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O Brasil vai receber R$ 142 bilhões em investimentos, de 2011 a 2014. O impacto no PIB de 
2014 será de 1,5%, provocado apenas pela Copa do Mundo. Se nos últimos dez anos o País 
tem recebido uma média de 5 milhões de turistas/ano, esse volume vai dobrar até o final da 
década. 
 
Esses são alguns números que vou apresentar durante a palestra Oportunidades de negócios 
para a Copa de 2014, na 23a edição da Super Rio Expofood. As informações são baseadas em 
estimativas realizadas pela Ernest&Young e Fundação Getúlio Vargas. 
 
O que deverá encher os olhos do público, porém, são os resultados que mostrarei da Super 
Bowl, a partida final do campeonato de futebol americano realizada no início de março. Foram 
110 mil pessoas reunidas em estádio no Texas para assistir a final. A movimentação financeira 
do mega evento equivale à de uma copa do mundo. Só a transmissão pela televisão foi a mais 
cara do Planeta: US$ 120 mil por segundo. 
 
São cifras astronômicas. Durante a partida, foram consumidas 14.500 toneladas de batata 
frita, 4.000 toneladas de milho de pipoca, 8 milhões de quilos de guacamole (prato mexicano à 
base de abacate) e 1 bilhão de asas de frango. Segundo a agência Consumer Eletronics 
Assoeiation, foram gastos na época do evento US$ 2,2 milhões na aquisição de televisores de 
alta definição. Em relação ao campeonato de 2010, houve um acréscimo de US$ 306 milhões 
no valor movimentado com alimentos e bebidas, de acordo com a Universidade do Estado do 
Arizona. 
 
O empresário poderá me perguntar: como aproveitar as oportunidades que serão oferecidas 
pela Copa de 2014. Resumo essa receita em três itens: a empresa tem que estar preparada, 
com produtos adequados e preços competitivos. Precisa ainda estar bem informada sobre as 
oportunidades de negócios. É fundamental a participação ativa nas redes de relacionamento 
comerciais. Os resultados certamente serão muito compensadores. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 24 mar. 2011, Primeiro Caderno, p. A-
15.   


