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São Paulo está fazendo a lição de casa para receber a Copa do Mun

do de 2014. Um pacote de obras orçado em aproximadamente 34 bi

lhões de reais começa a ser desatado, com 19 intervenções urbanas. 

Essas obras servirão para aumentar o grau de mobilidade urbana na 

cidade e ficará como legado. Para contar o que está sendo feito e quais 

os objetivos traçados, FÓRUM entrevistou o presidente da SPTu-

ris e ex-ministro dos Esportes, Caio Luiz de Carvalho. Acompanhe: 

Qual será o principal desafio da cidade de São Paulo? 
São Paulo se prepara não apenas para receber os jogos, 

mas também para recepcionar bem milhares de turistas que deverão passar pela cida
de, principal portão de entrada de estrangeiros no país. Para enfrentar os desafios, foi 
consolidado um projeto macro, o São Paulo Copa 2014. A conclusão de sua primeira 
fase definiu um grandioso pacote de 19 obras priorizando a mobilidade urbana, além 
de planos específicos para os demais segmentos, diretamente impactados pelo evento. 



Quais obras englobam o 
projeto São Paulo Copa 2014? 

Os proje
tos de revitalização do entorno do Está
dio do Morumbi, obras de saneamento 
básico, logística, eventos, saúde, turis
mo, meio ambiente e o esquema de se
gurança. A prioridade é definir ações e 
diretrizes, de forma sistemática e asser
tiva, para que São Paulo esteja integral
mente pronta para receber os jogos da 
Copa das Confederações, já em 2013. O 
mais importante, tanto para o Governo 
do Estado de São Paulo quanto para a 
administração municipal, é fazer com 
que tudo esteja perfeito para a realiza
ção do evento e que todas essas obras 
e projetos prioritários se traduzam em 
legado para a população. O resultado: 
uma cidade pronta para a Copa, onde 
tudo funcione perfeitamente, e tam
bém um incremento na economia lo
cal, com geração de empregos e renda. 
Resultando em um melhor lugar para 
se viver, com serviços públicos de quali
dade, que proporcionem acima de tudo 
melhor qualidade de vida. 

Somente para o projeto do 
Estádio do Morumbi foi anunciado o 
valor de 300 milhões de reais. Quanto 
a cidade de São Paulo investirá para 
estar alinhada com a Fifa até 2014? 

Quase 34 
bilhões de reais serão investidos pela 
Prefeitura de São Paulo e pelo Gover
no do Estado até 2014. 

Quais são as obras conside
radas prioritárias? 

As obras 
estruturais são importantes para en
frentar o maior desafio da metrópole: 
a mobilidade urbana. As intervenções 
já estavam previstas, mas tiveram seu 



cronograma ajustado de forma a aten
der à Copa de 2014. Entre elas estão: o 
Alargamento da Marginal Tietê, a fi
nalização do Trecho Sul do Rodoanel 
Mário Covas, o Expresso Aeroporto e o 
Complexo Viário Sena Madureira. Ao 
todo, serão 19 obras. 

O que será feito na cidade 
de São Paulo para sanar os problemas 
com os aeroportos até 2014? 

Para a 
Copa do Brasil, a Associação Brasi
leira de Infraestrutura e Indústria de 
Base (Abdib) estima que, somente em 
infraestrutura, os investimentos públi
cos e privados em obras de remode
lação de estádios e ampliação de ae
roportos deverão envolver 40 bilhões 
de euros, que poderão representar um 

grande salto qualitativo no aquecimen
to da economia do país. 

Como será o projeto para 
implantar os bolsões de estaciona
mento próximo ao Morumbi? 

O Estádio 
do Morumbi (Cícero Pompeu de Tole
do), local indicado para ser o palco pau
listano da Copa do Mundo da Fifa 2014, 
já está acostumado a grandes disputas. 
Algumas das partidas mais importan
tes do futebol pentacampeão do mundo 
aconteceram nesse cenário. Para rece
ber o maior evento esportivo do mun
do, o estádio será totalmente moder
nizado e deve se transformar em uma 
arena esportiva. As reformas incluem 
mudanças para a área dos vestiários, 
ampliação dos túneis de acesso, insta-



lação de novos camarotes, ampliação e 
construção de novas instalações para 
equipes e árbitros, melhorias e nova 
localização para a área reservada para 
a imprensa e autoridades (VIP), além 
de novas intervenções em várias áreas. 
O projeto do Morumbi, assinado pelo 
renomado arquiteto Ruy Ohtake, pos
sui diversas vertentes. Todo o conjun
to arquitetônico, por exemplo, ganhará 
uma fisionomia mais contemporânea, 
com shopping, nova área VIP e insta
lação de um novo e moderno Centro 
de Mídia. Terão também novos cama
rotes, ampliação dos túneis de acesso 
ao campo, zona mista para entrevistas 
rápidas e uma cobertura do estádio, que 
abrigará 100% dos assentos. 

Como ficará o turismo lo
cal durante a Copa? 

Somen
te durante o mês da Copa, São Paulo 
deve atrair 500 mil visitantes a mais, 
entre turistas brasileiros e estrangei
ros, jornalistas, organizadores do even
to e integrantes das delegações. Isso 
sem contar o crescimento no turismo 
no restante do ano e nos anos seguin
tes, gerado por conta da divulgação 
da cidade pelo mundo todo. E, ape
sar da distribuição dos jogos em ou
tras cidades além de São Paulo, haverá 
um grande número de turistas inter
nacionais circulando pela metrópole e 
usando a cidade como centro de dis
tribuição de voos. 

Qual será o retorno para a 
cidade? 

De acor
do com estimativas do Observatório do 
Turismo da Cidade de São Paulo, núcleo 
de estudos e pesquisas da SPTuris, com 
a Copa, o número de turistas irá saltar 
para 15 milhões por ano na capital pau
lista. Em 2008, a cidade recebeu 11 mi
lhões de visitantes. Nem tudo isso cabe 
nos estádios. Mas a cidade se beneficia 
do turismo. Além dos jogos, existem os 
eventos paralelos ligados à Copa, o co
mércio trabalha as fan fests, são instala
dos telões para ver os jogos em bares e 
restaurantes etc. A economia é movimen
tada. Sem falar em todas as obras de in-
fraestrutura que a cidade vai ganhar. F 

Text Box
Fonte: Fórum & Negócios, São Paulo, ano 9, n. 9, p. 54-60, 2010. 




