


Na opinião do presidente do Conselho de 
Desenvolvimento das Cidades da Fecomercio, 
Josef Barat, o primeiro passo "é abandonar 
aquela visão tradicional que liga a Copa so-
mente ao futebol e à construção de estádios". 
Ele avalia que a Copa precisa ser encarada 
de forma mais "profunda e complexa", como 
uma chance para investirmos em infraestru-
tura, logística e capacitação de mão de obra. 

Para o engenheiro e executivo da Herja-
cktech Tecnologia e Engenharia, João Alberto 
Manaus, o problema do País no enfrentamen-
to dos desafios para atender às necessidades 
da organização da Copa é estrutural e está 
arraigado no modo de trabalho dos governos. 
"Não há planejamento", critica. Ele pondera, 
entretanto, que "uma cidade que abriga na 
mesma semana a Fórmula 1, o Salão Interna-
cional do Automóvel e dois megashows (Black 
Eyed Peas e Eminem), não pode ser taxada de 
despreparada para receber a Copa do Mun-
do", mas reitera que a falta de planejamento, 
logística e integração modal dos sistemas de 
transporte são problemas sérios que precisam 
ser debatidos imediatamente. 

Responsável pela organização dos Jogos 
Olímpicos de Inverno de Turim, em 2006, a 
italiana Evelina Christillin reforça a importân-
cia de ter um planejamento traçado com an-
tecedência e, principalmente, de respeitar os 
limites orçamentários nele pré-estabelecidos. 
"O vital para ter sucesso na organização des-
te tipo de evento é ter um bom planejamento 
e respeitar os prazos determinados", ensina. 
"Cumprindo o projeto que idealizamos para 
Turim, conseguimos reformar o aeroporto, 
modernizar hospitais e até construir centros 
de turismo ambiental que têm beneficiado a 
cidade.Tudo respeitando o orçamento", conta. 

Por outro lado, uma das conseqüências da 



falta de planejamento, ou da não execução dos 
projetos conforme o planejado, está na inca-
pacidade de concretização de projetos como o 
Expresso do Aeroporto ou o Trem Bala Rio/São 
Paulo - iniciativas que, segundo Manaus, "fale-
ceram para a Copa". Outra, ainda mais grave, é 
a deterioração das infraestruturas nas cidades. 

Aeroportos 

Um dos setores mais seriamente debilita-
dos pela falta de planejamento no Brasil é o 
aeroportuário. Manaus afirma que em janeiro 
de 2019 as empresas aéreas disponibilizaram 
21 mil assentos, mas a população demandou 
31 mil. Segundo dados do Instituto de Estudos 
Estratégicos e de Políticas Públicas em Trans-
porte Aéreo (Instituto Cepta), nos últimos 20 
anos o tráfego de passageiros domésticos 
cresceu, em média, 7,6% ao ano. Taxa que não 
foi acompanhada pelo desenvolvimento da 
infraestrutura do setor. "As empresas de avia-
ção, para atender a crescente demanda, com-
praram aeronaves cada vez maiores", comenta 
o presidente do Instituto, Respício do Espirito 
Santo Jr. "No entanto, chegamos a um ponto 

em que os aeroportos já não suportariam um 
novo aumento de aeronaves." 

Para Santo Jr., a maior prova da incapacida-
de do governo e da Infraero em acompanhar 
as necessidades do Pais é o abandono do Ae-
roporto Internacional de São Paulo, em Guaru-
lhos."Desde 1985, quando foi inaugurado, o ae-
roporto de Cumbica não passou por nenhuma 
ampliação. Maior aeroporto do País, a porta de 
entrada do Brasil está abandonada", critica. 

Os especialistas acreditam que existem 
duas saídas para a falta de investimento no 
setor: a privatização ou a abertura deste para a 
livre concorrência. "A concorrência seria muito 
benéfica para o Brasil. Não só para os consu-



midores que terão mais opções, mas também 
para a propria Infraero, que seria obrigada a se 
aprimorar e modernizar", aposta Santo Jr. 

Se o setor aeroportuário representa uma 
grande preocupação para os organizadores 
da Copa - e para o futuro do desenvolvimento 
do País -, a capacitação de trabalhadores e de 
voluntários para atender aos turistas parece 
estar assegurada. 

De acordo com pesquisa realizada pelo 
Serviço Nacional de Aprendizagem Comer-
cial (Senac), nas 12 cidades-sede dos jogos da 
Copa do Mundo e nas outras 19 que servirão 
para alojar as comissões, imprensa e mesmo 
os turistas, não existe a necessidade de trei-
nar pessoas para profissões que antes não 
eram demandadas. "O que existe é a neces-



sidade de os trabalhadores adquirirem novas 
habilidades e conhecimentos", esclarece o 
diretor de Planejamento e Comunicação do 
Senac, Jacinto Barbosa Correa."E o Senac está 
completamente preparado para suprir estas 
necessidades", acrescenta. 

Correa ainda afirma que no triênio que 
antecede a competição, 2011-2013, a instituição 
deverá capacitar 1,02 milhão de trabalhadores, 
somente focados no atendimento das deman-
das relacionadas à Copa. 

Outro setor que está andando bem, se-
gundo os especialistas, é o de segurança.Tanto 
a Polícia Civil quanto a Militar estão moder-
nizando seus equipamentos de vigilância e 
serviços de atendimento para poder resolver 
qualquer situação que possa surgir durante os 
jogos do Mundial. Os números impressionam. 
Segundo o presidente do Comitê de gestão da 
Polícia Civil para a Copa 2014, delegado Adil-
son Vieira Pinto, a Copa da África contou com 
40 mil policiais, já "a do Brasil vai contar com 
144 mil trabalhando somente no Estado de 
São Paulo". Além do efetivo, a Polícia Civil tam-
bém moderniza, neste momento, as quatro 
delegacias especiais que possui para atender 
aos estrangeiros - Congonhas, Cumbica, Vira-
copos e Porto de Santos -, pontos de acesso es-
tratégico para os turistas que virão assistir os 
jogos. "O trabalho que estamos realizando no 
momento é a capacitação dos policiais para 
trabalhar com o público", comenta. 

A PM apresenta dados igualmente chama-
tivos. São 150 mil chamadas atendidas diaria-
mente no Estado, 35 mil somente na capital 
paulista. "Os atendimentos do 190 e do 911 
são feitos sempre no primeiro toque e por um 
atendente capacitado a falar tanto em inglês, 
quanto em espanhol", informa o presidente do 
Conselho Nacional de Comandantes e Coronel 

da PM, Álvaro Camilo. "Nos grandes eventos, 
como a etapa brasileira da Fórmula 1, já aten-
demos também em outros idiomas, como o 
francês e o chinês," 

Além da capacidade para atender a tantas 
chamadas em diversos idiomas, Camilo desta-
ca que a PM também está se preparando para 
receber denúncias por mensagens de texto, 
fotos e videos via celular. "Somente em 2010, 
a PM dispõe de mais de R$ 8 bilhões para in-
vestir em São Paulo", comenta. "Investimentos 
que contribuirão para a redução da criminali-
dade após o término da Copa", exulta. 

Para os especialistas, o legado que ficará 
para a população após a realização da Copa 
é a maior vantagem de realizar o evento. "Os 
ganhos de produtividade com a mão de obra 
capacitada para trabalhar durante a competi-
ção é um dos exemplos de investimentos que 
não se perdem com o fim do Mundial", aponta 
o coordenador técnico da Área Educacional de 
Turismo, Lazer e Eventos do Senac São Paulo, 
Marcelo Calado. O diretor da Administradora 
Rio Vermelho, Carlos Nascimento, acredita, em 
caráter complementar, que o maior ganho do 
Brasil com a realização do Mundial virá dos in-
vestimentos futuros, motivados pela exposição 
positiva do País. As melhorias em infraestrutu-
ra são outro ponto relevante. 

Seja qual for o principal retorno que o País 
receberá por realizar a Copa, o certo é que ha-
verá um legado. Só é necessário tomar cuida-
do para que a organização do evento não se 
transforme em uma repetição do que foram 
os Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro, 
onde, como lembra o presidente do Conselho 
de Economia Criativa da Fecomercio, Adolfo 
Melito,"se gastou mais de sete vezes o valor do 
orçamento inicial". Caso contrário, a herança 
da Copa pode ser maldita. 
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