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esmo se descontando a
euforia que tomou con-
ta dos brasileiros pela

escolha do Rio de Janeiro como
sede dos Jogos Olímpicos de 2016,
que se soma a outro grande even-
to de apelo midiãtico igualmente
planetário (a Copa do Mundo de
2014 no Brasil), estão dadas as
condições para que o país viva
sua "década de ouro" de desenvol-
vimento econômico e social.

A Copa 2014 e a Olimpíada
2016 podem, de fato, simbolizar
a ascensão do Brasil ao grupo das
economias mais desenvolvidas.
Cabe ao governo e à iniciativa pri-
vada turbinarem o planejamento
a longo prazo das ações necessá-
rias para transformar as opor-
tunidades em investimentos nas

áreas de infraestrutura, indústria
e serviços, a começar pela Copa
2014, que terá 12 cidades-sede -
Belo Horizonte, Brasília, Cuiabá,
Curitiba, Fortaleza, Manaus, Na-
tal, Porto Alegre, Recife, Rio de
Janeiro, Salvador e São Paulo.

São bem conhecidos tanto o
nível de exigência do manual da
Federação Internacional de Fute-
bol (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 reconheci-
dos pela Fifa contra 192 registra-
dos na ONU. O rigor de critérios
obriga os governos federal, esta-
duais e municipais, além das en-
tidades privadas, a levarem à risca
um planejamento e cronograma

de obras normalmente despreza-
dos na cultura pública brasileira.

No caso da Copa 2014, investi-
dores europeus têm demonstrado
interesse em três áreas: segurança,
infraestrutura e logística. De forma
mais específica, países como a Ale-
manha, com a experiência de já ter
sediado uma Copa do Mundo (em
2006), voltam o foco para o nicho
da construção e modernização de
estádios. "Especialmente visando
a sustentabilidade, ou seja, a cons-
trução verde de arenas multiuso e
utilização de energias renováveis",
diz o presidente da Câmara Brasil-
Alemanha, Weber Porto.

A idéia de uma Copa Verde no
Brasil, o projeto Green Goal da Fifa
(que trata de temas como a utili-
zação de fontes de energia reno-



váveis, relatórios de impacto am-
biental, neutralização de carbono
e oferta de transportes menos po-
luentes), começou a tomar forma
na Copa da Alemanha e parte dos
princípios está sendo aplicada na
Copa da África do Sul de 2010.

O embaixador João Pacheco,
chefe da Delegação da Comissão
Européia no Brasil, é um entusias-
ta da aplicação de inovações, como
a ampliação e construção de trans-
porte sobre trilhos, hotéis e hos-
pitais ecologicamente corretos,
iluminação natural e reaproveita-
mento da água da chuva. "É uma
excelente iniciativa fazer com que
esta Copa 2014 no Brasil seja um
evento ambientalmente correto",
diz, enfatizando que o país com a
matriz energética mais limpa do

mundo tem quase a obrigação de
dar exemplo e organizar a primei-
ra copa 100% sustentável.

Para Pacheco, o evento pode se
tornar uma oportunidade única
para dar impulso ao que ele cha-
ma de ecoindústria brasileira e
demonstrar para outras nações
a capacidade do país nesse setor.
"Os empresários europeus têm
uma competência ímpar no que
diz respeito a serviços ambientais
e estão prontos para trabalhar
com os brasileiros."

De acordo com Pacheco, ainda,
a ecoindústria e seus serviços de-
rivados constituem um dos eixos
centrais do plano de relançamen-
to econômico na União Européia.
"Nós acreditamos que as normas
ambientais não representam

constrangimentos, mas, ao con-
trário, são oportunidades para
as empresas se tornarem mais
competitivas e mais sustentáveis",
afirma, acrescentando que o caso
brasileiro da indústria do bioeta-
nol de cana-de-açúcar e dos veícu-
los flexfuel demonstra isso.

O legado a ser deixado pela
Copa 2014 tanto para a imagem
do Brasil no resto do mundo quan-
to para a infraestrutura nacional
dependerá, portanto, da compe-
tência com que seja projetado,
modelado e executado. A nova
chance de dar um grande salto de
desenvolvimento com sustentabi-
lidade vem na esteira do esforço
de planejamento da infraestru-
tura inaugurado pelo governo
federal no início de 2007, com o
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lançamento do Programa de Ace-
leração do Crescimento (PAC).

Na visão do ministro do Turis-
mo, Luiz Barretto, um evento dessa
magnitude é uma ocasião propícia
para se adiantarem obras de infra-
estrutura que demorariam 20, 30
ou 40 anos para se tornarem reali-
dade. "Grandes certames globais,
como a Copa do Mundo e as Olim-
píadas, têm esse efeito e várias ex-
periências em outros países apon-
tam isso", destaca. Ele pondera que,
por se tratarem de acontecimentos
com data marcada e sem possibili-
dades de variação, há uma grande
mobilização no país-sede para en-
frentar o desafio.

A infraestrutura a que o mi-
nistro Barreto se refere não é só a
turística - envolvendo hotelaria
e correlatos -, mas também a de
mobilidade urbana (segmentos de
transportes públicos e do sistema
aeroportuário, por exemplo). A
lista geral é grande e inclui os Veí-
culos Leves sobre Trilhos (VLTs), os
ônibus de trânsito rápido (BRT, do
inglês Bus Rapid Transit), metrôs,
trens urbanos, monotrilhos, anéis
viários, portos, cabeamento de fi-
bra óptica, compatibilidade de sis-
temas de cartões de crédito, sanea-
mento, segurança e recapeamento
de ruas e avenidas.

No caso dos aeroportos, a dire-
toria de engenharia da estatal In-
fraero antecipa que serão investi-
dos R$ 5,73 bilhões nos terminais
das cidades-sede antes do início
da Copa e assegura que a infraes-
trutura aeroportuária estará apta
para receber os passageiros e usu-
ários durante o evento. Se forem
agregados os R$ 2,81 bilhões pro-
gramados 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 -,
os investimentos sobem para R$
8,54 bilhões. Viracopos está fada-
do a tornar-se o mais importante
hub brasileiro após a conclusão
do trem de alta velocidade Campi-
nas-São Paulo-Rio. 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
final de 2009 ou início de 2010.

O ministro do Turismo cita a
importância da qualificação da
mão-de-obra envolvida com o
evento. "Isso tem implicações de
agora até a data dos jogos", comen-
ta. Ele cita o boom que deve ocor-
rer na procura de cursos de inglês
e espanhol. "Uma série de questões



do nosso 'receptivo' turístico terá
de ser bem trabalhada para se tor-
nar herança positiva."

No caso da imagem do país no
exterior, é crucial para o sucesso da
empreitada o bom funcionamento
dos sistemas de fornecimento de
energia e telecomunicações du-
rante os 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 per-
doará qualquer piscadela do siste-
ma", alerta José Roberto Bernasco-
ni, presidente do Sindicato Nacio-
nal das Empresas de Arquitetura e
Engenharia Consultiva (Sinaenco).

"O papel das agências regula-
doras será de vital importância",
cita, sublinhando que para cada
torcedor nos estádios, estima-se
que outros 10 mil assistam ao mes-
mo jogo pela TV, internet ou telões
em locais públicos. Pelos dados da
Fifa, cerca de 560 milhões de pes-
soas de 240 países assistiram pela
TV a cada um dos jogos da Copa da
Alemanha em 2006, o que resultou
em audiência acumulada de quase
30 bilhões de espectadores.

Segundo o ministro Barretto,
está estruturado um plano para
a promoção da imagem do Brasil
no exterior com relação ao evento,

mas há proibição formal de que o
trabalho seja divulgado antes do
fim do Mundial de 2010, a ser rea-
lizado na África do Sul. O que pode
ser antecipado é que o estudo par-
tiu do Plano Aquarela, desenvolvi-
do pelo Instituto Brasileiro do de
Turismo (Embratur), com a incor-
poração de experiências como a da
Copa da Alemanha em 2006.

Muitos consideram que Para
muitos, organizar o Mundial é
um desafio que o Brasil resolve
com facilidade. O principal pro-
blema está na infraestrutura, para
não correr o risco de fazer a Copa
2014 sem deixar nenhum legado
importante para as cidades-sede,
evitar que "elefantes brancos" pos-
sam tornar-se sua herança maldita
e que os gastos reeditem o fiasco
dos Jogos Panamericanos Pan-
Americanos de 2007 no Rio de Ja-
neiro; está virtualmente montado
um "gabinete de guerra" multidis-
ciplinar que arregimenta órgãos
governamentais, entidades pri-
vadas, economistas, engenheiros,
arquitetos e especialistas.

É um "aquecimento" até que
seja anunciado oficialmente o foro
governamental onde vai residir
residirá o esforço de gestão de im-
plantação do plano de ataque. "O
verdadeiro planejamento vai co-

meçar começará a partir da defini-
ção do que estamos chamando de
matriz de responsabilidade, que
diga qual é o papel do governo dos
governos federal e dos governos
estaduais, das prefeituras e da ini-
ciativa privada", diz o ministro do
Esporte, Orlando Silva.

Exige-se um planejamento
muito sério, para dizer o mínimo,
com condução bem estruturada
e acompanhamento firme, para
que o organograma do empreen-
dimento seja cumprido à risca e
respeitando os prazos, até porque
a Copa 2014 abrange mais de 10
Estados e sua repercussão global
supera a do Rio 2007.

O presidente do Sinaenco lem-
bra 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 Panamerica-
nos Pan-Americanos (Santo Do-
mingo, 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 transpa-
rência e estouro de orçamento fo-
ram os principais problemas, no
caso do Pan."
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