteleiro e turístico, com o objetivo de alavancar a 
construção dos projetos que estão pipocando em todas as cidades envolvidas nos grandes 
eventos. Segundo o diretor de crédito do BNDES, Élvio Gaspar, essa nova linha está aprovada 
e os últimos detalhes estão sendo fechados com o Ministério do Turismo. 

O BNDES já tem um orçamento de R$ 5 bilhões para aporte na infraestrutura de transporte e 
melhoria de vias urbanas, dentro do chamado PAC da mobilidade. E também vai disponibilizar 
R$ 4,8 bilhões para a reforma e construção de estádios para a Copa. Com a nova linha de R$ 1 
bilhão, que deve ser anunciada para os próximos dias, serão quase R$ 11 bilhões. No entanto, 
a expectativa é de que esse montante aumente, principalmente por causa das exigências das 
Olimpíadas. Vale lembrar que o impacto das Olimpíadas sobre a economia brasileira deve 
ultrapassar a casa dos R$ 100 bilhões, de acordo com estudo da Fundação Instituto de 
Administração (FIA) da Universidade de São Paulo (USP). As estimativas, inclusive, levam em 
conta que desse total, os governos federal, estadual e municipal e os Comitês Olímpicos 
Brasileiro e Internacional (COB e COI) devem entrar com um quarto desse total, ou seja, R$ 
25,9 bilhões. 

“Orçamento para a gente não é problema. Só para a Copa esperamos uma demanda de R$ 1 
bilhão. Vamos ter que entrar com mais para as Olimpíadas”, disse Gaspar. Ele explicou que os 
investimentos em hotelaria e hospedagem são menores que os demais porque no país já há 
uma boa rede de empreendimentos. A maioria dos projetos, em sua opinião, será voltada para 
reformulação e melhoria de estruturas já prontas. A presidente da Associação Brasileira da 
Indústria de Hotéis de Minas Gerais (ABIH-MG), Silvania Capanema, comemora a notícia de 
novos recursos para o setor. Ela conta que esta semana, inclusive, o BNDES fará uma 
apresentação de novas linhas de financiamentos para os empresários da rede hoteleira do 
Centro de Belo Horizonte. 

Gaspar adiantou que os financiamentos vão variar entre R$ 5 milhões e R$ 10 milhões para 
cada hotel. Os ativos serão as garantias exigidas nos financiamentos. As linhas voltadas para a 
construção de arenas esportivas para a Copa ainda estão sendo modeladas. De toda forma, o 
diretor do BNDES adiantou que os casos serão avaliados individualmente, para não haver 
riscos para o banco. O Ministro das Cidades, Márcio Fortes, afirmou que ainda este ano o 
governo federal vai começar a liberar os financiamentos para que estados, municípios e 
empresas iniciem as obras de mobilidade/transporte para a Copa de 2014. Esse é o prazo 
confortável, segundo o ministro, para que não haja atraso na cumprimento do cronograma do 
mundial de futebol. 
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