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A realização da Copa do Mundo de 2014 no Brasil tem sido motivo de grande polêmica na 
sociedade. 
 
De um lado, há os que são a favor do empreendimento, apostando em grandes investimentos 
em infraestrutura e desenvolvimento interno. Já outros desacreditam os projetos do governo e 
dizem que o evento trará apenas grandes gastos público. 
 
Certo é que a economia do país passará por um efeito alavanca, em que todas as áreas 
auferirão ganhos. As cidades que sediarão os jogos serão as primeiras a serem beneficiadas 
com grandes projetos de infraestrutura, como a preparação dos estádios, seja recuperando os 
já existentes, seja pela construção de novos prédios, além da reformulação do sistema de 
transporte público, melhoria no sistema de segurança e até mesmo na movimentação da 
iniciativa privada para incentivar o turismo, com a construção de novos hotéis, restaurantes, o 
que inevitavelmente acarretará na geração de empregos em diversos setores da economia. 
Uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) Projetos, a pedido da 
Confederação Brasileira de Futebol (CBF), revelou que a Copa do Mundo de 2014 deverá gerar 
3,6 milhões de empregos no Brasil. 
 
Já se percebe o aumento de vagas para áreas da Construção Civil, desde a mão de obra 
menos qualificada até os administradores. 
 
Há ainda uma demanda crescente na área de merchandising, onde as empresas já começam a 
estampar sua marca em todos os lugares como patrocinadora nesse evento mundial, que não 
poderia ser menos importante, já que estamos no chamado país do futebol. Mesmo após a 
Copa do Mundo, com um bom atendimento e uma boa campanha durante os jogos, teremos 
força para atrair novos investidores estrangeiros, que, encantados, trarão suas empresas para 
o Brasil, gerando empregos diretos e também negócios com nossas empresas. O fato tende a 
gerar uma reação em cadeia, que acarretará em empregos em todas as esferas da sociedade. 
 
Tudo isso sem mencionar o aspecto turístico, que poderá ser potencializado com uma 
impecável organização e execução dos jogos. 
 
A preparação do mercado já pode ser vista, o Sebrae, por exemplo, criou um comitê técnico 
sobre a Copa 2014, para incentivar a participação das micro e pequenas empresas nas obras e 
na prestação de serviços Campeonato Mundial. Ou ainda, a Confederação Nacional de Turismo 
que espera por prática programas de capacitação de profissionais que trabalharão no 
campeonato. A meta da instituição é de que 500 mil pessoas estejam qualificadas nas 12 
cidades que receberão jogos do evento. 
 
Vale ressaltar que, com todas essas mudanças previstas para os próximos anos, nasce a 
importância de se ter um acompanhamento jurídico, tanto para o trabalhador, que deve ter 
ciência seus direitos, como para o empresário, para que este não venha a ter gastos futuros 
com ações trabalhistas que poderiam ter sido evitadas com uma boa instrução. 
 
O profissional da área jurídica também terá oportunidades de consultorias, com elaboração de 
pareceres jurídicos, principalmente sobre as maneiras de levantamento de verbas. Há ainda 
uma grande demanda trabalhista, pois onde há grandes obras, há uma enorme quantidade de 
contratações, tanto de mão de obra para a efetiva construção e reformas, como também para 
todo o mercado fornecedor de matéria-prima e serviços. 
 
A demanda jurídica crescerá ainda na área internacional, com a assessoria na obtenção de 
vistos e de investimentos estrangeiros. O Brasil, de uma maneira geral, só tem a ganhar com 
a vinda de um grande evento mundial como a Copa. 
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