
áreas: transportes, comunicações,
gastronomia, entretenimento. Esse
cenário inclui a necessidade de
modernização dos aeroportos, por-
tos, revitalização dos transportes
públicos e ampliação de rodovias
para garantir a recepção e o desloca-
mento de atletas e torcedores.

Uma das cidades de maior fluxo
turístico do Brasil, em função do turis-
mo de negócios, São Paulo possui
uma boa infraestrutura hoteleira,

mas necessitará de mais investimen-
tos. "A Copa vai reforçar a imagem
cosmopolita da metrópole e a conexão
dela com a rede global, tornando-a
cada vez mais um local de decisões
estratégicas, além de estreitar a rela-
ção com grandes empresas estrangei-
ras, ampliar a realização de eventos
como feiras internacionais", observa
Marcelo Weishaupt Proni, doutor em
educação física e professor do Ins-
tituto de Economia da Universidade

as 12 cidades-sede da
Copa do Mundo de 2014,
vários nichos de mercado
estão abertos pelo maior
evento do planeta. Além
de políticas de turismo
que complementem a di-

vulgação das belezas naturais e da
cultura do País, é fundamental que a
logística funcione bem em todas as



de Campinas (Unicamp).
"Isso também acontecerá no en-

torno da capital, onde as cidades
menores poderão receber equipes
de treinos e amistosos", prevê Fábio
Silveira, sócio-diretor da RC Consul-
tores. Outro segmento que deverá
ser movimentado é o de diversão,
com as fan fests - arenas com gran-
des telões onde os torcedores se
reúnem para assistir aos shows e
aos jogos.

Para Paulo Resende, profes-
sor do núcleo de Infraestrutura e
Logística da Fundação Dom Cabral
(FDC), as melhores chances estão na
reestruturação do transporte urbano.
"São Paulo está chegando a um ponto
crítico em que terá de responder a uma
pergunta estratégica: quer ser Nova
York ou Nova Délhi? Se decidir ser
Nova York, a expansão do metro não
poderá esperar mais", diz.

Mesmo com algumas deficiências,

São Paulo tem tudo para se transfor-
mar na inteligência da Copa pelo fato
de já ter acumulado experiência em
sediar grandes eventos, como a
Fórmula 1. "Não existe nenhuma ou-
tra cidade no País com esse know-
how. Mas o aperfeiçoamento da estru-
tura existente terá de contar com
novos recursos federais, da iniciativa
privada e por meio de parcerias públi-
co-privadas", conclui Resende.

Caso se concretizem as expectati-



vas de que um estádio paulista abrigue
o jogo de abertura da Copa, outro seg-
mento de empreendimentos será cria-
do. O desafio, contudo, é conseguir es-
paço físico para criar salas vips para os
patrocinadores. "Esses espaços de con-
vivência e feiras de comercialização de
produtos vão demandar 35 mil metros
quadrados e 50 mil metros quadrados,
respectivamente", explica José Roberto

os estádios paulistas ainda
precisam construir esses espaços
para atingir o nível esperado

veitada para reforçar as marcas brasi-
leiras. Na Copa da Alemanha, Hyun-
dai, LG e Samsung se consolidaram
perante os consumidores do planeta
inteiro. Por que não fazer o mesmo
com o guaraná, o café e o etanol do
Brasil?", sugere Bernasconi.

"Não se faz uma Copa só
com estádios", observa Ralph Terra,
diretor da Associação Brasileira da
Infraestrutura e Indústrias de Base
(Abdib). 'Temos uma série de proble-
mas a ser administrados. A meta é fa-
zer uma Copa com a nossa realidade,
identificando as necessidades, priori-
zando-as e executando-as em um
determinado tempo. De nada adianta-
rá resolver os gargalos nos aeroportos
de São Paulo em 2016", argumenta.

Bernasconi, presidente do Sindicato
Nacional das Empresas de Arquitetura
e Engenharia Consultiva (Sinaenco) e
diretor titular adjunto do Departamento
da Indústria da Construção (Deconcic)
da Federação das Indústrias do Estado
de São Paulo (Fiesp).

A publicidade também deverá ser
bastante beneficiada. "A exposição do
País no mundo inteiro poderá ser apro-



o torneio requer o atedimento de
mais de uma dezena de serviços,

como segurança e transporte

É preciso cuidar da segurança, da
hospedagem, do lazer, da capacitação
dos atendentes dos segmentos de ser-
viços e da questão ambiental, construir
alojamentos, proporcionar conforto aos
turistas, atletas e jornalistas e condi-
ções para que circulem pelo País, além,
é claro, das instalações esportivas para
cumprir as exigências da Federação
Internacional de Futebol (Fifa).

Nesse cenário, a indústria brasilei-
ra poderá pegar carona em empreen-
dimentos que dificilmente seriam rea-
lizados, não fosse a agenda de um
evento com o porte de uma Copa.
"Muitas dessas obras demandariam
entre seis e sete anos de implementa-
ção, mas terão seu tempo reduzido à
metade", afirma Resende. Ele destaca
outra vantagem: o encurtamento des-

ses prazos aumentará a taxa de retor-
no para as empresas. Nos aeroportos,
por exemplo, os investimentos poten-
ciais variam de R$ 30 milhões
(Curitiba ou Salvador) a R$ 1,5 bilhão
(Rio), podendo chegar a R$ 5 bilhões
no caso de São Paulo.

A cadeia produtiva da construção
- que representa 11,9% do Produto
Interno Bruto (PIB) - terá seu cresci-
mento potencializado a partir deste
ano em decorrência da Copa, das
Olimpíadas e da construção do trem
de alta velocidade entre São Paulo e
Rio de Janeiro, segundo José Carlos
de Oliveira Lima, presidente do Sin-
dicato Nacional da Indústria de Pro-
dutos de Cimento (Sinaprocim) e di-
retor titular do Departamento da
Indústria da Construção da Fiesp.
Mas, para isso, é preciso que sejam
reduzidos alguns entraves burocráti-
cos. Para este ano, o setor prevê 10%
de expansão em relação a 2009.

'Também temos que assegurar
que os investimentos para essas
obras, que têm data marcada para
ficarem prontas, não se percam por
falta de planejamento e foco social.

Não podemos perder essa chance
única de melhorar a infraestrutura
física. Trabalharemos nesse sentido
com total dedicação a partir deste
ano, propondo e implementando
ações que possam contribuir efetiva-
mente para encurtar a distância entre
recursos orçamentários e obras exe-
cutadas", assinala José Carlos lima.

Serão inevitáveis ainda investimen-
tos em energia elétrica, saneamento e
telecomunicações. "Não pode haver
apagão nem inundação durante a
Copa", enfatiza Bernasconi. "Os jogos
serão assistidos por 208 países mem-
bros da Fifa. O mundo estará de olho
no Brasil", complementa. Mas nem
tudo são pedras. Se o Brasil conseguir
se firmar como um País com excelên-
cia em serviços, os efeitos serão mul-
tiplicadores. "Com certeza, os turistas
voltarão, o que fará com que os
empregos e a qualidade desses servi-
ços sejam mais estáveis. Antes,
porém, será necessário capacitar essa
mão de obra", defende Silveira, da RC
Consultores.

Text Box
Fonte: Revista da Indústria, São Paulo, ano 10, n. 157, p. 44-47, fev. 2010.




