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A Fifa terá em 2014 o seu evento mais lucrativo de todos os tempos, mas os 
ganhos para o Brasil são duvidosos. Estudo exclusivo da consultoria Delta 
Economics & Finance para AméricaEconomia Brasil concluiu que a federação 
de futebol deve obter receitas de R$ 4,1 bilhões com o torneio, enquanto o 
Brasil projeta melhorar sua infraestrutura, gerar empregos e ganhar projeção 
internacional em troca de seu investimento de R$ 25,36 bilhões

Quem ganha com a Copa?
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 U ma maratona de 64 jogos 
que terá início em 12 de 
junho no novíssimo Ita-
querão, a arena do Corin-

thians, em São Paulo, e será concluída 
em 13 de julho no renovado Maracanã, 
no Rio de Janeiro, definirá qual sele-
ção de futebol poderá ostentar o título 
de melhor do mundo pelos próximos 
quatro anos. Independentemente do 
resultado em campo, a Copa Fifa 2014 
já tem um vencedor. A própria Fédéra-
tion Internationale de Football Asso-
ciation (Fifa), comandada pelo suíço 
Joseph Blatter. As projeções indicam 
que a edição brasileira deve ser a mais 
lucrativa entre as 20 Copas realizadas 
pela federação desde 1930,  quando o 

Uruguai, então campeão olímpico de 
futebol, teve a honra de sediar – e con-
quistar – a primeira Copa do Mundo.

Para a edição brasileira, a Fifa já con-
tabiliza mais de 900 contratos referen-
tes aos direitos comerciais do evento. 
Entre os principais parceiros defini-
dos estão companhias globais, como 
Adidas, Coca-Cola, Hyundai-Kia Mo-
tors, Emirates, Sony e Visa. Na rela-
ção de patrocinadores da Copa estão 
ainda nomes como Budweiser, Cas-
trol, Continental, Johnson & John-
son, McDonald’s, Moy Park, Oi e Yin-
gli. A lista de apoiadores nacionais 
inclui Apex Brasil, Centauro, Garoto, 
Itaú, Liberty Seguros e Wise Up. A ex-
pectativa é que esses patrocínios, jun-
tos, rendam à Fifa R$ 1,9 bilhão. A so-
ma, acrescida das receitas de direitos 
de transmissão, de R$ 2,2 bilhões, faz 
com que a Copa 2014 resulte em mais 
de R$ 4,1 bilhões de receitas à entida-
de, sem contar os valores provenientes 
da venda de ingressos.

Na África do Sul, em 2010, a arreca-
dação total da entidade foi de R$ 3,3 bi-
lhões. Em 2006, na Alemanha, a receita 
alcançou R$ 2 bilhões. Entre as princi-
pais despesas da Fifa está o pagamen-
to às 32 seleções participantes na forma 
de prêmios e compensação por viagens 
e custos preparatórios. Também é sua 
obrigação arcar com o financiamento do 
comitê organizador local do evento. No 
Brasil, conforme noticiou o jornal Fo-
lha de S. Paulo, em contrato aditivo de 
2009, a Fifa repassou para as cidades-se-
de parte do custeio desses comitês, uma 
conta que em janeiro de 2014 já somava 
R$ 870 milhões.

A contabilidade de ganhos e perdas 
para os países que sediam o evento não 
é tão simples. Os resultados midiáticos, 
econômicos e sociais de cada uma das 
Copas foram distintos. Os custos tam-
bém. Nos eventos realizados nos Esta-
dos Unidos (1994), na França (1998), no 
Japão-Coreia do Sul (2002) e na Ale-
manha (2006), países desenvolvidos e 
com boa infraestrutura, os investimen-

tos necessários foram inferiores aos ob-
servados na África do Sul (2010) e no 
Brasil (2014). Nesses dois países, a re-
forma e a construção de estádios, a do-
tação de infraestrutura e a capacitação 
de pessoas exigiram mais dispêndios. 

InvestImento de R$ 25 bIlhões
Desde outubro de 2007, quando Blatter 
anunciou o Brasil como sede do mun-
dial de 2014, o governo brasileiro, pri-
meiro por meio do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva e agora com Dil-
ma Rousseff, tem repetido que o obje-
tivo do país com a Copa é estabelecer 
um programa de investimentos com 
vistas a melhorar a infraestrutura das 
cidades-sede. Sendo assim, com qual-
quer resultado em campo, restaria ao 
país um relevante legado em infraes-
trutura, criação de emprego e renda, 
além da promoção da imagem do país 
em escala global.

Em janeiro de 2010, já com as 12 ci-
dades-sede escolhidas, o presidente 
Lula estabeleceu uma Matriz de Res-
ponsabilidades, um plano estratégi-
co de investimentos com a definição 
da divisão de responsabilidades entre 
União, estados, Distrito Federal e mu-
nicípios. Foram programados em 2010 
investimentos de R$ 23,5 bilhões em 
94 projetos. No balanço dos preparati-
vos para o evento apresentado pelo go-
verno em setembro de 2013 os investi-
mentos programados já alcançam R$ 
25,36 bilhões. Houve ainda uma mu-
dança substancial no destino dos recur-
sos encaminhados. 

Em 2010, a previsão era investir R$ 
5,7 bilhões em projetos de estádios de 
futebol. Esse montante cresceu 40,3%, 
chegando a R$ 8 bilhões em 12 está-
dios. Por outro lado, o orçamento para 
as obras em infraestrutura de mobili-
dade urbana diminuiu 30,8%. Em 2010 
previa-se gastar R$ 11,6 bilhões em 50 
obras. O total foi reduzido a 46 e os 
gastos projetados são de R$ 8 bilhões.

Ficaram pelo caminho, por exemplo, 
a linha de trem que ligaria o aeropor-Fo
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Estádios como o 
de Manaus ficam 

40% mais caros 
do que o previsto
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to de Cumbica, em Guarulhos, à rede 
de metrô de São Paulo; o monotrilho e 
o corredor de ônibus que estavam pre-
vistos para Manaus, cidade que não fa-
rá nenhuma obra de mobilidade urbana. 
Porto Alegre abandonou oito dos dez 
projetos inicialmente programados. Já 
Rio, Recife e Natal aumentaram o nú-
mero de iniciativas programadas. Sob a 
ótica da qualidade do transporte urbano 
para a população, o legado do evento se-
rá bastante distinto entre as cidades-se-
de. De forma geral, pode-se dizer que 
serão pouco relevantes, uma vez que as 
obras de mobilidade são restritas ao en-
torno e ao acesso aos estádios. 

O fato de o Brasil ser considerado um 

A Copa 2014 será a sétima disputada na 
América latina e, por enquanto, todas foram 
conquistadas por países da região. o Uruguai 
foi o primeiro anfitrião e também o primeiro 
campeão mundial, em 1930, ao vencer a 
Argentina por 4 a 2 diante de uma torcida 
de 93 mil pessoas no estádio Centenário, 
em montevidéu, construído especialmente 
para receber os jogos da competição. O 
Uruguai foi escolhido para sediar o torneio 
por ter conquistado o título de campeão 
olímpico de futebol em 1924 e 1928. Não 
houve eliminatórias para a Copa de 30 – 13 
times se inscreveram e disputaram o torneio. 
o primeiro gol das Copas foi marcado pelo 
francês lucien laurent, na vitória por 4 a 1 
da França sobre o México.

o Uruguai voltou a ser o campeão na 
segunda Copa latino-americana, realizada 
em 1950 no brasil, a primeira após os 
conflitos da segunda Guerra mundial. A 
estrutura disponibilizada pelo país, como 
o novíssimo maracanã – na época o maior 
estádio do mundo, com capacidade para 155 
mil torcedores –, foi considerada exemplar. 
Os brasileiros presentes ao estádio no jogo 
final, porém, choraram e se entristeceram 
diante dos dois gols que selaram a vitória 
celeste sobre o escrete brasileiro. 

O Brasil, já campeão do mundo em 1958, 

na Suécia, conquistou o bi e o tricampeonato 
nas duas copas latino-americanas seguintes. 
no Chile, em 1962, com uma vitória de 3 
a 1 sobre um país que não existe mais, a 
Checoslováquia, que, após a derrocada do 
império soviético, deu lugar à República 
Checa e à Eslováquia. O jogo, realizado no 
Estádio Nacional de Chile, somou um público 
de 68.679 pessoas. Em 1970, no México, 
a consagração do futebol brasileiro, que 
venceu, sob o comando do mítico Pelé, a 
Itália por 4 a 1 na final no Estádio Azteca 
e conquistou em definitivo a taça Jules 
Rimet, nome do presidente da Fifa que foi 
o idealizador da Copa do Mundo. A taça, 
porém, foi roubada em 1983, no Rio de 
Janeiro, e nunca mais recuperada.

Em 1978, na Argentina, sob a ditadura 
militar, aconteceu a Copa latina mais 

polêmica. Para superar o Brasil e chegar à 
final, o time da casa precisava vencer o Peru 
por 4 gols de diferença. Venceu por 6 a 0. 
Para os brasileiros, o Peru entregou o jogo 
e a seleção verde-amarela se autodeclarou 
“campeão moral” do torneio. nada disso 
incomodou os anfitriões, que, em uma das 
finais mais eletrizantes da história das 
Copas, superou a holanda por 3 a 1 em um 
lotado estádio monumental de núñez. 

A Argentina, agora comandada por diego 
maradona, voltaria a ser campeã na Copa 
latino-americana seguinte, em 1986, no 
México. A final no Azteca registrou um placar 
de 3 a 2 sobre a Alemanha. Dessa vez a 
conquista da Argentina era incontestável. o 
vencedor no brasil em 2014 é uma incógnita. 
mas, se o retrospecto falar mais alto, será um 
latino-americano o campeão. 

Latino-americanos são soberanos no continente

dos países mais violentos entre os que 
já sediaram uma Copa do Mundo é o 
grande argumento para o plano do go-
verno de gastar ao redor de R$ 1,2 bi-
lhão em segurança pública e de R$ 700 
milhões em defesa, em ações de con-
trole de entrada no país, monitoramen-
to do espaço aéreo e marítimo, pre-
venção de terrorismo, integração de 
sistemas e segurança nos eventos.

Para a melhoria de infraestrutura de 
telecomunicações foram destinados R$ 
404 milhões. Também estão programa-
dos R$ 180,3 milhões para o setor de tu-
rismo, distribuídos entre obras como  
criação de centros de atenção ao visitan-
te, sinalização e acessibilidade em pon-

tos de atração turística. O governo, por 
meio do Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social (BNDES), 
também liberou financiamentos para a 
construção de quatro hotéis e reforma 
de outros 12 em cidades-sede. O gover-
no se comprometeu ainda a qualificar 
157 mil profissionais para trabalhar com 
turismo – até setembro, treinou 92 mil.

medIdA dos beneFíCIos 
Em 2010, o Ministério dos Esportes di-
vulgou um documento intitulado “Im-
pactos econômicos da realização da 
Copa 2014 no Brasil”. Esse estudo con-
cluiu que o evento pode gerar R$ 183,2 
bilhões, sendo R$ 47,5 bilhões em im-
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pactos diretos e R$ 135,7 bilhões em 
benefícios indiretos. O efetivo resulta-
do econômico só será mensurável após 
a conclusão da Copa. Mas algumas 
questões já são passíveis de avaliação.

O documento do Ministério dos Es-
portes ressaltou a existência de diver-
sos benefícios intangíveis que devem 
ser levados em consideração na análise 
da contribuição do evento para o Bra-
sil, como o ganho de visibilidade inter-
nacional. Espera-se que a imagem de 
país alegre e receptivo seja fortalecida 
e novos atributos sejam acrescidos, co-
mo competência, organização e desen-
volvimento. Até este momento, porém, 
se houve alguma mudança na imagem 
brasileira no exterior com relação à or-
ganização da Copa, ela foi negativa. 

Os desentendimentos entre o gover-
no federal e a Fifa já extrapolaram os 
bastidores políticos e estão quase dia-
riamente na mídia. E a posição preven-
tiva da Fifa leva a crer que atribuirá ao 
Brasil eventuais fracassos na realiza-
ção do evento. Também não existe ne-
nhuma evidência de que esteja havendo 
algum ganho para a balança comercial, 
nem com a exposição de produtos e ser-
viços brasileiros no exterior.

Há expectativa de incremento do tu-

rismo com a Copa. Mas as condições 
de segurança e a ameaça de retomada 
dos movimentos de rua do ano passado 
podem frustrar as iniciativas realizadas 
com esse fim. Também jogam contra os 
preços e a qualidade do transporte aé-
reo, das hospedagens e da alimentação.

O Ministério dos Esportes avaliou que 
os investimentos em infraestrutura me-
lhorariam a qualidade de vida da popu-
lação com a introdução de modernas tec-

nologias de transportes e a melhora na 
qualidade dos serviços prestados. Mas 
os benefícios serão apenas marginais. 
Não houve introdução de novas tecnolo-
gias de transporte nem o evento induziu 
à criação de novos polos de desenvolvi-
mento, como esperava o governo. Avan-
ço, de fato, apenas no conforto dos está-
dios, que, agora, atendem ao padrão Fifa. 

O documento do governo aponta que 
o evento gerará um aperfeiçoamento 
institucional. Haveria um aprimoramen-
to no controle da gestão pública e a am-
pliação da integração entre as regiões 
do país. Mas não se notam ganhos re-
levantes nessas duas áreas. Há também 
a expectativa, por parte do governo, de 
que haja um fortalecimento do orgulho 
de ser brasileiro. Isso dependerá, mui-
to, do resultado da competição. É cla-
ro que o Brasil campeão criará um cli-
ma positivo no país. Mas uma derrota, 
depois de todos os investimentos feitos, 
pode ter um efeito ainda mais negativo 
sobre a autoestima do brasileiro do que 
a Copa de 1950. 

Dilma e 
Blatter: o gasto 
brasileiro é 
alto, mas só a 
Fifa tem lucro 
garantido

Aeroporto 
de Natal: 
benefícios 
limitados para  
a população
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Confira nas próximas edições de 
AméricaEconomia como as 12 cidades-
-sede se preparam para receber o evento 
esportivo mais popular do mundo.


