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Faltando três anos para o Brasil sediar o principal evento do futebol mundial, andamento dos 
projetos preocupa 
 
O bom desempenho de um projeto, na maioria dos casos, vincula-se diretamente a uma 
estratégia sólida. O Brasil, contudo, parece não muito preocupado em seguir essa cartilha. Na 
eminência de sediar os dois maiores eventos esportivos do planeta nos próximos anos, o País 
ainda não estabeleceu planos claros para tocar as frentes que englobam tecnologia da 
informação e telecomunicações para a Copa do Mundo de 2014 e para os Jogos Olímpicos de 
2016.  
 
A Brasscom (Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação) 
e a TelComp (Associação Brasileira das Prestadoras de Serviços de Telecomunicações 
Competitivas) reuniram a imprensa na terça-feira (09/11), em São Paulo (SP), para alertar 
sobre a questão.  
 
Quando questionado sobre qual seria o prazo limite para o comitê organizador da Copa do 
Mundo que acontecerá dentro de três anos ter um documento com as estratégias de TI 
formalizado, o diretor de Infraestrutura e Convergência Digital da Brasscom, Nelson 
Wortsman, disparou: "Era até seis meses atrás". Na visão do executivo, nesse momento, já 
devíamos estar na fase de desenvolvimento e construção das soluções.  
 
As entidades vêm percorrendo cidades no País para tratar do evento, identificando desafios e 
oportunidades para a indústria de tecnologia e telecomunicações. Nas conversas que têm tido 
encontram interlocutores sem compreensão da amplitude da TI dentro do contexto de um 
megaevento. "O nível de atraso é preocupante", alerta Antonio Almeida, diretor da AT 
Kearney, que conduziu uma pesquisa sobre o tema encomendada pela Brasscom e pela 
TelComp.  
 
"Percebemos que o problema não é Copa ou Olimpíadas. A questão é que TIC não está na 
agenda de ninguém no Brasil, dentro de um grande projeto. As pessoas não percebem a 
importância que o tema exerce no nosso dia a dia", acrescenta o executivo, que segue: "Se o 
Ricardo Teixeira (presidente da Confederação Brasileira de Futebol) entendesse um pouquinho 
de tecnologia, não falaria apenas de aeroporto, mas focaria também ações em banda larga".  
 
A afirmação baseia-se no fato de que, em 2014, teremos, só no mercado doméstico, algo 
próximo a 90 milhões de internautas. Somado ao público que chegará para prestigiar a Copa, 
há de se esperar que não exista rede disponível e de qualidade. "Podemos investir R$ 700 
milhões em um estádio. Agora, se um jornalista não conseguir se comunicar no estádio, 
ninguém saberá o que foi feito", comenta, para lembrar que uma arena não é apenas um 
amontoado de tijolos e cimento, mas toda uma infraestrutura de acesso, de entorno e de 
cabeamento para transmissão de dados.  
 
Segundo estudo encomendado pelas entidades à AT Kerneay, a Copa do Mundo de 2014 e as 
Olimpíadas de 2016 demandarão investimentos de R$ 57 bilhões. Desses recursos, 
aproximadamente R$ 5,7 bilhões (10% do total) destinam-se à TI. O mundial de futebol 
consumirá R$ 33,1 bilhões e os jogos olímpicos R$ 24,5 bilhões. Os valores, creem as 
entidades, devem mudar "para cima" a medida que os prazos ficam mais críticos. 
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