
Estudo da Ernst&Young mostra que expectativas para o crescimento 
econômico durante a Copa do Mundo no Brasil são grandes 

Além dos lucros contabilizados pela Fifa (Federação 
Internacional das Associações de Futebol) e pelas marcas 
que, de alguma forma, tiveram seus nomes ligados à Copa de 
2010, o torneio na África do Sul deixou mais do que claro que 
comunicação e marketing são aliados poderosos. Mesmo 
antes de a competição ter início, Jerome Valcke, secretário-
geral da entidade, que tem sua sede em Zurique, na Suíça, 
anunciou que o evento deste ano já superava em 50% o valor 
do que havia sido arrecadado na Alemanha, em 2006. De 
acordo com a organização, é esperada uma receita superior 
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a US$ 3,2 bilhões (aproximadamente R$ 5,82 bilhões). 
Mas no "país do futebol", quais são as expectativas? 
Segundo estudo realizado pela Ernst&Young e FGV 
Projetos, o mundial no Brasil deve gerar R$ 142 bilhões 
adicionais para a economia do País. A pesquisa, batizada 
de "Brasil Sustentável - Impactos socioeconômicos da 
Copa do Mundo 2014", analisou mais de 30 setores nas 12 
cidades que servirão de sede para o evento. De acordo com 
a pesquisa, os setores mais beneficiados serão: construção 
civil, alimentos e bebidas, serviços prestados às empresas, 
serviços de utilidade pública (eletricidade, gás, água, esgoto 

e limpeza urbana) e serviços de informação. No total, essas 
áreas deverão ter incremento da produção de R$ 50,18 
bilhões. 
No que diz respeito ao turismo, outro segmento que terá 
considerável crescimento, a perspectiva é de que o número 
de visitantes internacionais para o Brasil cresça 79% até a 
Copa, podendo ter impacto superior nos anos seguintes. O 
estudo aponta que no período 2010-2014 o número de turistas 
internacionais deve crescer em 2,98 milhões de pessoas. "O 
incremento do turismo traz consigo uma entrada significativa 

de recursos, que acabam se 
distribuindo entre os setores de 
hotelaria, transporte, comunicações, 
cultura, lazer e varejo", comenta José 
Carlos Pinto, sócio de assessoria da 
Ernst & Young. 
De acordo com o professor 
Claudinei Santos, Coordenador do 
Núcleo de Estudos em Negócios 
do Esporte da ESPM, há muita 
especulação sobre os números 
que envolvem o Mundial no Brasil, 
desde investimentos até quanto o 
País poderá faturar com o torneio. 
Para ele, o evento por aqui tem tudo 
para dar certo e faturar muito mais 
do que foi arrecadado na África do 
Sul, porém "se não houver um bom 

planejamento e controle sobre o que se faz poderá acontecer 
como no Rio de Janeiro, no Pan de 2007. Na última hora até 
funcionou, mas poderia ser algo mais planejado e de menor 
custo, com melhores resultados econômicos, sociais e 
políticos para o País." 

O professor da ESPM fala ainda sobre a imagem que o Brasil 
poderá passar para o mundo, "podendo eliminar a ideia de 
que aqui só existe carnaval e turismo sexual. Seremos uma 
vitrine e se soubermos mostrar um país sério, agradável, 
limpo e seguro, poderemos colher frutos por muitos anos", 
finaliza Santos. 
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