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Rebeca de Moraes  
 
Para especialista, obras para a Copa e a Olimpíada têm de ser úteis e rentáveis após os jogos.  
 
Belo Horizonte, Porto Alegre e São Paulo são as cidades que estão mais avançadas nos 
projetos urbanísticos para a Copa do Mundo de 2014 e a Olimpíada de 2016, mas é Manaus 
que deve receber um legado maior e receber um grande número de hotéis e prédios 
empresariais. 
 
Por ser um dos setores que mais emprega no país, o de infraestrutura deve ser um dos mais 
beneficiados com os grandes eventos que vêm por aí e uma das áreas que deve receber mais 
atenção é a hotelaria, que no Brasil é focada em atender o público das classes A e B. Porém, 
grandes eventos demandam estabelecimentos mais modestos. É nisso que acredita Thomaz 
Assumpção, presidente da Urban Systems, especializada em análise de dados demográficos 
para dimensionamento de tendências em mercados e cidades.  
 
Recentemente, ele participou do 1º Seminário Internacional de Arquitetura Esportiva, 
promovido pela Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura, falando a empresários 
sobre os impactos de grandes eventos na estrutura urbana. Em entrevista ao Valor, ele falou 
sobre os maiores desafios do Brasil para a manuten-ção e construção de empreendimentos 
que sejam úteis e rentáveis para o país depois dos jogos. 
 
Valor: Quais cidades brasileiras estão mais avançadas na preparação para a Copa de 
2014 e a Olimpíada de 2016? 
 
Thomaz Assumpção: Belo Horizonte, Porto Alegre e São Paulo já estão fazendo esse 
planejamento. É preciso pensar, primeiro, nas intervenções de longo prazo. Depois, nos 
estádios. Eles são só 8% das obras necessárias. Infraestrutura, por exemplo, deve receber um 
investimento muito maior.  
 
Valor: Do seu ponto de vista, em que áreas estão as melhores oportunidades de 
negócios para os grandes eventos? 
 
Assumpção: A Copa e a Olimpíada estão disparando uma série de atividades não só nas 
cidades que serão sede dos jogos, mas também nas que estão em um raio de até 150 km 
delas. Esses eventos são motes para deflagrar um novo ciclo para o desenvolvimento urbano 
do Brasil. As cidades estão sendo instigadas a revisar suas diretrizes de infraestrutura. O 
desenvolvimento imobiliário é a materialização de qualquer cadeia de valores. Por exemplo, a 
cadeia produtiva da saúde vai precisar construir hospitais, assim como a da educação precisa 
de universidades etc. O setor de infraestrutura tem aproveitado muito bem as oportunidades 
dos grandes eventos, assim como as parcerias público-privadas e as concessões, além da 
construção civil.  
 
Valor: Quais são as principais necessidades das cidades-sede para esses jogos? 
 
Assumpção: A construção de estádios, portos e aeroportos, tanto para cargas quanto para os 
turistas. E eles devem ser bem pensados para o desempenho sustentável dos jogos. Isso 
fornecerá mobilidade urbana, sem falar no desenvolvimento de residências e shopping centers. 
É claro que o Brasil não vai tirar nota dez em nenhum desses quesitos. Começamos a nos 
mexer tarde demais. Mas é possível conseguir uma nota sete ou oito.  
 
Valor: Qual é o setor mais beneficiado pelos jogos? 
 
Assumpção: O de construção civil, porque é o maior empregador. Com a estabilidade 
econômica do Brasil você tem a oportunidade de suprir demandas da classe C de cerca de 20 
anos. E isso tem muito impacto nas grandes cidades, que precisam de mais habitação.  
 



Valor: O sr. quer dizer, então, que as áreas mais beneficiadas com esses grandes 
eventos não estão necessariamente ligadas a eles de forma direta? 
 
Assumpção: Sim. Alguns setores vão se beneficiar mais com a Copa e a Olimpíada porque 
vão deixar o legado de explorar os mercados. Os investidores já estão atentos para construir o 
que estava latente há 20 anos. Temos visto muitas empresas olhando para setores como o de 
energia elétrica e o de concessão de aeroportos, por exemplo. É preciso focar nesses nichos e 
não ficar restritos à Copa, Olimpíada, hotéis e estádios.  
 
Valor: Qual cidade melhor aproveitou essa oportunidade, em sua opinião? 
 
Assumpção: Barcelona, que sediou a Olimpíada de 1992, por exemplo. Lá aconteceu uma 
verdadeira transformação urbana e de pensamento. A Olimpíada foi desenvolvida em uma 
região degradada da cidade, que abrigava prostituição e tinha prédios abandonados. Virou 
uma região valorizada, em desenvolvimento, com atividades econômicas. É um projeto 
semelhante ao que estamos propondo para o Porto Maravilha, no Rio de Janeiro, ao da área 
portuária em Recife, em Porto Alegre e no centro de São Paulo. O objetivo é que essas regiões 
tenham um crescimento sustentável, com uma nova vocação imobiliária.  
 
Valor: Também se fala muito em cidades que constroem estruturas que são desfeitas 
assim que os eventos acabam. 
 
Assumpção: Isso aconteceu no Rio de Janeiro, depois do Panamericano de 2007. O evento 
deixou um legado ruim. O Parque Aquático Maria Lenke, o Engenhão, a residência do Pan na 
Barra, por exemplo, estão praticamente abandonados. Houve um gasto grande de dinheiro 
nisso tudo e o Brasil não soube aproveitar adequeadamente.  
 
Valor: Qual o maior problema que a estrutura atual das cidades brasileiras tem para 
receber grandes eventos como esses? 
 
Assumpção: É a mobilidade urbana. Nesse quesito, todas elas tiraram notas baixas. Quando 
queremos nos deslocar ficamos sempre presos aos automóveis ou à expectativa de metrô. Os 
ônibus têm dificuldades para suprir as necessidades das pessoas. É preciso um sistema de 'bus 
rapid transit' [BRT, um sistema de ônibus de alta capacidade] e veículos leves sobre trilhos, os 
VLTs.  
 
Valor: O setor de hotelaria está preparado para o aumento do afluxo de turistas? 
 
Assumpção: Ele precisa ser todo reformulado. No Brasil, a hotelaria foi desenvolvida para 
atender as classes altas. Com a Copa do Mundo, a Olimpíada e classe C em ascensão, as 
cidades vão receber muitas pessoas para se hospedar em hotéis de três estrelas, não de cinco.  
 
Valor: Como o sr. avalia as obras em Manaus? 
 
Assumpção: Lá é possível dimensionar um legado maior. A área de hotelaria precisa ser 
desenvolvida, a de escritórios precisa ser remodelada. As empresas locais terão que receber 
pessoas de fora e precisam ter espaços adequados para isso. Parte da área comercial precisa 
ser deslocada do centro para a área nova que será construída para o estádio. Assim como Belo 
Horizonte já está passando seu centro administrativo para a região próxima ao aeroporto de 
Cofins.  
 
Valor: E em Itaquera, no novo estádio do Corinthians? 
 
Assumpção: Essa é uma região que já vinha crescendo mesmo antes da notícia da construção 
do estádio. Mas será necessário criar mais empregos para que as pessoas não precisem se 
deslocar para o centro para trabalhar. O estádio tem um lado bom, de chamar atenção e atrair 
investimentos para a região em ele que está. Por outro, provoca transtornos no sistema viário. 
É preciso alargar as avenidas. Em um projeto de longo prazo como esse é possível pensar em 
uma ocupação sistêmica e equilibrada das cidades. Diferentemente de estádios como o 



Morumbi e o Pacaembu, que estão em regiões que foram se desenvolvendo sem interferência 
do governo para evitar essas situações de estresse. O estádio do Internacional, em Porto 
Alegre, por exemplo, já está sendo pensado assim. Assim como o Vivaldão, em Manaus.  
 
Valor: A solução para a reorganização das cidades é tirar os centros empresariais, 
comerciais e residenciais dos centros e movê-los para outras áreas? 
 
Assumpção: A primeira opção para melhorar a dinâmica urbana é fazer com que as pessoas 
se desloquem menos. É como construir minicidades dentro das cidades. Já estamos vendo o 
resultado desse movimento: grandes redes de supermercado, como Carrefour, Pão de Açúcar 
e Walmart já estão montando estruturas menores, para bairros. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 8 out. 2010, Eu & Investimentos, p. D8. 


