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Campeão 
do improviso

 O Ministério do Esporte em 
2010 divulgou o documen-
to “Impactos econômicos 
da realização da Copa 2014 

no Brasil”, onde prognosticava que os 
ganhos poderiam chegar a R$ 183 bi-
lhões e ainda apontava que existiam be-
nefícios intangíveis que deveriam ser 
levados em consideração. Entre eles a 
visibilidade internacional, que traria 

mudanças para a imagem brasileira no 
exterior. Além de fortalecer a impressão 
de país alegre e receptivo, seriam adi-
cionados novos atributos, como compe-
tência, organização e desenvolvimento, 
além de maior exposição de produtos, 
serviços e tecnologias verdes. A agência 
de risco Moody’s tem uma visão menos 
generosa dos ganhos para o país. Ela di-
vulgou um estudo em abril no qual ava-

A um mês do início dos jogos da Copa, obras inacabadas não contribuem para o 
Brasil estabelecer imagem de competência no exterior, como pretendia o governo
Domingos Zaparolli, de São Paulo

lia que a competição vai gerar um incre-
mento de apenas 0,4% no PIB do país no 
período de dez anos. 

Ainda é cedo para um balanço dos 
benefícios mensuráveis e intangíveis 
da Copa para o Brasil, mas não é preci-
pitado dizer que a repercussão dos pre-
parativos brasileiros, por ora, não con-
tribui para um ganho de imagem do 
país. O Brasil foi oficialmente escolhi-

Rodovia DF-047, que 
ligará o centro de 

Brasília ao aeroporto
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do como sede da Copa 2014 em 2007. 
As 12 cidades-sede assinaram a Ma-
triz de Responsabilidades em janeiro 
de 2010, com o programa de investi-
mentos que se comprometiam a cum-
prir até dezembro de 2013. Faltando um 
mês para a Copa, muito ainda está por 
fazer e outro tanto não será feito a tem-
po do evento. Outros compromissos fo-
ram simplesmente esquecidos. 

Os exemplos são muitos e se encon-
tram em todas as cidades-sede, reali-
dade que a revista AméricaEconomia 
tem demonstrado no especial “O ano 
do futebol”, que publica desde a edição 
nº 432, com base em levantamentos de 
dados da consultoria Delta Economics 
& Finance. Nesta edição de maio, joga-
mos luz sobre os preparativos nas cida-
des-sede Manaus e Brasília, onde não 
foram realizados os investimentos pro-
gramados em infraestrutura aeropor-
tuária e em mobilidade urbana, e em 
Cuiabá, onde várias obras ficarão pron-
tas somente após a Copa. No início de 

abril, os dados da Controladoria-Geral 
da União demonstravam que, do total 
de investimentos projetados, que so-
mam R$ 25,6 bilhões, foram contrata-
dos R$ 23,3 bilhões, mas apenas 52% 
do total foi desembolsado, ou seja, R$ 
13,4 bilhões. 

A presidente Dilma Rousseff e o mi-
nistro do Esporte, Aldo Rebelo, têm re-
petido que as obras não são para a Co-
pa, mas para a população depois da 
Copa. Há um problema, porém, com 
esse raciocínio. Se os investimentos 
não são para a Copa, então por quais 
motivos foram privilegiadas as 12 cida-
des-sede, em detrimento do atendimen-
to das demandas da população dos de-
mais 5.558 municípios do país?

A mídia internacional já detectou a fal-
ta de organização do país. O prestigiado 
jornalista esportivo Juca Kfouri afirma 
que só neste ano foi procurado por cor-
respondentes de mais de 30 veículos es-
trangeiros em busca de notícias sobre a 
organização da Copa, e os relatos enca-

minhados do Brasil por esses jornalistas, 
nas palavras de Kfouri, “são devastado-
res”. O britânico Tim Vickery, da BBC, 
diz que a Copa “escancara o abismo en-
tre o que o Brasil é e o que poderia ser”. 

O Comitê Olímpico Internacional 
(COI) decidiu se precaver. Diante dos 
exemplos da organização brasileira pa-
ra a Copa do Mundo e dos atrasos nos 
preparativos para os Jogos Olímpicos do 
Rio em 2016, optou por uma intervenção 
no comitê organizador brasileiro, con-
tratou um gerente de projetos e sugeriu 
a contratação de uma consultoria para a 
tomada de decisão de alto nível.

Aeroporto Marechal 
Rondon, em Cuiabá: 

conclusão após a Copa

Aeroporto Eduardo 
Gomes de Manaus: R$ 445 

milhões em reformas

Área R$ milhões %

Estádios 8.005,2 34,96

Mobilidade 
urbana 8.024,1 35,04

Outros 6.867,9 29,99

Total 22.897,20 100

Conta em aberto
Investimentos previstos - set/2013

Fonte: Delta economics & Finance com dados do balanço da 
Copa – ministério do esporte
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Teatro Amazonas, 
em Manaus: 117 
anos de construção

Igreja de Nossa Senhora 
do Rosário e São 
Benedito, em Cuiabá

Brasília, a capital 
federal do país 

desde 1960

A consultoria Delta Economics & Finance classifica as obras de mobilidade urbana como as mais 
capazes de gerar benefícios mensuráveis no longo prazo para os habitantes das cidades-sede da Copa 
do Mundo. Por esse critério, os moradores de Brasília e de Manaus pouco proveito terão com o evento. 
Manaus desistiu da construção das obras de transporte coletivo previstas inicialmente na Matriz 
de Responsabilidades da Copa, um monotrilho e um corredor de ônibus. Em Brasília, o ganho em 
mobilidade se restringe à ampliação de uma rodovia de acesso ao aeroporto. A população de Cuiabá teve 
melhor sorte, a cidade se tornou um canteiro de obras, mas pouca coisa estará funcionando no período 
dos jogos, o que restringe os ganhos intangíveis, como aproveitar o evento para posicionar a cidade 
como atraente destino turístico. No pós-Copa, Manaus, Brasília e Cuiabá compartilham o desafio de 
desenvolver estratégias para levar público a seus novos e caros estádios e gerar receitas com eles, uma vez 
que nenhuma dessas três cidades conta com clubes de futebol que empolguem o público pagante. 

No Norte e no Centro-Oeste, 
poucos ganhos após o apito final
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Número de jogos na Copa 7
Área da unidade territorial 
(km²) 5.780,00

População residente 2.570.160
População residente 
alfabetizada 2.261.536

PIB - 2011 (R$ milhões) 164.482,13

Participação no PIB do 
Estado (%) -

PIB per capita a preços 
correntes - 2011 (R$) 63.020,02

Rendimento médio mensal 
dos domicílios (R$) 5.752,41

Pessoal ocupado total 1.262.252
Estabelecimentos de saúde 
do SUS 177

Número de leitos para 
internação 5.294

Índice de alfabetização 87,99
Matrículas no ensino 
fundamental - 2012 409.586

Matrículas no ensino médio 
- 2012 111.774

Índice de Desenvolvimento 
Humano Municipal (IDHM) 
2010

0,824

CIDaDe-SeDe: braSílIa
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Áreas R$ 
milhões %

Estádio 1.403,30 66,72

Mobilidade 
urbana 44,2 2,10

Outros 655,7 31,18

Total 2.103,20 100,00

InveStImento prevISto – Set/2013
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P                       atrimônio Cultural da Humanidade 

devido a seu conjunto arquitetônico 
e urbanístico, Brasília foi incluída como 
uma das 12 cidades-sede da Copa 2014 pa-
ra atender a uma estratégia de divulgação 
turística, como também foi o caso da esco-
lha de Manaus, localizada em meio à flo-
resta Amazônica, e Cuiabá, devido à sua 
proximidade do Pantanal. O Eixo Monu-
mental de Brasília, onde estão localizadas 
construções emblemáticas, como a Espla-
nada dos Ministérios, o Palácio da Alvo-
rada, o Itamaraty, a Catedral Metropolita-
na, o Congresso Nacional e o Palácio da 
Justiça, desperta o interesse de visitantes 
de todo o mundo.

Concebida nos anos 1950 por Lúcio 
Costa e Oscar Niemeyer como ícone do 
“país do futuro”, Brasília sofreu um cres-
cimento desordenado em seu entorno, nas 
chamadas cidades-satélites, onde mora a 
grande maioria da população de baixa e 
média renda que trabalha na capital fede-
ral. Planejado para abrigar 600 mil pes soas 
em 2000, o Distrito Federal já ultrapas-
sa a marca de 2,8 milhões de habitantes. 
O deslocamento diário dessa população 
é um dos maiores problemas metropolita-
nos. A escolha de Brasília como cidade-se-
de da Copa veio acompanhada do anúncio 
da construção de um VLT (veículo leve so-
bre trilhos), que ligaria o aeroporto ao Pla-
no Piloto, eixo central da capital. A Justiça, 

O estádio mais caro
brasília

porém, detectou irregularidades na licita-
ção, gerando a paralisação do processo e, 
por fim, a obra foi retirada da Matriz de 
Responsabilidades da Copa. 

O governo do Distrito Federal se com-
prometeu a acelerar os trabalhos para a im-
plantação do sistema de transporte BRT 
(bus rapid transit), o Expresso DF, que li-
gará as cidades de Gama, Santa Maria e 
Park Way ao centro de Brasília. A obra, 
que não consta da Matriz da Copa, recebe 
investimentos de R$ 650 milhões, e a pre-
visão é que o Expresso DF entre parcial-
mente em operação no período dos jogos. 
A única obra de mobilidade urbana da ca-
pital federal que integra a Matriz da Copa 
é a ampliação da rodovia DF-047, que li-
gará o aeroporto ao centro da cidade, com 
previsão de conclusão até o final de maio. 
Também para os últimos dias de maio está 
prevista a entrega do conjunto de obras do 
Aeroporto Internacional Juscelino Kubits-
chek, cuja capacidade foi ampliada 22%. 

O Estádio Nacional Mané Garrincha foi 
inaugurado em 2013, a tempo de ser palco 
da abertura da Copa das Confederações. 
Sua reforma consumiu R$ 1,4 bilhão, o 
que o posiciona como o mais caro entre os 
12 estádios da Copa 2014. E a conta pode-
rá ficar ainda mais salgada, chegando a R$ 
1,9 bilhão, segundo estimativa do Tribu-
nal de Contas do Distrito Federal, uma vez 
que ainda é preciso realizar obras de paisa-

Brasília: incluída como 
cidade-sede para atrair turistas

gismo e reurbanização no entorno do está-
dio, o que só será feito após a Copa, e equi-
par o estádio com tecnologias de geração 
de energia solar e de reúso de água, previs-
tas no projeto. Brasília não conta, porém, 
com clubes de futebol expressivos, e a via-
bilidade econômica do estádio após os sete 
jogos do Mundial dependerá de uma estra-
tégia de ocupação do espaço com o convi-
te para que times de outras cidades façam 
seus jogos no estádio ou com a realização 
de shows e grandes eventos. Tendo como 
base o resultado operacional obtido com o 
uso do estádio em seu primeiro ano de ati-
vidades, o site de notícias UOL calculou 
que serão necessários 1.167 anos para que 
se obtenha o retorno do investimento no 
Mané Garrincha.Fo
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Áreas R$ 
milhões %

Estádio 570,1 23,81

Mobilidade 
urbana 1.719,40 71,80

Outros 105,3 4,40

Total 2.394,80 100,00

InveStImento prevISto – Set/2013
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Número de jogos na Copa 4
Área da unidade territorial 
(km²) 3.495,42

População residente 551.098
População residente 
alfabetizada 479.720

PIB - 2011 (R$ milhões) 12.406,46
Participação no PIB do 
Estado (%) 17,40

PIB per capita a preços 
correntes - 2011 (R$) 22.301,79

Rendimento médio mensal 
dos domicílios (R$) 3.923,84

Pessoal ocupado total 251.637
Estabelecimentos de saúde 
do SUS 145

Número de leitos para 
internação 1.431

Índice de alfabetização 87,05
Matrículas no ensino 
fundamental - 2012 77.656

Matrículas no ensino médio 
- 2012 27.926

Índice de Desenvolvimento 
Humano Municipal (IDHM) 
2010

0,785

CIDaDe-SeDe: CuIabá
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C uiabá ocupa o centro geográfico 

da América do Sul. A proximida-
de com a Bolívia e o Paraguai influen-
ciou a tradição cultural mato-grossen-
se, que o visitante pode conferir em 
apresentações de danças do rasquea-
do. A cidade também é ponto de parti-
da para quem planeja conhecer o Pan-
tanal Norte, a Chapada dos Guimarães 
e suas belas cachoeiras, o Cerrado e até 
mesmo o sul da Amazônia. A Copa po-
de ajudar a divulgar esses destinos tu-
rísticos. Por outro lado, a cidade é des-
provida de grandes times de futebol 
que justifiquem o investimento de R$ 
570 milhões em um estádio para 44.335 
torcedores que terá pouco uso após os 
quatro jogos que sediará durante a Co-
pa do Mundo.

Em mobilidade urbana, a herança da 
Copa para o cuiabano será importante. 
Nas últimas duas décadas, o Centro-

-Oeste, e Mato Grosso em particular, 
tornou-se o celeiro do Brasil, garantin-
do o bom desempenho da balança co-
mercial do país. Mas a infraestrutura 
das cidades da região não acompanhou 
esse desenvolvimento. Para Cuiabá, a 
Copa é uma oportunidade de redenção. 
O governo do estado e a prefeitura mu-
nicipal realizam um total de 53 obras, 
além das três que fazem parte da Matriz 
de Responsabilidades. Pouco, porém, fi-
cará pronto a tempo do evento. A ideia 
era mostrar ao mundo uma cidade atra-
ente, onde valesse a pena passar alguns 
dias antes de seguir viagem para os be-
los destinos turísticos da região. Mas o 
visitante que esteve na inauguração da 
Arena Pantanal no início de abril en-
controu uma cidade traumatizada pelo 
trânsito caótico e cercada de tapumes.

A principal obra que consta na Ma-
triz de Responsabilidades é o veículo 

Não dá para adiar a Copa?
Cuiabá

leve sobre trilhos (VLT) de 22,8 qui-
lômetros que ligará o aeroporto, o mu-
nicípio de Várzea Grande e a capital. A 
obra está orçada em R$ 1,57 bilhão e, 
se tudo correr bem, será entregue em 
2015. O Aeroporto Marechal Rondon 
estará terminada parcialmente, e a con-
clusão das reformas só ocorrerá após os 
jogos. Não há certeza nem mesmo se as 
obras no entorno da Arena Pantanal se-
rão concluídas a tempo.

Cuiabá: ponto de partida para 
a Chapada dos Guimarães
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Área R$ 
milhões %

Estádio 669,5 55,24

Mobilidade 
urbana 0 0,00

Outros 542,4 44,76

Total 1.211,90 100,00

InveStImento prevISto – Set/2013
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Número de jogos na Copa 4
Área da unidade territorial 
(km²) 11.401,09

População residente 1.802.014
População residente 
alfabetizada 1.527.978

PIB - 2011 (R$ milhões) 51.025,15
Participação no PIB do 
Estado (%) 79,00

PIB per capita a preços 
correntes - 2011 (R$) 27.845,71

Rendimento médio mensal 
dos domicílios (R$) 3.118,67

Pessoal ocupado total 534.677
Estabelecimentos de saúde 
SUS 363

Número de leitos para 
internação 3.308

Índice de alfabetização 84,79
Matrículas no ensino 
fundamental - 2012 360.754

Matrículas no ensino médio 
- 2012 97.791

Índice de Desenvolvimento 
Humano Municipal (IDHM) 
2010

0,737

CIDaDe-SeDe: manauS
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P egar um barco em Manaus, se-

guir pelo rio Negro ao encontro 
do Solimões, ponto de formação do 
rio Amazonas, percorrer igarapés de 
canoa, avistar botos, pirarucus e vitó-
rias-régias são passeios inesquecíveis 
para um visitante. O rio Amazonas e o 
rio Negro também são vias de acesso 
de turistas que queiram chegar de na-
vio de cruzeiro à cidade-sede da Co-
pa. Mas a infraestrutura do acanhado 
porto de Manaus é inadequada ao tu-
rismo. Ciente dessa realidade, o gover-
no federal programou um investimen-
to de R$ 89,4 milhões em melhorias 
no terminal portuário. As obras não 
foram realizadas.

No Aeroporto Eduardo Gomes, fo-
ram investidos R$ 445 milhões na mo-
dernização e na ampliação do terminal 

de passageiros e em melhorias no aces-
so viário nas vésperas do mundial. Ma-
naus chegou a programar duas obras de 
mobilidade urbana, um monotrilho e 
um corredor de ônibus no sistema BRT 
(bus rapid transit), que seriam impor-
tantes para ampliar a oferta de trans-
porte público e reduzir o caótico trân-
sito das escassas avenidas da capital do 
Amazonas, mas os investimentos fo-
ram retirados da Matriz de Responsa-
bilidades por causa da dificuldade do 
poder público local em levar as imple-
mentações adiante.

Manaus não conta com times de fu-
tebol de grandes torcidas. No total dos 
59 jogos do campeonato amazonen-
se de 2013 foram vendidos 45.448 in-
gressos. Mesmo diante desse reduzi-
do resultado, as autoridades públicas 

Arena sem público
manaus

investiram R$ 670 milhões na novís-
sima Arena da Amazônia, com capa-
cidade para um público de 44.480 pes-
soas. Como a cidade não sabe de que 
modo ocupará o estádio após os quatro 
jogos da Copa, o desembargador Sabi-
no Marques chegou a sugerir o uso do 
local como centro de triagem de de-
tentos. A ideia não seguiu em frente, 
mas foi o suficiente para os manauaras 
rebatizarem informalmente o estádio 
local de Arena Cadeião.

Arena da Amazônia: local 
pode virar centro de detentos

(*) No mercado há 14 anos, a Delta Economics & Finance é uma empresa de consultoria econômica e financeira que elabora estudos e análises sobre 
macroeconomia e cenários setoriais. A consultoria também oferece soluções em finanças corporativas, posicionamento estratégico e desenvolvimento 
de projetos. Com um escopo de atuação diversificado, atende médias e grandes empresas, brasileiras e multinacionais, nos setores automotivo, bancário, 
óleo e gás, petroquímico, construção, imobiliário, energético, transportes e saúde.


