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Introdução 

A Copa do Mundo Fifa 2014 insere-se 
em um ciclo de grandes eventos esportivos 
realizados no Brasil - iniciado pelos Jogos 
Pan-Americanos de 2007, e que continuará 
ainda com os Jogos Olímpicos de 2016 - e 
com isso em um ciclo de momentos de in
vestimento, aprendizado, desafios e opor
tunidades. A Copa, contudo, se destaca 
neste contexto por diversas razões, tais 
como a sua presença em diversas cidades 
de todo o país e a relação direta com o f u 
tebol, atividade na qual o Brasil tem rele
vância internacional. 

O Brasil tem uma experiência anterior na 
realização de uma Copa do Mundo, em 1950. 
Naquele evento, 13 seleções disputaram 
22 jogos, com um público estimado de 
1,04 milhão de espectadores. Desde então, 
os desafios e as oportunidades levantadas 
pela realização de uma Copa se elevaram 
substancialmente. A Copa do Mundo de 
2014 seguirá o molde das últimas edições da 
competição, no qual participarão 32 seleções 

disputando um total de 64 jogos, sendo 48 
jogos na primeira fase (de classificação por 
pontos), e 16 jogos na segunda fase (elimi
natórias, incluindo oitavas e quartas de final, 
semifinais, disputa de terceiro lugar e final). 
A transmissão dos jogos ao vivo pela televi
são, inexistente à época, hoje ocorre em es
cala global, multiplicando a plateia dos jo
gos, a visibilidade dos eventos e as oportu
nidades econômicas associadas, que vão 
desde o licenciamento de produtos até a 
própria promoção das cidades-sede no ce
nário global. 

Verifica-se durante as fases de investi
mento e operacionalização do evento uma 
série de impactos sobre as diversas ativida
des da economia. Constroem-se ainda 
neste processo importantes legados, com
postos em parte da infraestrutura que 
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continua a ser utilizada, mas também de 
progresso no sentido da eficiência microe-
conômica, por meio dos procedimentos de 
aprendizado e das novas práticas que 
emergem em função da pressão evolutiva 
do evento. 

Particularmente interessante neste con
texto, por seus problemas, desafios e pos
sibilidades, é o ambiente institucional, legal 
e econômico que cerca a atividade do fute
bol profissional. Por um lado, o futebol 
profissional se revela continuamente como 
uma vocação nacional, amplamente reco
nhecida por outros países. Por outro, tem 
sido historicamente limitada a capacidade 
do futebol brasileiro para gerar impactos 
socioeconômicos para o país. Os clubes 
brasileiros têm notoriedade pela exportação 
de grandes jogadores, carência de infraes-
trutura física e frequentes crises financeiras. 
Neste aspecto, o futebol é um dos grandes 
depositários potenciais do legado da Copa 
do Mundo, o que incrementa sua relevância 
no contexto deste estudo. 

Este artigo se propõe a consolidar algu
mas análises quantitativas e qualitativas 
referentes aos impactos socioeconômicos 
da Copa do Mundo Fifa 2014. Investimentos, 
impactos e legado examina os tipos de legado 
que o evento pode deixar, examinando sua 
complementaridade com o próprio proces
so de investimento. Impactos econômicos da 
Copa investiga, em termos quantitativos, os 
impactos econômicos da Copa do Mundo 
através de metodologia baseada na Matriz 
Insumo-Produto, além de caracterizar em 
maior detalhe a questão do legado microe-
conômico, com impactos de médio a longo 
prazo sobre a eficiência da economia brasi
leira. O futebol no Brasil e a Copa 2014 aplica 
a metodologia de Matriz Insumo-Produto 
para avaliar o impacto econômico da ativi
dade do futebol profissional, além de dis
cutir como os legados microeconômicos e 
de infraestrutura interaragem com o futebol 
como atividade econômica. 

Investimento, impactos 
e legado 

O debate sobre os impactos dos grandes 
eventos esportivos como a Copa do Mundo 
Fifa 2014 versa necessariamente sobre duas 
grandes questões, quais sejam: 

• O impacto dos investimentos e gastos 
operacionais necessários para a realiza
ção do evento; e 

• O legado que os eventos deixam para os 
países e cidades-sede após sua realização. 

Dentro de uma visão tradicional da 
avaliação de impactos, estas duas grandes 
questões guardam pouca relação intrínse
ca. Assim, muitas vezes o imperativo de 
produzir um legado é apresentado como 
condicionante na formatação dos planos 
de investimento da fase de operacionaliza-
ção de modo a garantir a persistência de 
impactos positivos, ou mesmo de justificar 
a realização dos eventos frente à sociedade. 
Por exemplo, o projeto dos grandes está
dios pode estar condicionado à sua u t i l i 
dade em eventos esportivos de menor 
porte e escopo local, além da modernização 
da infraestrutura urbana em aspectos tais 
como iluminação pública, saneamento e 
transporte. Esta relação encontra-se ilus
trada no Quadro 1. 
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Muitas vezes existe, contudo, conside
rável complementaridade entre as questões 
da operacionalização e do legado. Diversos 
gargalos da economia brasileira nas suas 
matrizes de tecnologia, capital humano, 
conhecimento tácito acumulado e desen
volvimento institucional passam por uma 
intensa pressão evolutiva na presença de 
alvos e prazos bem definidos. Ao mesmo 
tempo, a superação destes desafios afeta as 

expectativas e reduz diversos fatores de 
incerteza que pesam sobre o investimento 
de forma geral, sobre a formulação de pla
nos a longo prazo e sobre a visibilidade das 
sedes como cidades mundiais de grande 
relevância. Este conjunto de impactos é 
parte do legado microeconômico, pelos seus 
potenciais efeitos duradouros sobre a efi
ciência no funcionamento da economia 
(Quadro 2). 

Impactos econômicos da Copa 

Impactos econômicos estimados 

A demanda adicional por bens e serviços 
gerada durante a preparação para a realização 
dos 64 jogos da Copa do Mundo Fifa 2014, 

bem como durante a operacionalização do 
evento, podem ser categorizadas para fins 
operacionais em três fontes: 

• Investimentos: atividades de formação 
de capital visando à Copa do Mundo Fifa 
2014, incluindo atividades que seriam 
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realizadas de qualquer forma, embora de 
forma mais reduzida ou em um período 
de tempo mais extenso; 

• Operação do evento: atividades de pre
paração e gestão do evento, por parte do 
Local Organizing Committee e das equipes 
de segurança responsáveis; e 

A demanda adicional por bens e serviços 
gerada pela Copa do Mundo Fifa 2014 afe
ta de forma direta e indireta todos os seto
res da economia responsáveis por atendê-
-la. O impacto direto se dá na medida em que 
a construção de um estádio representa um 
aumento na produção do setor de constru
ção civil , que se reflete na contratação de 
mão de obra adicional e no subsequente 
fluxo de renda da produção, que abrange 
desde os empregados, acionistas até o setor 

• Consumo dos visitantes: atividades de 
compra de bens e serviços por parte dos 
turistas atraídos direta ou diretamente 
pela Copa do Mundo Fifa 2014. 

O Quadro 3 apresenta a estimativa das 
principais categorias de investimentos e 
custos operacionais da Copa do Mundo Fifa 
2014 (FGV Projetos (2010)). 

público. Os impactos indiretos, por sua vez, 
estão relacionados ao caráter interligado da 
economia, isto é, qualquer empresa, para 
produzir, precisa consumir insumos vindos 
de outros setores (quer sejam produtos fí
sicos tais como equipamentos ou materiais 
de construção, ou serviços como eletricida
de, seguros, etc) . Este é o denominado 
consumo intermediário. Assim, o aumento na 
produção dos setores diretamente deman
dados pela Copa exige que estes consumam 
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uma quantidade maior de insumos (por 
exemplo, o setor de construção civil deman
dará mais vigas, oriundas do setor siderúr
gico). Os produtores destes insumos, por 
sua vez, precisam aumentar também seu 
próprio consumo intermediário (as siderúr
gicas precisarão consumir mais eletricida
de), e assim sucessivamente. Vê-se assim 
que a Copa do Mundo gera uma cadeia 
potencialmente expressiva de impactos 
econômicos que, em conjunto, são denomi
nados de impactos indiretos. 

Existe outro canal análogo de interliga
ções entre setores que gera uma cadeia de 
impactos semelhantes. Trata-se do consumo 
das famílias na medida em que a remune
ração dos trabalhadores e acionistas de 
cada setor é convertida, parcial ou integral
mente, na aquisição de bens e serviços para 
suas famílias, de forma que um acréscimo 
na produção causa um incremento no con
sumo destes bens e serviços. Assim, por 
exemplo, o salário de um operário envolvi
do na construção de um estádio pode con
tribuir para a aquisição de um automóvel 
novo, o que representa um incremento à 
demanda do setor automotivo, e assim 
sucessivamente. O conjunto das consequên
cias causadas através do canal de consumo 
das famílias é chamado de impacto induzido, 
ou efeito-renda. 

Para capturar a totalidade destes "efeitos 
multiplicadores", a FGV desenvolveu um 
modelo de Insumo-Produto Estendido, ba
seado na Matriz Insumo-Produto (MIP) do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). Este modelo representa a economia 
brasileira por meio de 55 atividades econô
micas, 110 categorias de produtos e 10 perfis 
de renda/consumo da população, e permite 
estimar os impactos totais (diretos, indiretos 
e induzidos) das atividades relacionadas à 
Copa sobre a produção nacional, emprego, 
renda e arrecadação tributária. 

Através da utilização do modelo de 
Insumo-Produto Estendido, estima-se que, 

além dos impactos de R$ 29,60 bilhões ge
rados diretamente, a Copa do Mundo Fifa 
2014 gerará adicionalmente uma produção 
de R$ 112,79 bilhões através das cadeias de 
impactos indiretos e induzidos. No total, a 
economia brasileira produzirá R$ 142,39 
bilhões adicionais no período 2010-2014, 
gerando 3,63 milhões de empregos-ano e 
R$ 63,48 bilhões de renda para a população. 
Esta produção também ocasionará uma 
arrecadação tributária adicional de R$ 58,96 
bilhões, entre as esferas municipais, esta
duais e federais. 

Os setores mais beneficiados pela Copa 
do Mundo Fifa 2014 serão os de construção 
civil , alimentos e bebidas, serviços presta
dos às empresas, serviços públicos (eletri
cidade, gás, água, esgoto e limpeza urbana), 
e serviços de informação. Em conjunto, 
estes setores devem ter sua produção au
mentada em R$ 50,18 bilhões. 

Legados potenciais 

Entendidos de forma ampla, os impac
tos socioeconômicos da Copa do Mundo 
Fifa 2014 têm diversas interpretações e estão 
condicionados a diversos fatores. Depen
dem de que o país consiga realizar os in
vestimentos e ações necessárias a tempo de 
que o evento seja realizado de forma bem-
sucedida. Depende também da capacidade 
de aproveitamento dos legados, transfor
mando-os em bens perenes. Finalmente, 
depende de que sejam alcançados estes 
objetivos de forma economicamente eficien
te, sem dispêndios excessivos ou má aloca
ção de recursos públicos e privados. 

Dentro deste framework, a análise de in-
sumo-produto realizada neste estudo cum
pre um papel importante, porém parcial. Ela 
permite estimar os impactos socioeconômi
cos duráveis de um conjunto bem definido 
de atividades e ações, valendo a hipótese de 
que tais atividades serão realizadas dentro 
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dos parâmetros pressupostos. Desta forma, 
ela deve ser complementada por outras 
análises, quais sejam, a avaliação dos condi
cionantes para a boa realização do evento, o 
aproveitamento dos legados, a eficiência 
econômica das atividades, minimizando na 
medida do possível os gastos excessivos, 
desnecessários ou mal direcionados. 

Neste sentido, destacam-se duas cate
gorias importantes de condicionantes para 
que os impactos da realização da Copa 
conforme mensurados se concretizem como 
legado. O primeiro é uma condição de efe
tividade: as diversas necessidades de in-
fraestrutura das cidades-sede devem ser 
atendidas a tempo, através de ações e in 
vestimentos nos setores público e privado. 
Algumas destas necessidades requerem 
ações específicas para a Copa, enquanto que 
outras podem ser atendidas no contexto de 
ações e atividades mais amplas. 

O segundo condicionante se refere à 
eficiência na realização e utilização dos le
gados. Sem o planejamento e controle 
adequados, poderão ocorrer gastos exces
sivos ou desnecessários, além da alocação 
de verba para finalidades inadequadas. 
Mais ainda, sem um planejamento efetivo 
para a utilização pós-Copa da infraestrutu-
ra esportiva construída, corre-se o risco de 
grandes desperdícios de capital. 

Para analisar estes aspectos é necessário 
fazer referência às experiências internacio
nais e brasileiras com megaeventos, bem 
como às realidades da gestão pública e 
economia urbana no Brasil. Entretanto, tais 
campos de estudo são pouco explorados e 
consolidados na literatura, tornando esta 
análise predominantemente exploratória. 

Legado microeconômico 

Além do legado direto derivado do 
aproveitamento continuado dos ativos 
construídos para o evento, a realização do 

evento traz um novo patamar de exigências 
em termos de prazos e padrões de qualida
de para os diversos investimentos. O apren
dizado institucional e técnico ao longo dos 
diversos agentes públicos e privados em 
função destas pressões evolutivas constitui 
um importante legado potencial sobre a 
eficiência microeconômica da economia 
brasileira. 

O papel evolutivo da Copa do Mundo 
se dá principalmente através da exposição 
e amplificação das deficiências institucio
nais e fontes de risco, que já existem antes 
da realização dos projetos necessários para 
a realização do evento, mas que não alcan
çavam expressão suficiente para eviden
ciar-se ou provocar soluções. Neste sentido, 
a Copa do Mundo Fifa 2014 não só antecipa 
questões estruturais que seriam enfrentadas 
por uma grande economia em trajetória 
emergente como a brasileira, como concen
tra questões presentes que, por afetar de 
maneira difusa a um grande número de 
agentes, não se tornariam necessariamente 
agendas viáveis de reforma. 

O peso simbólico da Copa do Mundo 
como projeto de interesse nacional e o com
promisso forte e crível com datas preesta
belecidas para o evento esportivo propria
mente di to estabelecem condicionantes 
para a mobilização de uma massa crítica de 
recursos políticos e institucionais de manei
ra a prevalecer sobre certos aspectos que 
geram incertezas na formatação e planeja
mento de grandes projetos no país. Isto 
deve ser visto como um avanço no contras
te com a execução de um projeto conven
cional, onde existem questões que desafiam 
o planejamento desde a atribuição de res
ponsabilidades civis até a gestão da mão de 
obra sob as limitações da legislação traba
lhista no Brasil. 

Contudo, mesmo estas soluções tempo
rárias e particulares implicam em um es
forço de determinação dentro dos prazos 
relevantes, o que gera conhecimento tácito, 
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não codificável, sobre as práticas de articu
lação institucional, aperfeiçoamento dos 
processos de formulação de políticas públi
cas e a coordenação de responsabilidades 
entre as esferas federal, estadual e munici
pal do governo. Nas mesmas linhas, o setor 
privado sofre pressões sobre seus déficits 
de produtividade que se solucionam em 
parte através da adoção de tecnologias mais 
atualizadas e adequação a padrões e nor
mas técnicas, mas também através da gera
ção de conhecimento tácito. 

Nota-se que, se por um lado, as comple
xidades específicas de um grande evento 
esportivo como a Copa do Mundo trazem 
parâmetros institucionais e tecnológicos 
específicos ao evento, por outro os proces
sos de adaptação e operacionalização pro
duzem como legado um know-how especí
fico à realidade socioeconômica brasileira 
e local. Esta categoria de know-how, por não 
ser codificável ou explicitada, não pode ser 
comissionada como parte das atividades de 
P&D do governo e empresas, sendo contu
do fundamental para minimizar as incerte
zas do processo de investimento presentes 
sobre as diversas atividades da economia 
como um todo. 

Mais ainda, ao mesmo tempo em que 
apresenta desafios bem definidos como 
fonte de pressão evolutiva, grandes eventos 
esportivos como a Copa do M u n d o Fifa 
2014 podem trazer novas externalidades ao 
próprio processo de adaptação ou aos seus 
resultados. 

A adaptação das cidades-sede para o 
evento e sua grande exposição na mídia 
mundial durante o pico de interesse na 
Copa deixam um potencial legado urbanís
tico que se torna particularmente relevante 
em jogos geograficamente descentralizados 
como os que serão realizados no Brasil em 
2014. Enquanto grandes cidades com larga 
experiência na realização de grandes even
tos experimentam mais um momento de 
teste e evolução nos seus diversos processos 

públicos e privados, os centros regionais 
passam por um momento ímpar de exposi
ção a novos desafios e acesso a novas opor
tunidades no que se refere à construção do 
conhecimento tácito, da evolução das suas 
políticas urbanas - em aspectos tão variados 
quanto mobilidade, segurança pública e 
sustentabilidade - e na divulgação do seu 
potencial para o Brasil e para o mundo. 

Dentro do processo de aprendizado, 
emergem em muitos casos novos paradig
mas e objetivos que não faziam parte do 
conjunto de condicionantes prévios. Um 
caso lapidar é o da iniciativa Green Goal na 
Alemanha em 2006, que trouxe métricas 
ambientais como targets complementares 
para a realização daquele evento. Produto, 
entre outros fatores, do "urbanismo verde" 
alemão que procura conciliar a preservação 
das florestas naturais remanescentes com o 
desenvolvimento das cidades, a iniciativa 
Green Goal é um produto da interação entre 
as metas da realização da Copa e o ambien
te institucional e social nas quais estas se 
concretizarão. 

Deve-se notar, em todos estes casos, que 
as soluções que emergem da pressão evo
l u t i v a representada por um evento de 
grande porte como a Copa devem ser con
sideradas como o resultado de respostas 
específicas a desafios concretos, o que pode 
trazer divergências sobre seu impacto sobre 
o panorama socioeconômico mais amplo. 
Ao concentrar e focar problemas que não 
se encontravam em primeiro plano preci
samente por ocorrerem de maneira distri
buída, sem que os agentes econômicos 
pudessem individualmente pressionar por 
soluções, o processo de aprendizado testa 
os limites das estruturas de gestão pública 
ou privada nos seus aspectos institucionais, 
tecnológicos e sociais preexistentes e que 
produziam os resultados anteriores. 

Neste sentido, o grande legado microe
conomia) da Copa está precisamente nesta 
amplificação de desafios. Quando surgem 
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divergências sobre soluções imediatas to
madas em um âmbito executivo, compro
metido com metas definidas de prazo e 
padrão, se tornam alvo de críticas, eviden
ciam-se fatores estruturais latentes que nem 
sempre eram transparentes ou notórios. Ao 
levantar uma variedade de questões que 
perpassam as políticas públicas, a questão 
urbana, a eficiência do setor privado e da 
articulação entre as diversas esferas de to
madas de decisão, os desafios da Copa exi
gem uma maior eficiência sistêmica, cujos 
efeitos em grande medida se generalizam 
pela atividade econômica de forma geral. 

O futebol no Brasil 
e a Copa 2014 

Importância socioeconômica 
do futebol 

Esta seção tem como objetivo apresentar 
a cadeia produtiva do futebol no Brasil, 
identificando seus principais players e f l u 
xos monetários envolvidos e sua importân
cia socioeconômica. Neste sentido são esti
mados os impactos diretos e indiretos da 
cadeia produtiva do futebol sobre o empre
go, renda e tributação da produção no país. 
Adicionalmente uma simulação é apresen
tada dos impactos potenciais sobre a eco
nomia brasileira de mudanças no perfil dos 
clubes, em relação ao benchmark europeu. 
Para alcançar tais objetivos, a FGV aplicou 
o Modelo de Insumo-Produto Estendido a 
uma base de dados do setor futebol brasi
leiro e europeu, coletada junto a fontes 
oficiais do setor. 

A cadeia produtiva do futebol tem como 
seu eixo principal um conjunto de empresas 
e instituições identificadas conjuntamente 
como entidades do futebol: clubes, federações, 
administrações de estádios e outras insti
tuições relevantes. A atividade econômica 

de tais entidades pode ser caracterizada 
resumidamente como a produção de cinco 
produtos-fim: direitos federativos e even
tuais comissões de agenciamento associa
das, cotas de patrocínio, direitos de licen
ciamento de marca, direitos de transmissão 
e receitas de estádios (bilheteria, consumo 
nos estádios e programas de sócio torcedor). 
Esta cadeia envolve ainda outras empresas 
e instituições: patrocinadores, empresas 
licenciadas e empresas de comunicação. 
Este conjunto de empresas e instituições é 
denominado o setor futebol. 

Os fluxos monetários diretos do setor 
futebol no país alcançavam em 2009 a or
dem de R$ 3,5 bilhões anuais. Tais fluxos 
são fortemente concentrados nas entidades 
do futebol, cuja produção é de R$ 2,1 bi
lhões anuais. Os principais responsáveis 
por este faturamento são os clubes da Série 
A, que conjuntamente respondem por 67% 
das receitas do grupo em questão. 

O setor futebol é também um importan
te gerador de emprego e renda. Os 783 clubes 
de futebol profissionais geram conjuntamen
te mais de 30 mi l empregos diretos formais, 
correspondendo a uma massa salarial anual 
de quase R$ 760 milhões. Como um todo, 
estima-se que a cadeia produtiva do futebol 
gere 371 m i l empregos aos patamares de 
atividade de 2009, com renda induzida de 
R$ 5,7 bilhões e R$ 1,1 bilhão em impostos 
sobre a produção. O valor adicionado gera
do pela cadeia produtiva do futebol alcança, 
assim, o patamar de R$ 6,5 bilhões anuais, 
representando 0,2% do PIB brasileiro. 

Embora o futebol já seja atualmente um 
setor importante da economia brasileira, 
sua participação pode crescer substancial
mente em função de mudanças no perfil 
dos clubes em um cenário potencial no qual 
os clubes brasileiros desenvolvam sua ren
tabilidade até um patamar comparável 
àquele verificado nos clubes europeus. 

Neste cenário, estima-se que os fluxos 
monetários diretos do setor futebol nacional 
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podem vir a somar R$ 21,5 bilhões. Estas 
mudanças poderão contribuir com mais de 
R$ 28 bilhões para a expansão do PIB bra
sileiro, o que corresponde a um impacto de 
0,9% em relação ao Produto Interno Bruto 
do país em 2009. Como consequência, a 
cadeia produtiva do futebol passaria a gerar 
um valor adicionado de R$ 34,7 bilhões 
anuais. 

Hiatos de desenvolvimento 

Verificam-se hiatos substanciais entre o 
cenário potencial traçado no estudo citado 
e a realidade atual do setor. Entre os aspec
tos destacados incluem-se: 

• Insuficiente exploração e desenvolvi
mento do potencial econômico associa
do ao branding dos principais clubes e 
competições (inclusive no contexto in
ternacional), principalmente devido à 
pirataria, a dificuldades de governança 
dos clubes e à incompatibilidade entre 
os calendários brasileiro e internacional; 

• Insuficiente geração de receitas de está
dios, com baixas taxas de ocupação e 
valor agregado da visita muito aquém 
do potencial, principalmente devido à 
falta de atratividade das competições, 
do baixo desenvolvimento da relação 
clube-torcedor, e da não exploração do 
potencial de rentabilidade dos estádios; 

• Baixo aproveitamento do potencial ex
portador do setor futebol brasileiro, com 
destaque para a exportação de direitos 
federativos, devido à incapacidade dos 
clubes nacionais de desenvolver e reter 
talentos; e 

• Baixa geração de renda e emprego de 
baixa qualidade por parte dos clubes da 
"base", por parte de deficiências no 

calendário de competições e nas trans
ferências de riqueza por parte dos clubes 
de maior arrecadação. 

Estas questões têm dois grandes fatores 
em comum. Primeiramente, evidencia-se 
uma transição não concluída. De um lado, 
está em questão um modelo de gestão dos 
clubes que não se adequa às necessidades 
de um esporte profissional de nível mun
dial como o futebol brasileiro. De outro, 
não predominam ainda práticas de admi
nistração que reconheçam o futebol como 
grande vocação econômica nos seus diver
sos aspectos. 

Um passo simbólico que já vem sendo 
adotado por muitos clubes, neste sentido, 
é a conversão da sua pessoa jurídica para a 
modalidade de uma empresa, com todos os 
parâmetros econômicos e jurídicos em que 
isto implica. Isto coloca, em particular, a 
questão da sustentabilidade financeira das 
atividades dos clubes em primeiro plano, 
trazendo com isto pressão considerável e 
continuada sobre a gestão de seus diversos 
ativos, desde a geração de jogadores novos 
nas categorias de base até os mecanismos 
de monetização das exibições e do prestígio 
do clube. 

Legado da Copa 
sobre o futebol 

Os clubes de futebol são um depositário 
notório de grande parte da infraestrutura 
diretamente produzida para a Copa do 
Mundo Fifa 2014 na forma de estádios novos 
e grandes reformas na infraestrutura. Como 
já discutido, o futebol se destaca no Brasil 
como vocação esportiva notória e atividade 
econômica de porte significante e potencial 
econômico ainda maior. Neste contexto, 
todo o investimento realizado em constru
ção e reforma de estádios e infraestrutura 
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relacionada se traduz diretamente em ofer
ta para os clubes de futebol, de um lado, e 
de desafios de aprendizado em um novo 
patamar, de outro. 

A organização geográfica da Copa e a 
disparidades regionais brasileira interagem 
de maneira a amplificar este efeito. Os 
grandes centros econômicos do país tendem 
a ser também grandes centros turísticos e 
grandes produtores de futebol. Na medida 
em que uma infraestrutura relevante é 
construída também nas cidades mais dis
tantes, eleva-se a capacidade de competição 
dos clubes locais e a visibilidade do seu 
futebol em um escopo mais amplo, com 
impactos que vão desde os direitos televi
sivos até a exportação de jogadores. 

Cabe notar que nenhuma discussão ex 
ante esgota o assunto, precisamente porque 
parte significativa do legado microeconô-
mico da Copa consiste das lições que 
emergem da sua realização. O futebol no 
Brasil é assunto particularmente fértil nes
te sentido. Por um lado, trata-se de um 
fenômeno amplamente reconhecido como 
uma vocação revelada do país, com déca
das de tradição, cultura e práticas próprias. 
Por outro, as deficiências dos modelos 
pré-empresariais de gestão do futebol vêm 
sendo reconhecidas e a atividade encontra-
-se em fase de transição, evoluindo soluções 
específicas que refletem conhecimento 
tácito, difícil de codificar. 

Ademais, o legado microeconômico da 
Copa para o futebol é produto direto tam
bém dos problemas que são levantados pela 
sua realização nas respectivas sedes. Na 
medida em que surgem parcerias público-
-privadas para ceder os estádios a clubes de 
futebol, existe um complexo problema de 
coordenação institucional do qual devem 
emergir modalidades de concessão e enten
dimentos sobre a divisão de responsabilida
des. Tal processo gera precedente e conheci
mento tácito sobre a questão mais ampla da 
infraestrutura do futebol - não só apenas de 

captura, mas também de gestão - que não 
emergiria de outro modo. 

O futebol se revela como um grande 
potencial beneficiário na medida em que a 
realização da Copa do Mundo no Brasil 
pode cobrir alguns dos hiatos estruturais da 
cadeia produtiva do futebol que inibem a 
expressão de todo o seu potencial socioeco
nômico. Desta forma, existe a oportunidade 
da renovação e expansão da sua infraestru
tura o que poderia contribuir substancial
mente para melhorar o branding dos clubes 
e das competições nacionais. De forma 
complementar, a visibilidade das cidades em 
escala global amplifica também a visibilidade 
de seu futebol, ampliando o potencial expor
tador do setor futebol brasileiro. 

Neste sentido, ao apresentar um grande 
volume de oportunidades e desafios de 
maneira regionalmente desconcentrada, a 
Copa do Mundo tende a intensificar este 
processo, apresentando pressão particular 
sobre as interfaces com os ambientes insti
tucionais e econômicos que podem ter 
muito a contribuir para a expansão e ama
durecimento do futebol como negócio. 

Observações conclusivas 

Este artigo procurou abordar as ques
tões do impacto da Copa do Mundo Fifa 
2014 e seu legado sob dois focos principais. 
O primeiro foi um esforço de mensuração 
do impacto sistêmico dos gastos diretamen
te associados aos investimentos e à opera
ção da Copa, utilizando metodologias ba
seadas na Matriz Insumo-Produto. Concei-
tualmente, a Matriz Insumo-Produto repre
senta a estrutura de ligações intersetoriais 
na economia, mostrando a composição da 
pauta de insumos e de demandantes para 
cada setor. 

Neste sentido, o resultado deste tipo de 
análise engloba, além dos gastos diretos 
propriamente ditos, os gastos indiretos, 
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resultantes do aumento na atividade à me
dida que a demanda adicional se propaga 
pela cadeia produtiva. O mesmo tipo de 
cálculo foi feito para o "setor futebol", con
siderando sua importância na economia 
durante um ano sob o cenário atual e sob 
um cenário potencial em que os clubes têm 
rentabilidade similar com a de clubes de 
futebol em países desenvolvidos, como os 
europeus. 

O segundo foco do trabalho foi exami
nar em maior detalhe a questão do legado 
da Copa - os efeitos duradouros de sua 
realização em um horizonte de tempo mais 
longo que o da realização do evento. Des
tarte, existe uma concepção tradicional de 
legado que tem grande importância, por ser 
parte da equação entre custos e benefícios 
que justificam a decisão de sediar grandes 
eventos esportivos. Esta visão do legado, 
centrada no aproveitamento continuado 
dos ativos físicos e tangíveis construídos 
para a Copa, se reflete ainda em uma anti
ga e densa linha de discussão na literatura 
internacional cujas conclusões retrospecti
vas nem sempre inspiram otimismo. 

Neste sentido é importante ao avaliar o 
legado potencial em termos mais amplos e 
que considere também os ativos intangíveis 
e a inter-relação com o futebol nacional 
como importante setor gerador de renda, 
empregos e tributos na economia brasileira. 
Neste aspecto, o legado microeconômico 
deriva da indução de um processo de adap
tação e acumulação de conhecimento tácito 
em função de um período de concentrada 
pressão evolutiva. 

De um lado, a Copa do Mundo é capaz 
de induzir uma adaptação para processos 
e práticas mais eficientes nos setores públi
co e privado na medida em que concentra 
desafios latentes que se encontravam di fu
sos ou eram adiáveis, mas agora se defron
tam com prazos e padrões bem definidos. 
Este é um mecanismo pelo qual um período 
de intensa pressão evolutiva pode trazer 

avanços técnicos e de gestão nos setores 
privados e públicos, além de novas práticas 
de coordenação que passem ao largo de 
gargalos e aumentem a eficiência. 

De outro, o conhecimento adquirido 
através da realização (learning-by-doing) de 
atividades sob pressões de prazo e padrão 
de execução não só consolida o conheci
mento tecnológico e gerencial presente nos 
diversos arcabouços teóricos de que sua 
realização necessariamente se vale, mas 
gera conhecimento específico e contextual. 
Este conhecimento tácito é pouco adaptável 
à transmissão via manuais e educação téc
nica, particularmente porque é referenciado 
pelas circunstâncias locais e o contexto 
institucional, jurídico e político. 

O futebol também se destaca como i m 
portante depositário do legado microeco
nômico da Copa do Mundo, conforme de
f inido em Investimento, impactos e legado, 
discutido no contexto do evento em Impac
tos econômicos da Copa e aplicado ao futebol 
em O futebol no Brasil e a Copa 2014. Diversos 
fatores interagem com um panorama do 
futebol profissional brasileiro no qual se 
observa um processo de modernização em 
curso, frequentemente esbarrando em gar
galos internos e sistêmicos. Novos desafios, 
associados a grandes oportunidades e 
grandes problemas de gestão, têm o poten
cial de propagar a pressão evolutiva da 
Copa do Mundo Fifa 2014 para a moderni
zação do futebol profissional no Brasil. 

Cabe ressaltar, feitas estas observações 
finais, que o legado microeconômico deriva 
de um conjunto de desafios associados a 
uma intensa pressão sistêmica para a evo
lução de soluções e adaptações. Tais resul
tados são, em seu conteúdo, contingentes 
a todos os aspectos institucionais, financei
ros, legais, jurídicos e políticos que condi
cionam os diversos agentes, e é virtualmen
te impossível exaurir suas possibilidades, 
ou mesmo filtrar todas as interações entre 
agentes que se mostram relevantes. 
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Neste sentido, deve-se destacar que exis
te um conjunto de ganhos de eficiência que 
são possíveis em diversos pontos das cadeias 
de tomada de decisões das instituições públi
cas e privadas, e que se evidenciam pelo 
mecanismo descentralizado da tomada de 
decisões em função de objetivos bem defini
dos. Estes avanços são o produto de uma 

aliança entre o planejamento e a adaptação 
descentralizada ao longo da economia e das 
instituições. De maneira mais geral e abstrata, 
esta articulação pode ser uma lição da Copa 
do Mundo Fifa 2014 para a realização de 
eventos complexos no Brasil no futuro. 

Setembro de 2013 
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Text Box
Fonte: Política Externa, São Paulo, v. 22, n. 2, p. 79-90, out./ nov./ dez. 2013.




