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O Brasil está cada vez mais no foco dos holofotes internacionais devido à sua economia e 
projeção mundial crescente. O país precisa aproveitar este momento de modernização e criar 
diferenciais para sediar os grandes eventos esportivos, como a Copa do Mundo de 2014. E em 
um mundo globalizado, no qual as tecnologias avançam numa curva exponencial, a Tecnologia 
da Informação e Comunicação (TIC) desempenhará um papel fundamental para o sucesso.  
 
O setor de TI e de Telecom deverá investir mais de US$ 30 bilhões anuais nos próximos anos. 
O governo terá um papel preponderante de dar suporte para emplacar projetos importantes, 
como no caso da licença para tecnologia 4G, alinhando a questão de atender os milhares de 
turistas que deverão desembarcar em 2014 com terminais 4G, vindos de todas as partes do 
mundo.  
 
Não escaparemos da necessidade de realizar grandes investimentos para tais eventos, mas o 
mais importante é desenvolver serviços à população que tenham uso após os jogos, já que é 
evidente a adesão dos brasileiros às novas tecnologias e suas aplicações. Os projetos precisam 
adotar o conceito de inovação e desenvolvimento em seu embrião para que seja possível 
universalizar os serviços e garantir os resultados esperados.  
 
Os investimentos precisam ser planejados de forma inteligente, de modo a apresentarem um 
retorno que vá além das funções utilizadas no momento da Copa. Um exemplo disso é o The 
O2, um complexo multiesportivo, localizado em Londres, Inglaterra, que será utilizado para as 
Olimpíadas de 2012.  
 
Trata-se de uma arena multifuncional, com infraestrutura completa de TI, cinemas com 
projetores 3D, arenas de shows, restaurantes e lojas com cobertura de rede e comunicação 
unificada, que garantem o retorno do investimento e ainda estimulam a atividade cultural e 
social na cidade. O complexo de entretenimento também conta com tecnologia RFID (Radio 
Frequency Identification), cartões inteligentes de controle de horário e presença e também 
pagamentos eletrônicos ?cashless", ou ainda, um programa de fidelidade.  
 
Esse conceito também pode ser aplicado no Brasil, que precisa se adaptar à alta demanda por 
conectividade durante estes eventos, mas que sejam aproveitados após o término dos jogos 
de forma perene e sustentável. Ou seja, em vez de o estádio ter apenas a função de sediar os 
eventos esportivos, é necessário que ele tenha condições de se transformar em uma arena 
cultural, que possa funcionar em outras ocasiões de maneira flexível, e receber shows e 
apresentações diversas. O objetivo é maximizar o uso físico destes estádios, propiciando multi-
serviços para a comunidade e auferindo retornos adicionais para os investidores.  
 
Outro ponto essencial nessa corrida é a segurança. O país acaba de regulamentar o RIC 
(Registro de Identidade Civil), fato que deverá abrir novas oportunidades para modernizar os 
bancos de dados eletrônicos e ampliar o controle sobre os registros dos cidadãos. Isto se dará 
por meio de tecnologias como o AFIS (Automated Fingerprint Identification System), um 
sistema de identificação biométrica que permite a identificação e o reconhecimento dos 
cidadãos de maneira totalmente digital.  
 
A tecnologia já é utilizada no Brasil pela Polícia Civil do Distrito Federal e do Rio Grande do Sul 
e poderá ser uma ferramenta muito importante para ampliar a segurança nos estádios durante 
os jogos, evitando, inclusive, delitos de falsidade ideológica e diminuindo a emissão de bilhetes 
baseados em documentos adulterados ou ilegais.  
 
Em países como, Estados Unidos e em outros do continente asiático, já é utilizada uma 
tecnologia com câmeras que monitoram o comportamento dos indivíduos por meio de 
softwares. O sistema pode ser programado previamente para reconhecimento de ações 
anormais, servindo como auxílio ao trabalho das equipes de segurança em locais de grande 
movimentação, como aeroportos, terminais, shopping centers e estádios esportivos. Este é um 
exemplo dos sistemas que podem ser agregados aos estádios brasileiros para tornar mais 



eficiente o controle durante momentos de grande movimentação e garantir a segurança da 
população e dos turistas.  
 
Outra tendência tecnológica inexorável é a evolução rumo ao mundo totalmente IP e à 
convergência entre TI e redes de comunicação. Neste âmbito, as operadoras deverão ampliar 
cada vez mais seus investimentos em plataformas de serviços para as redes 3G, 4G e de super 
banda larga.  
 
Haverá uma evolução gradual para as aplicações IP, tanto no ambiente corporativo quanto 
para o mercado em geral, já que esse sistema oferece uma capacidade de transmissão de 
dados suficiente para trafegar, audios digitalizados e vídeos de alta-resolução com menores 
custos.  
 
A demanda por comunicação de super banda larga será intensa durante os jogos da Copa do 
Mundo, uma vez que os espectadores irão desejar trafegar dados e acessar diversos assuntos 
ao mesmo tempo, o que aumenta o interesse do público por soluções de alta capacidade.  
 
O grande objetivo deve ser aproveitar essa oportunidade para realizar um salto qualitativo de 
desenvolvimento e modernização na infraestrutura do Brasil e que isto sirva de um novo 
alicerce para trazer mais investimento e prosperidade, gerando um efeito de espiral positiva 
para as futuras gerações. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 4 abr. 2011, Primeiro Caderno, p. A-15. 
  


