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Depois da saída da seleção da Copa neste ano, o Brasil precisa agora se concentrar em vencer 
os desafios da organização do evento em 2014 
 
O fim da primeira Copa do Mundo da Fifa realizada no continente africano marca o início dos 
quatro anos de preparativos que serão necessários para garantir o sucesso da realização, aqui, 
do maior acontecimento do mundo do futebol no Brasil. Será a segunda vez – a primeira foi 
em 1950. Aproveitar a oportunidade de fazer deste evento um motor para o desenvolvimento 
socioeconômico depende de um bom planejamento de trabalho, de boas e transparentes 
práticas de gestão e, não menos importante, de intenso acompanhamento e cobrança da 
sociedade. 
  
Se o Projeto Copa 2014 for bem executado, o ganho para o País será significativo. E já está 
até sendo dimensionado. Segundo o estudo “Brasil Sustentável: Impactos Socioeconômicos da 
Copa do Mundo 2014”, desenvolvido pela Ernst & Young em parceria com a Fundação Getulio 
Vargas (FGV), esse mega-evento poderá injetar mais de R$ 142 bilhões na economia brasileira 
até o ano de sua realização. Este número é resultado de uma série de dados levantados pelos 
organizadores da pesquisa e demostra que o evento será capaz de quintuplicar os 
investimentos diretos realizados no País para viabilizar sua organização.  
  
Quem detalha essa conta é José Carlos Costa Pinto, sócio da área de assessoria da Ernest & 
Young. “Entendemos que o assunto é da maior importância em curto prazo para o País e está 
relacionado ao investimento direto de cerca de R$ 22 bilhões para garantir infraestrutura e 
organização”, estima. Além disso, a realização da competição deve render R$ 113 bilhões 
adicionais, considerando-se os impactos provocados em mais de 50 setores interligados, num 
“efeito dominó” e com uma série de desdobramentos econômicos e sociais, inclusive 
promovendo a inclusão social e a melhoria de renda.  
  
No relatório, há o exemplo das possibilidades de impactos no consumo das famílias, como no 
caso do salário de um operário envolvido na construção de um estádio que pode contribuir 
para a aquisição de um automóvel novo, o que representa um incremento à demanda para o 
setor automotivo, e assim por diante. “O conjunto das consequências causadas por meio do 
canal de consumo das famílias é chamado de impacto induzido, ou efeito-renda”, explica.  
  
A arrecadação também vai ser impactada, com um adicional de R$ 18 bilhões para reforçar os 
cofres públicos. O impacto direto sobre o PIB no período 2010-2014 é de R$ 64,5 bilhões – 
valor que corresponde a 2,17% do estimado para o PIB deste ano, de R$ 2,9 trilhões. “Sem a 
Copa, o País deixaria de gastar, mas deixaria também de gerar essa movimentação 
econômica; é importante entender que a cadeia produtiva envolve 55 setores e vai muito além 
dos investimentos diretos aplicados”, comenta.  
  
O estudo ainda mostra que os setores mais beneficiados pela Copa do Mundo no Brasil serão 
os de 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 bilhões. Dos R$ 29 bilhões 
que correspondem aos gastos estimados relacionados à Copa, R$ 12,5 bilhões terão como 
origem o setor público (42%) e R$ 17 bilhões serão provenientes do setor privado (58%).  
  
O setor de turismo, um dos que mais empregam no Brasil, já está em ebulição com as 
perspectivas para os próximos anos. No relatório da Ernest & Young a estimativa é de que só o 
fluxo induzido pela Copa do Mundo seria responsável por receitas adicionais de até R$ 6 
bilhões. Contudo, o investimento para equacionar os principais gargalos estruturais, como a 
limitação dos aeroportos, é o ponto-chave para catalisar o crescimento desse setor. A 
perspectiva é de que o número de visitantes internacionais para o Brasil pode crescer 79% até 
a Copa, com impacto superior nos anos seguintes. “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”, acrescenta Costa Pinto.  
  
Claudinei Santos, coordenador do Núcleo de Negócios do Esporte da Escola Superior de 
Propaganda e Marketing (ESPM), comenta e relativiza um pouco essa questão: “O evento deve 
receber por volta de 500 mil turistas, mas isso é 10% do que o Brasil recebe normalmente”. 
Na sua visão, o foco é fazer do evento uma vitrine para que, após a Copa, os turistas 
continuem buscando o País como destino, colocando o Brasil de vez no cenário turístico 
mundial. 
 

 
  
Para receber bem, os investimentos em infraestrutura são fundamentais. As 12 cidades-sede 
precisarão receber aportes da ordem de R$ 15 bilhões, que vão muito além da construção e/ou 
modernização dos estádios, com significativo impacto sobre os PIBs municipais. Só na 
reurbanização e embelezamento das cidades, os gastos estão estimados em R$ 2,8 bilhões. 
Uma parte importante desses recursos vem do setor público, enfatiza Costa Pinto, e, por isso 
mesmo, há necessidade de rigor na aplicação dos recursos. “Não dá para ter atrasos, não dá 
para ter estouro no orçamento”, diz. Segundo ele, ainda é possível fazer no Brasil um bom 
planejamento, evitando atrasos que gerem gastos adicionais e mantendo a organização do 
evento dentro dos custos planejados.  
  
Outro risco contemplado pelo estudo é o do choque de interesses e de prioridades sociais, já 
que haverá necessidade de investimento público que poderia ser destinado para outros fins – 



escolas, hospitais e distribuição de renda, entre outros. “Para que o Brasil alcance o maior 
retorno social possível com os investimentos para a Copa, estes devem ser realizados de forma 
eficiente, ou seja, com o menor custo possível para se obterem os resultados desejados”, 
explica Costa Pinto.  
  
Lições da África 
 
José Estevão Cocco, presidente da J.Cocco Sportainment e da Academia Brasileira de 
Marketing Esportivo (Abraesporte), acha que é fundamental o Brasil analisar a experiência da 
África do Sul para não repetir os mesmos erros. Ele não hesita em afirmar que a África do Sul 
não soube aproveitar a visibilidade incrível da Copa. Além disso, lembra, a Fifa acabou 
flexibilizando uma série de exigências para a realização do evento lá, colocando até em risco a 
questão da segurança e qualidade do espetáculo. Cocco completa: “Tudo começa com o estudo 
dos relatórios e projetos dos eventos anteriores”.  
  
Há também uma justificada preocupação com o legado, para garantir que o investimento feito 
possa continuar gerando bem-estar para a população num horizonte que é muito mais amplo 
do que a Copa do Mundo. O estudo da Ernst & Young mostra que o evento vai gerar um 
impulso significativo sobre milhares de micro, pequenas, médias e grandes empresas dos 
setores industrial, comercial e serviços, possibilitando um impacto total estimado em quase R$ 
3 bilhões.  
  
Outros setores também podem ser beneficiados, inclusive ganhando força no cenário 
internacional. Em termos de mudanças significativas que permanecerão como legado do 
evento, Costa Pinto lembra o papel das mídias e da comunicação. Para ele, um dos destaques 
do estudo é a área de publicidade, que já está mostrando uma importante mudança de 
estratégia. “Há empresas brasileiras que nunca tinham sido patrocinadoras internacionais de 
eventos do porte de uma Copa do Mundo que decidiram aderir desta vez”, lembra. É o caso da 
Seara, que se tornou parceira da Fifa e teve sua marca veiculada nos estádios sul-africanos. 
Além dela, AmBev e Itaú também já fecharam parcerias para o Mundial no Brasil. As 
perspectivas são que na área de mídia o evento no Brasil gire mais de R$ 6,5 bilhões. 
  
Ainda sobre possíveis legados, segundo o sócio da área de assessoria da Ernest & Young, 
serão criados 3,63 milhões de empregos ao ano e R$ 63,5 bilhões de renda para a população 
com esses eventos, impactando o mercado de consumo interno. “Os números que indicam 
criação de empregos precisam ser analisados com cuidado, pois grande parte é de trabalho 
temporário”, explica. Contudo, ele mesmo acrescenta que o evento pode ajudar na qualificação 
de mão de obra no Brasil.  
  
Luiz Fernando Dalla Martha, pesquisador do Centro de Conhecimento do Instituto Brasileiro de 
Governança Corporativa (IBGC), reforça a opinião de que o legado precisa ser sustentável, ou 
seja, que os investimentos precisam ser feitos para além da Copa. Nesse item, ele está falando 
também da capacidade dos investimentos gerarem impactos sociais positivos. Por exemplo, a 
criação de empregos e mecanismos de capacitação que gerem benefícios para a população 
após o evento. “Não se pode esquecer que a população capacitada para o evento ganha 
qualificações para aumentar sua empregabilidade”, explica. O pesquisador diz que está 
otimista: “Apesar dos riscos, acho que é grande a oportunidade para o País, uma chance de 
demonstrar competência e responsabilidade nas práticas de gestão”, diz.  
  
A própria Fifa tem grandes expectativas para o evento no Brasil. Segundo cálculos da 
entidade, divulgados após reunião geral deste ano na Suíça, a expectativa para o período 
2011-2014 é de um faturamento de US$ 3,8 bilhões. A importância do evento brasileiro será 
grande nesse projeto, já que se espera que mais de 95% desse montante será gerado com a 
Copa no Brasil. No balanço da Copa da África, os números apontam que a renda chegará 
próxima a US$ 3,2 bilhões.  
  
Para Santos, da ESPM, o risco é que o evento seja benéfico somente para a Fifa. “Para a 
entidade, é um grande dinheiro, veja que na Copa da África eles arrecadaram mais de US$ 1 
bilhão, o dobro do que foi arrecadado na Alemanha”, lembra. Cocco, da Abraesporte, diz que a 



Fifa teve menor retorno financeiro na Alemanha do que na África do Sul, pois, na Europa, a 
negociação para a realização do evento é mais dura, com menos concessões do país-sede. De 
certa forma, uma das heranças do evento para países emergentes também será a capacidade 
não apenas de fazer eventos melhores, mas também negociados de forma mais vantajosa. 
  
Arenas sustentáveis 
 
Costa Pinto não tem dúvida de que um dos pontos mais sensíveis do Projeto 2014 são as 
arenas que deverão ser construídas. “Construir estádio, por si só, é gerar uma conta que não 
fecha”, explica. Para viabilizar as arenas é fundamental apostar em empreendimentos 
adicionais, ou seja, planejar que esses locais de jogos sejam integrados a centros comerciais 
ou residenciais. Nesse sentido, o consultor diz que faz sentido um projeto como o que se 
discute para o bairro de Pirituba, em São Paulo, integrando um centro de negócios ao lazer. 
Ele demonstra preocupação até mesmo com a questão sobre as cidades que vão sediar o 
evento, já que algumas demonstram poucas condições para assumir essa tarefa. “O risco é de 
haver altos investimentos e que acabem não gerando retorno, criando arenas que seriam 
verdadeiros ‘elefantes brancos’, por exemplo”, diz. “Veja o exemplo do Pan, realizado no Rio 
de Janeiro: o Engenhão e o Maria Lenk são mal aproveitados e não servem para todos os 
eventos.” 
  
Claudinei Santos concorda que um dos pontos críticos é mesmo a questão das arenas. “A 
construção de estádios para a Copa é um problema sério, pois envolve muito dinheiro: em 
média, cada obra vai custar R$ 600 milhões.” Segundo ele, se uma arena vai custar tudo isso, 
o retorno do investimento precisa ser atentamente calculado. “Imagine que os rendimentos de 
uma arena sejam de R$ 2 milhões por mês, seriam necessários cerca de 30 anos para a obra 
se pagar”, diz. Contudo, as arenas mais lucrativas chegam a valores próximos a R$ 1 milhão. 
“O Morumbi, que é um dos estádios mais utilizados, fica próximo de R$ 1 milhão. Não é fácil 
atingir o retorno necessário.” 
  



 
  
Em relação ao problema da realização do evento em São Paulo, após a exclusão do estádio do 
Morumbi, Santos comenta que não acredita que a cidade ficará de fora do mundial. “Se São 
Paulo não for sede, está tudo errado”, diz. Afinal, a cidade que é o centro financeiro do País, 
maior e mais desenvolvida – e também um dos locais com maior infraestrutura hoteleira –, 
não pode ficar fora da realização do evento.  
  
A resolução do impasse deve sair já nos primeiros meses após a Copa da África. Um dos 
cenários mais prováveis é o da construção de um complexo de entretenimento e negócios em 
Pirituba. Na opinião de Cocco, o Complexo Pirituba faria sentido, mas a ação precisa ser 
encampada pela iniciativa privada. “O risco é sobrar para o governo; tem de haver um estudo 
de viabilidade muito bem feito para comprovar a sustentabilidade desse negócio.”  
  
Um item que deve ganhar força, nos próximos meses, é a questão da sustentabilidade da Copa 
do Mundo e das arenas esportivas, em particular. Segundo o relatório da Ernest & Young, são 
sete passos que permeiam todas as atividades da Copa, de estádios erguidos com o critério de 
construção verde ao impacto das viagens de avião no cálculo da pegada de carbono. 
  
Para chegar ao cumprimento de critérios ecológicos e sustentabilidade nota 10, o caminho não 
será fácil até a Copa 2014. “As obras precisam ser sustentáveis, não só no sentido ecológico, 
mas também financeiro”, acrescenta o professor da ESPM. “O Brasil vai para a vitrine com esse 
evento, mas isso sempre gera riscos.” Cocco, da Abraesporte, lembra os problemas 
acontecidos na Copa da África, que podem até afugentar turistas, em vez de atrair. “A 



exposição do País durante tanto tempo na mídia constrói uma imagem internacional que pode 
ser boa ou ruim, dependendo do planejamento e dos desdobramentos durante o evento.”  
  
Governança  
 
Para Dalla Martha, do IBGC, muito da preocupação com a gestão e planejamento da Copa de 
2014 pode ser superado com a adoção dos conceitos gerais de governança corporativa no 
contexto das melhores práticas de planejamento de um megaevento esportivo. “É uma grande 
oportunidade fazer esse evento, mas isso precisa ser feito sem comprometer o País”, diz. “Se a 
gestão do evento for bem feita, pode inclusive ajudar o Brasil a ser mais atrativo para capital 
externo.” 
  
O representante do IBGC inicialmente comenta que são quatro os pontos fundamentais da 
governança que podem contribuir para a organização de um evento com boas práticas. O 
primeiro ponto é a transparência. Segundo ele, é fundamental que o comitê organizador e até 
mesmo empresas privadas deixem claras as ações relacionadas à Copa. “No caso de obras 
públicas, transparência é fundamental, e não dá para esquecer que ‘os sócios’ são todos os 
brasileiros, que pagam impostos”, afirma. 
  
Ele explica que já existe um movimento para controlar os gastos desde o início, evitando que o 
começo do processo peque por falta de transparência, que deve ser total no caso de um 
evento do tamanho de uma Copa. “O TCU (Tribunal de Contas da União) terá um papel 
decisivo nesse sentido”, afirma. Outro ponto que ele reforça é o papel do BNDES, que deve 
emprestar dinheiro para os projetos, mas cercando-se de todas as garantias legais.  
  
O segundo ponto da governança é a equidade. Dalla Martha explica: “Dar um tratamento 
equitativo é dar oportunidades a todos”. Isso significa também permitir que todos tenham as 
mesmas oportunidades nas licitações, para que as obras sejam feitas pelo menor custo. 
Portanto, transparência e equidade na gestão podem ajudar a evitar que interesses privados 
sejam sobrepostos aos interesses públicos. Para isso, ele dá a dica: “É fundamental evitar obra 
atrasada, alterações do projeto e obras não previstas”.  
  
O terceiro ponto é a prestação de contas. No entendimento do IBGC, esse conceito tem a ver 
com o ato de apresentar os resultados ao grupo representado dentro do mandato de um 
gestor. “É necessário mostrar que agiu no interesse da empresa”, explica. No caso da Copa é 
importante, pois o administrador precisa tomar decisões estratégicas, sem agir por euforia. A 
prestação de contas, ainda, vai envolver a transparência principalmente na esfera pública. “A 
transparência é uma das principais ferramentas de um gestor dentro do seu mandato”, 
explica.  
  
Por fim, o quarto elemento da governança é a responsabilidade. “Tem a ver com sempre tomar 
cuidado com questões ambientais, evitar desperdícios, fazer análises dos impactos 
ambientais”, explica. Mas também tem a ver com o papel social da empresa e, de certa forma, 
dialoga diretamente com a estratégia dos legados. “As obras da Copa são tão grandiosas que a 
questão do impacto é importante, não só durante a organização do evento, mas depois 
também.” 
  
Para que as melhores práticas de gestão sejam colocadas em funcionamento, Santos, da 
ESPM, e Cocco, da Abraesporte, concordam que é fundamental investir na qualificação de 
profissionais especializados em trabalhar com este tipo de evento. “A preocupação de todos 
deve ser com a formação de pessoal qualificado para que o Brasil não perca a oportunidade 
gerada pelos megaeventos esportivos”, conclui Santos. 
  
Arenas belas e ecoeficientes 
Eduardo de Castro Mello 
 
Gestão pela eficiência, sustentabilidade e respeito ao meio ambiente. Esta, segundo o 
arquiteto Eduardo de Castro Mello, consultor em instalações esportivas, e sócio da Castro 
Mello Arquitetos a ganhadora do concurso para a construção do novo estádio de Brasília, é a 



base que deve sustentar projetos das arenas que precisarão ser erguidas ou reformadas para a 
Copa. Leia, a seguir, os principais trechos da entrevista concedida pelo especialista à Razão 
Contábil: 
  
RC – Como o seu escritório se envolveu com a preparação da Copa de 2014 no Brasil? 
 
EM – Nosso trabalho para a Copa de 2014 teve início antes da confirmação do Brasil como 
sede para o campeonato mundial. Estivemos envolvidos na elaboração de estudos preliminares 
para arenas em Brasília, Campinas, Maceió, Jundiaí, Cuiabá e Rio de Janeiro. Maceió, 
Campinas e Jundiaí desistiram de continuar com o processo de candidatura devido aos custos 
e problemas políticos envolvidos. Na escolha das 12 cidades-sede tivemos confirmados nossos 
projetos para Brasília, Cuiabá e Rio de Janeiro. Cuiabá e Rio optaram por uma mudança de 
rumos e apresentaram outros projetos. Permanecemos no projeto de reformulação do Estádio 
Mané Garrincha. 
  
RC – Sobre o projeto da arena de Brasília, quais são os diferenciais do projeto? 
 
EM – O projeto de Brasília é uma adaptação, reforma, modernização e atualização aos novos 
conceitos de arenas para futebol, atendendo a normas e requerimentos para a realização de 
uma Copa do Mundo. A orientação que recebemos do nosso cliente foi de criar o Estádio 
Nacional de Brasília em condições de sediar o jogo de abertura da Copa de 2014. Para tanto, 
foi proposta a demolição da estrutura existente e sua reconstrução no mesmo local, 
transformando o antigo estádio em um com capacidade para 71 mil pessoas. 
 



 
 
  
RC – Ainda sobre o projeto de Brasília, qual é o cronograma da obra? Já existe fonte 
determinada dos recursos para o financiamento? 
 
EM – A obra está prevista para começar neste mês e terminar em dezembro de 2012, a fim de 
sediar a Copa das Confederações em junho de 2013. O governo do Distrito Federal optou pelo 
uso de recursos provenientes da venda de terrenos de sua propriedade, dispensando a oferta 
de empréstimo via BNDES. 
  
RC – O que é o Projeto Copa Verde? O projeto de Brasília se insere nessa ideia? 



 
EM – O Plano Copa Verde para o Brasil serve de guia, durante este momento histórico. A 
oportunidade nos próximos anos é investir na transformação da economia brasileira para que 
ela seja, no futuro, a economia mais avançada e sustentável do planeta. O projeto começa 
convidando todos a participarem da maior ação coordenada de Green Building já feita no 
mundo com a preparação para a Copa do Mundo de 2014 da Fifa e das Olimpíadas no Rio de 
Janeiro em 2016.  Segue com medidas de contenção e reversão do desmatamento, o 
investimento em energias renováveis e redução das emissões relacionadas ao transporte 
aéreo. As metas do plano criarão a capacidade, para o Brasil e seus cidadãos, de suportarem e 
atenderem às necessidades do presente sem comprometerem as das gerações futuras. O 
projeto de Brasília seguirá, sim, as ideias do projeto Copa Verde. 
  
RC – Comenta-se muito que há um enorme risco de as arenas virarem elefantes 
brancos, de não se pagarem. Como evitar isso? 
 
EM – O primeiro ponto é ter um projeto sustentável e o segundo é ter uma gestão 
profissional, que garanta eventos constantes. Elefante branco é obra mal planejada e mal 
administrada. Para evitá-lo, sua gestão deve ser feita sempre pela iniciativa privada. Não é 
função do governo cuidar de uma instalação que tem de dar lucro. 
 

 
   
Contribuição acadêmica 
  
Paulo Henrique Azevedo é professor da Universidade de Brasília e faz parte da Associação 
Brasileira de Gestão do Esporte (ABraGEsp). Criada no ano passado, a entidade surgiu 
sintonizada com a série de megaeventos que ocorrerão no Brasil, nos próximos seis anos, e 
pretende incentivar o desenvolvimento de conhecimento na área de gestão do esporte, com 
foco em ações para a consolidação de sua gestão; disseminar conhecimento; incentivar a 
formação e qualificação de profissionais; estimular a educação continuada; apoiar, participar e 
assessorar a organização de eventos. 
  
“A despeito dos grandes obstáculos que já surgiram e que surgirão, e com o emprego de 
modernas ferramentas gerenciais e com criatividade, teremos condições de realizar a melhor 
Copa do Mundo de todos os tempos, com benefícios para toda a sociedade”, projeta Azevedo. 
  
Em termos de gestão e planejamento da Copa no Brasil, Azevedo traz uma importante 
contribuição, ao acrescentar o componente político que envolve o processo. O Brasil, neste 
momento, no que se refere ao planejamento e gestão para a Copa do Mundo de 2014, 
segundo ele, encontra-se em compasso de espera, e isso ocorre pela indefinição política para 
os próximos mandatos de presidente e governadores, além de depender da nova composição 
do Congresso Nacional – novos deputados federais e senadores e para as assembleias 
estaduais – novos deputados estaduais. 
  
“O quadro atual, marcado pelo início das campanhas eleitorais em todo o País, é caracterizado 
pelo receio dos governantes de adotarem medidas para o cumprimento do caderno de 
exigências da Fifa e não continuarem nos seus cargos, ou não conseguirem eleger seus 
sucessores. Assim, somente no início de 2011 é que ocorrerão atividades significativas visando 
ao processo de realização da Copa do Mundo de 2014”, acredita. 
  
Para ele, a estratégia para que a Copa deixe um legado positivo passa pela elaboração de um 
grande projeto esportivo para o Brasil. “A partir do momento que o Brasil obteve o direito de 
realizar competições tão importantes, tais como os V Jogos Mundiais Militares, em 2011, a 
Copa do Mundo de Futebol, em 2014, e os Jogos Olímpicos de 2016, já deve iniciar um 
planejamento permanente para participar com desempenho compatível ao potencial do País, 
em todas as competições, a partir de 2011”, diz. 
  
 
   



 
 

Fonte: Razão Contábil, jul. 2010. Disponível em: 
<http://www.revistarazaocontabil.com.br>. Acesso em: 9 ago. 2010. 


