
Conexão rápida 
Genilson Cezar  
 
Empresários querem que o governo seja mais ágil na construção das arenas multiuso.  
 
De olho no bolo de investimentos programados para a Copa do Mundo de 2014, e para os 
Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro - uma fábula em torno de R$ 57 bilhões, que serão 
gastos com infraestrutura de transportes, estádios de futebol, aeroportos etc -, as empresas 
brasileiras fornecedoras de equipamentos e sistemas de tecnologia da informação e 
comunicação pretendem ter um envolvimento direto no processo. O empresariado nacional 
quer participar de maneira efetiva na construção das obras relacionadas com os jogos, como 
estádios, aeroportos, sistemas de transporte urbano e da área de segurança, além de outros 
ambientes destinados aos eventos.  
 
Os empresários, no entanto, apontam entraves que precisam ser superados como falta de 
infraestrutura de transporte e logística, custos elevados e carência de profissionais 
especializados. Sem isso, dificilmente o país conseguirá que as tecnologias implantadas em 
função dos jogos, permaneçam, após os eventos, não como "elefantes brancos", mas como um 
legado consistente para atender necessidades da população nas áreas de educação, 
transportes, saúde e segurança física e ambiental, por exemplo, diz Antônio Carlos Gil, 
presidente da Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação 
(Brasscom).  
 
"O Brasil é um dos países com mais alto custo de mão de obra e de tributação, o que torna a 
indústria local menos competitiva perante outras empresas concorrentes do mercado 
internacional. Isso tem alijado praticamente as empresas brasileiras dos projetos da Copa e 
das Olimpíadas, afirma Gil, um dos palestrantes do seminário "As exigências da infraestrutura 
de Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC) para Copa do Mundo e Olimpíadas no 
Brasil", realizado pelo Valor, dia 24, em São Paulo. "O estádio do Maracanã está sendo 
modernizado com investimentos no valor de R$ 1,2 bilhão, mas até agora os fornecedores de 
TI não foram considerados", diz. 
 
Da parte do governo, o compromisso, pelo menos na área de ciência e da tecnologia, é de 
apoiar, incentivar projetos de pesquisa e desenvolvimento, especialmente de TIC, relacionados 
aos eventos esportivos, afirma Virgílio Almeida, secretário de política de informática do 
Ministério da Ciência e Tecnologia. Segundo ele, o governo não definiu até agora o orçamento 
do ministério para dar conta das necessidades estruturais na área de ciência e tecnologia, mas 
aprovou um programa da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), no valor de R$ 100 
milhões, para financiar projetos de TI e banda larga voltados à Copa e aos Jogos Olímpicos. "A 
intenção é desenvolver tecnologias inovadoras e competitivas no mercado global, ajudar as 
empresas a formar mão de obra qualificada de profissionais de TI, criar negócios e favorecer a 
interação do mercado com as universidades", diz Almeida. 
 
As perspectivas para deslanchar no país tecnologias mais avançadas de mobilidade, banda 
larga, cloud computing são amplamente favoráveis, de acordo com Mauro Perez, presidente da 
empresa de pesquisa e consultoria IDC Brasil. Até a realização da Copa de 2014, adianta o 
consultor, a base instalada de PCs atingirá 85 milhões de usuários. O país terá 41 milhões de 
conexões de banda larga, muitas feitas pelos 40 milhões de usuários de smartphones e 1,1 
milhão de assinantes da quarta geração de telefonia móvel (4G), ainda em processo de 
licitação. 
 
"Muita coisa de TI para a Copa e para as Olimpíadas já chega por meio de pacotes fechados, 
contratados pelas empresas organizadoras. Mas essas companhias não vão poder fazer tudo 
sozinhas, vão precisar de terceiros. Isso abre oportunidades para os fabricantes nacionais. O 
setor está muito bem preparado, mas o governo ainda não está requerendo esses serviços", 
observa. 
 
A empresa oficial para a montagem da infraestrutura de sistemas dos Jogos Olímpicos é a 
multinacional franco-holandesa Atos Origin. No entanto, muitas oportunidades serão geradas 



localmente, inclusive com forte presença de novas empresas do mercado de TI, destaca Elly 
Resende, gerente geral de tecnologia do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos. Afinal, 
trata-se de uma competição assistida por 4 bilhões de pessoas e que mobiliza 200 mil 
funcionários, cujos investimentos somente na operação estão calculados em R$ 5,6 bilhões. 
"Apenas os gastos em tecnologia devem consumir 17% desse total, ou seja, perto de R$ 1 
bilhão", diz Resende.  
 
Boa parte desses dispêndios é de responsabilidade da Atos Origin, que há mais de 20 anos é 
contratada para realizar serviços integrados de TI durante as Olimpíadas. É um projeto de alta 
complexidade, segundo Ricardo Wigman, diretor de operações, consultoria e integração de 
sistemas da filial brasileira. "Nada pode falhar. Por isso, deveremos trabalhar com empresas 
nacionais de vários segmentos para mitigar riscos e garantir sucesso total à operação", afirma.  
 
Um dos candidatos às parcerias que inevitavelmente serão feitas, é a Alog DataCenter, de São 
Paulo. A empresa aposta na necessidade que se delineia de hospedagem das novas aplicações, 
desenvolvidas para atender os milhões de usuários, em ambientes robustos de 
armazenamento de dados e que possam ser acessados rapidamente, de qualquer lugar, com 
preço cobrado por uso, assim como se faz com luz e água. Para isso, investe R$ 30 milhões na 
montagem de seu terceiro centro de dados, em São Paulo. "O objetivo é oferecer uma 
infraestrutura que dê suporte aos pontos críticos da operação de uma Copa ou Olimpíada, 
como acesso em alta velocidade, redundância e confiabilidade", diz Keith Matsumoto, 
especialista em inteligência de mercado da Alog.  
 
Infraestrutura amplia lucro dos grandes espetáculos 
 
Catracas híbridas, com impressão on-line de ingressos, totens de auto-atendimento, sistemas 
de mensagens para os usuários de smartphone e outros dispositivos eletrônicos de grande 
mobilidade, com informações fundamentais, são algumas das novidades em preparação pela 
indústria de tecnologia para aumentar a lucratividade das arenas esportivas que vão sediar os 
jogos da Copa em 2014 e das Olimpíadas em 2016. Ao lado delas, estão, entre outras, 
tecnologias de acesso físico e digital baseadas em biometria facial. Mas tudo depende dos 
gestores dos eventos, indicam empresários e dirigentes de entidades de classe. "A Copa e as 
Olimpíadas criaram grandes chances para a indústria de tecnologia. Mas falta planejamento, 
está tudo atrasado", reclama Massato Takakuwa, diretor de negócios para governo da NEC 
Brasil. 
 
A empresa quer repetir no país o sucesso do modelo de implementação de tecnologias 
executado pela NEC no estádio Grenoble, na França, entregue ao público em 2008, para jogos 
do campeonato da liga francesa e da Copa dos Campeões da Europa. Os investimentos no 
conjunto arquitetônico foram de cerca de 54 milhões de euros. O projeto envolveu segurança 
física e biométrica, comunicações, entretenimento interativo, telões para VIPs, sistemas de 
informação, telefonia, e marketing. "Estamos negociando com os encarregados pelos projetos 
dos estádios formas de atuar como integrador de várias tecnologias, como Wi-Fi, digital sign, 
CRM com uso de smartphone e sistemas de biometria", diz Takakuwa. 
 
Outro exemplo de realização internacional, trazido como modelo para o mercado brasileiro, é o 
da Amsterdam Arena, primeiro estádio multifuncional da Europa, construído para o Ajax no 
conceito de "estádio inteligente", com capacidade para 52 mil pessoas em jogos de futebol e 
90 mil pessoas em shows. "Trata-se do primeiro projeto no mundo de Parceria Público Privada 
(PPP) no segmento de estádios de futebol, que estamos repetindo agora na Bahia, na 
construção da Arena Fonte Nova, com as construtoras Odebrecht e OAS ", afirma João Gilberto 
Vaz, vice-presidente de parcerias estratégicas da Arena do Brasil. "A ideia é que sejamos 
responsáveis por tudo - desde o desenvolvimento do projeto, operação e gerenciamento do 
estádio, treinamento do pessoal, até a criação de eventos específicos e ações de marketing 
que aumentem a lucratividade da arena", diz o executivo. 
 
Para a Traffic Sports, uma das maiores empresas de marketing esportivo do país, a estratégia 
é ampliar o rol de alternativas tecnológicas para potencializar a venda das marcas de seus 
clientes e parceiros durante os eventos esportivos, além de implantar outras ações de mídia e 



entretenimento. Uma das novidades, segundo Mauro Holzmann, diretor comercial e de 
marketing, é o mobile concierge, projeto desenvolvido pela unidade de mobilidade, recém-
adquirida, para atender demandas em expansão no mercado brasileiro. "São 205 milhões de 
celulares e 100 milhões de pessoas que acessam a internet, 21 milhões dos quais navegam 
constantemente. Estamos lançando ferramentas que melhoram a experiência dos usuários nas 
arenas esportivas, com informações on-line sobre alimentação, transporte, eventos e oferta de 
serviços especiais - delivery de comida, bebidas e outras mercadorias", diz Holzmann. 
 
A Outplan, empresa de geo-eventos, especializada em sistemas para acesso aos estádios de 
futebol, investiu no desenvolvimento de catracas de última geração, que incorporam funções 
de gerenciamento online, leitura de código de barras biodimensional, utilização de qualquer 
cartão de crédito ou débito, impressão de ingressos em papel ou no celular. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 26, 27 e 28 mar. 2011, Especial TIC na Copa , p. 
G1. 


