
O governo prevê concluir a in-
fraestrutura de comunicação pa-
ra a Copa do Mundo, incluindo a
que será instalada em estádios e
redes de comunicação, até de-
zembro de 2012 em nove está-
dios que serão usados para a Co-
pa das Confederações. Nas três
arenas restantes, a promessa é
que a infraestrutura esteja pron-
ta até dezembro de 2013. A infor-
mação é de Artur Coimbra de
Oliveira, diretor do departamen-
to de banda larga do Ministério
das Comunicações, que partici-
pou do evento “TIC para a Copa
do Mundo e Olimpíada”, realiza-
do pela consultoria Informa Te-
lecoms & Media em São Paulo.

As próximas semanas serão
cruciais para o projeto, porque
será definida a “matriz de res-
ponsabilidades” entre o governo
e a Oi, provedora de telecomuni-
cações da Fifa para o Mundial de

2014. “O governo assinou com a
Fifa a 'Garantia 11', na qual o Bra-
sil se comprometeu em dispôr
de infraestrutura para a realiza-
ção da Copa do Mundo. E a Oi é a
provedora de telecomunicações
da Fifa. Há sobreposição sobre
até onde vai o serviço e até onde
vai a infraestrutura; a separação
não é clara”, afirma Oliveira.

A definição das responsabili-
dades será feita pela Oi, Ministé-
rio das Comunicações, Ministé-
rio do Esporte, Agência Nacio-
nal de Telecomunicações (Ana-
tel) e o comitê organizador da
Copa no Brasil. E, na prática, ela
terá impacto no grau de partici-
pação direta do governo na
construção da infraestrutura do
mundial. Segundo Oliveira, a Te-
lebrás tem cerca de R$ 200 mi-
lhões para investir na Copa do
Mundo e Jogos Olímpicos, in-
cluindo a construção do ba-
ckhaull (rede que conecta extre-
midades e núcleo da rede) das
12 cidades-sede do mundial.

“O governo vai usar de medi-
das fiscais e regulatórias para in-
centivar a iniciativa privada. O
papel da Telebrás será comple-
mentar, por isso, essa cifra é su-
ficiente com folga para atender
a necessidade”, diz Oliveira.
Em entrevista recente ao BRASIL
ECONÔMICO o ministro das Comu-
nicações, Paulo Bernardo, decla-
rou que a Telebrás realizará o in-
vestimento, se necessário, mas
também considera fazer associa-
ções com a iniciativa privada.

Para Oliveira, o prazo de pou-
co mais de um ano para cons-
truir a infraestrutura de comu-
nicação dos nove estádios é sufi-
ciente, porque as arenas estão
localizadas, em sua maioria,
em regiões onde já há rede dis-
ponível e, em geral, é necessá-
rio apenas construir um novo
trecho. “É preciso um ajuste fi-
no das redes. Estamos finalizan-
do o mapeamento das lacunas
existentes, mas não é uma preo-
cupação, porque os estádios es-

tão em áreas metropolitanas”,
completa Rodrigo Meira, con-
sultor que trabalha para o Minis-
tério do Esporte.

Segundo Oliveira, a Anatel e o
Ministério das Comunicações es-
tão levantando a infraestrutura
de comunicação disponível nas
cidades-sede. Meira afirma que
o processo está correndo dentro
do prazo. O projeto da Copa tem
três etapas. A primeira, cujo pla-
nejamento ocorreu entre 2009 e
2010, dizia respeito a projetos
de infraestrutura básica e de lon-
ga maturação, como mobilidade
urbana e aeroportos, com inves-
timentos previsto de R$ 25 bi-
lhões, incluindo estádios. A
área de telecomunicações está
incluída na segunda etapa, em
elaboração e que deve ser con-
cluída até o fim do ano. Já a ter-
ceira fase começa em 2011 e ter-
mina em 2013 e diz respeito à
operacionalização do evento.
Ainda não há previsão de investi-
mentos nestas etapas. ■

Fabiana Monte
fmonte@brasileconomico.com.br

Igo Estrela

Comunicação da Copa deve
estar pronta até o fim de 2012

“

Governo quer que a infraestrutura de nove cidades esteja disponível já para a Copa das Confederações

A Copa deve agregar
R$ 183 bilhões ao
produto interno
bruto do Brasil até
2013, dos quais
R$ 135 bilhões
virão indiretamente
e R$ 47 bilhões
diretamente

Rodrigo Meira
Consultor que trabalha para

o Ministério do Esporte
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 3 ago. 2011, Primeiro Caderno, p. 26.
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