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Em janeiro de 2010, ao assinarem a Matriz de Responsabilidades da Copa do Mundo 2014, 
representantes do governo federal e das 12 cidades-sede comprometeram-se com um objetivo: 
todas as obras de mobilidade urbana, reformas de portos e aeroportos, estádios e infraestrutura 
turística, de telecomunicações e energia deveriam estar prontas até dezembro de 2013. Não foi o 
que se viu. A Infraero já admite que apenas dois aeroportos do país concluirão a tempo todo o 
programa de benfeitorias previstas para a Copa. Só no início de 2014 o Ministério do Turismo 
passou a ser demandado pelas cidades interessadas em obter, de um total de R$ 128 milhões 
disponíveis, recursos para iniciativas como centros de recepção ao turista e sinalização das cidades. 
No Nordeste, foco desse estudo feito pela consultoria Delta Economics & Finance, muito pouco 
do programado já foi feito. Famosa por suas praias exuberantes e belezas naturais, a região abriga 
quatro sedes do mundial: Fortaleza, Recife, Natal e Salvador. Juntas, elas concentram 21% dos 
R$ 25,36 bilhões. Confira nas próximas páginas o que a Copa está mudando nessas cidades.

No Nordeste, corrida 
contra o tempo 

A bela Salvador 
terá poucas 

vantagens com a 
Copa do Mundo

Entre as dunas 
de Natal, quatro 

jogos do mundial

Fortaleza: obras 
só começaram 
em 2013

Em Recife, 60% 
dos recursos vão 
para mobilidade 
urbana
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Número de jogos na Copa 6
Área da unidade 
territorial (km²) 693,276

População residente 2.675.656
População residente 
alfabetizada 2.371.102

PIB - 2011 (em milhões) 38.819,52
Participação no PIB do 
estado (%) 24,30

PIB per capita a preços 
correntes - 2011 (R$) 14.411,73

Pessoal ocupado total 910.402
Rendimento médio 
mensal dos domicílios (R$) 3.064,10

Estabelecimentos de 
saúde do SUS 367

Número de leitos para 
internação 7.261

Índice de alfabetização 88,62
Matrículas no Ensino 
Fundamental em 2012 304.047

Matrículas no Ensino 
Médio em 2012 107.050

Índice de 
Desenvolvimento Humano 
Municipal (IDHM) – 2010 

0,759

CIDADE-SEDE: SALVADOR
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A s obras de infraestrutura e mobili-

dade urbana são os principais be-
nefícios da Copa para a população de 
uma cidade. Seguindo essa análise, os 
soteropolitanos terão poucas vantagens 
com o evento. Em 2010 foram progra-
mados R$ 567,7 milhões de investi-
mentos em mobilidade urbana na cida-
de. A principal obra era um corredor 
de ônibus tipo BRT (bus rapid transit) 
ligando o aeroporto ao centro, mas foi 
retirado da matriz de investimentos em 
2013. Os recursos destinados a melho-
rias na mobilidade urbana foram limi-
tados a R$ 19,6 milhões, apenas 2,21% 
do total dos R$ 886 milhões programa-
dos para Salvador. 

São duas obras no entorno do estádio 
Fonte Nova. Uma concluída, a estrutura 
de acesso de veículos ao estacionamen-
to do estádio, e outra ainda em cons-
trução, a rota de pedestres. O governo 
baiano, porém, informa que o primei-
ro trecho do metrô entrará em operação 
experimental em junho. A obra, inicia-
da em 1997, não faz parte do programa 
de investimentos da Copa.

Mobilidade limitada
Salvador

Áreas R$ 
milhões %

Estádio 
Fonte Nova    689,4    77,80

Mobilidade 
urbana      19,6    2,21

Outros     177,1    19,99

Total 886,1 100,00

InVEStImEntO pREVIStO – SEt/2013

No Aeroporto Luís Eduardo Maga-
lhães foram programadas três melho-
rias: um novo pátio de manobras, já 
concluído, uma nova torre de controle, 
que está sendo erguida, e a reforma do 
terminal de passageiros, que será para-
lisada no final de abril e retomada após 
os jogos. No porto, a conclusão do no-
vo terminal de passageiros está previs-
ta para maio. 

A Arena Fonte Nova receberá seis 
jogos da Copa do Mundo. O estádio 
foi reerguido com R$ 689,4 milhões, 
78% dos recursos investidos em Sal-
vador para o torneio. O Fonte Nova 
original, inaugurado em 1951, sofreu 
um desmoronamento de sua arqui-
bancada em 2007 e foi demolido em 
2010. O novo estádio foi inaugurado 
em abril de 2013, a tempo de receber 
os jogos da Copa das Confederações. 
Tem capacidade para 48.700 pessoas. 
Contar com uma arena esportiva de 
grande porte é um legado significa-
tivo para uma cidade que tem dois ti-
mes populares, com grandes torcidas: 
o Bahia e o Vitória. Fo
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A Fonte Nova receberá 
seis jogos da Copa. 

Custou R$ 689 milhões
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E ntre as cidades-sede nordestinas, 

Recife é aquela em que os investi-
mentos em mobilidade urbana assumem 
a maior participação no total de recur-
sos destinados à Copa. Para esse fim fo-
ram alocados R$ 890,7 milhões, 60,7% 
do total de R$ 1,46 bilhão programado. 
São várias intervenções, nenhuma de-
las pronta no prazo esperado. Os atrasos 
médios superam um ano. A expectativa 
do governo do estado é ter em maio uma 
série de inaugurações. 

O governo de Pernambuco constrói 
dois corredores de ônibus tipo BRT (bus 
rapid transit). O corredor Norte-Sul terá 
33 quilômetros e ligará sete municípios 
da Região Metropolitana, de Igarassu a 
Recife, passando por Olinda, com inves-
timento de R$ 181 milhões. O corredor 
Leste-Oeste, de 6 quilômetros, ligará a 
avenida Caxangá à Cidade da Copa e à 
BR-408, com investimentos de R$ 137 

milhões. Outra obra é o corredor Via 
Mangue, de responsabilidade da prefei-
tura de Recife, uma via expressa de 4,5 
quilômetros que ligará os bairros de Boa 
Viagem e Pina ao centro da cidade. O in-
vestimento é de R$ 433 milhões.

A Arena Pernambuco, estádio com 46 
mil lugares, recebeu investimentos de R$ 
532,6 milhões e foi concluído a tempo de 
receber os jogos da Copa das Confedera-
ções em 2013. Localizada em São Lou-
renço da Mata, a 19 quilômetros de Re-
cife, exigiu obras para facilitar o acesso 
dos torcedores. A única entregue é o via-
duto que liga a rodovia BR-408 à Cidade 
da Copa. A estação Cosme e Damião do 
metrô, que faz parte do conjunto de obras 
de acesso ao estádio, foi inaugurada, mas 
não passou no teste da primeira forte chu-
va, alagou e teve de receber adequações. 
O terminal de integração ônibus-metrô 
Cosme e Damião também está em obras.

Melhorias no transporte
recife

Concluído está o novo terminal de 
passageiros do Porto do Recife e as 
melhorias do entorno, após investi-
mentos de R$ 28 milhões. Já as refor-
mas no Aeroporto de Guararapes, que, 
em 2010, faziam parte da programa-
ção de benfeitorias para a Copa, foram 
retiradas da matriz de investimentos 
em 2013, quando o governo federal 
constatou que as obras, sob respon-
sabilidade da Infraero, não ficariam 
prontas para o evento.

Áreas R$ 
milhões %

Estádio Arena 
de Pernambuco   532,6    36,30

Mobilidade 
urbana    890,7    60,71

Outros     43,8    2,99

Total 1.467,1 100,00

InVEStImEntO pREVIStO – SEt/2013
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Número de jogos na Copa 5
Área da unidade 
territorial (km²) 218,435

População residente 1.537.704
População residente 
alfabetizada 1.320.793

PIB - 2011 (em milhões) 33.149,39
Participação no PIB do 
estado (%) 31,80

PIB per capita a preços 
correntes - 2011 (R$) 21.434,88

Pessoal ocupado total 759.838
Rendimento médio 
mensal dos domicílios (R$) 3.755,53

Estabelecimentos de 
saúde do SUS 274

Número de leitos para 
internação 7.759

Índice de alfabetização 85,89
Matrículas no Ensino 
Fundamental em 2012 211.549

Matrículas no Ensino 
Médio em 2012 74.638

Índice de 
Desenvolvimento Humano 
Municipal (IDHM) – 2010 

0,772

CIDADE-SEDE: RECIFE
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O corredor Leste-Oeste 
ligará a Cidade da Copa 

à av. Caxangá e à BR-408
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Áreas R$ 
milhões %

Estádio 
Castelão    518,6    34,82

Mobilidade 
urbana    575,2    38,61

Outros    395,8    26,57

Total 1.495,5 100,00

InVEStImEntO pREVIStO – SEt/2013
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É um clichê dizer que o brasileiro 

deixa tudo para a última hora. Nas 
obras para a Copa do Mundo, Fortaleza 
superou as demais cidades-sede na ta-
refa de reforçar o estigma. Desde 2009 
a cidade figura entre as 12 do mundial, 
mas algumas das principais obras de 
mobilidade urbana, como admitiu a 
prefeitura municipal, só entraram em 
fase de execução em 2013. Nem todas 
ficarão prontas a tempo para o evento.  

Muitas obras viárias, como os via-
dutos da Parangaba e da avenida Raul 
Barbosa e os túneis das avenidas Pa-
dre Antônio Tomás e da Alberto Sá, 
que compõem o Eixo Via Expressa/
Raul Barbosa, importantes para a li-
gação entre o aeroporto e a região ho-
teleira da cidade, só deverão ser finali-
zadas em 2015. 

O início da operação do VLT (veí-
culo leve sobre trilhos) que cruzará 22 
bairros de Fortaleza, entre Parangaba 

e Mucuripe, está programado pelo go-
verno estadual para o dia 31 de maio, 
mas não há confirmação se todas as dez 
estações do roteiro estarão prontas. A 
obra, orçada em R$ 275,5 milhões, de-
ve beneficiar 100 mil pessoas. Também 
deverá ficar para os 45 minutos do se-
gundo tempo a conclusão de um con-
junto de três corredores de ônibus tipo 
BRT (bus rapid transit), que somam 11 
quilômetros de extensão e estão orça-
dos em R$ 110 milhões. Os corredo-
res são considerados pelo poder públi-
co local fundamentais para a melhoria 
do transporte público da capital e para 
o acesso à Arena Castelão, estádio com 
capacidade para 64 mil torcedores que 
receberá seis jogos da Copa, entre eles 
Brasil e México.

A reforma do Aeroporto Pinto Mar-
tins, sob responsabilidade da Infrae-
ro, é a mais atrasada entre as das cida-
des-sede. O investimento de R$ 171 

Aos 45 do segundo tempo
fortaleza

milhões prevê a ampliação do termi-
nal de passageiros e do pátio de aero-
naves, assim como melhorias viárias 
de acesso ao local. No final de janei-
ro, a Secretaria de Aviação Civil da 
Presidência jogou a toalha e anunciou 
a construção de uma estrutura provi-
sória para ajudar no atendimento aos 
passageiros. Outra porta de entrada 
do turista é o Porto do Mucuripe, alvo 
de investimentos de R$ 202,5 milhões 
para implantação de um novo termi-
nal de passageiros, construção de um 
cais para berço de atracação de múlti-
plo uso e melhorias na infraestrutura 
de acesso viário. A conclusão está pre-
vista para maio. 

Número de jogos na Copa 6
Área da unidade 
territorial (km²) 314,93

População residente 2.452.185
População residente 
alfabetizada 2.092.409

PIB - 2011 (em milhões) 42.010,11
Participação no PIB do 
estado (%) 47,70

PIB per capita a preços 
correntes - 2011 (R$) 16.962,89

Pessoal ocupado total 839.478
Rendimento médio 
mensal dos domicílios (R$) 2.907,21

Estabelecimentos de 
saúde do SUS 187

Número de leitos para 
internação 6.704

Índice de alfabetização 85,33
Matrículas no Ensino 
Fundamental em 2012 342.920

Matrícula no Ensino 
Médio em 2012 111.887

Índice de 
Desenvolvimento Humano 
Municipal (IDHM) – 2010 

0,754

CIDADE-SEDE: FORtALEzA
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O VLT cruzará 22 bairros 
de Fortaleza, ao custo de 

R$ 275,5 milhões
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(*) 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.

 
A Arena das Dunas é a única obra da 

Copa do Mundo pronta em Natal. 
Inaugurada em janeiro, após investimen-
tos de R$ 400 milhões, a arena tem capaci-
dade permanente para 31 mil pessoas. Para 
receber os quatro jogos da Copa na cidade, 
uma estrutura provisória ainda será insta-
lada permitindo ao estádio abrigar um pú-
blico de 42 mil pessoas. No orçamento de 
Natal para a Copa, a previsão era de um 
investimento total de R$ 1,53 bilhão. Nem 
tudo será efetuado. 

Entre as obras de mobilidade urbana 
previstas em 2010, o VLT (veículo leve 
sobre trilhos) para a Região Metropolita-
na de Natal foi descartado. Assim como 
a reestruturação da avenida Engenheiro 
Roberto Freire, em Ponta Negra, obra or-
çada em R$ 221 milhões, foi retirada da 
Matriz de Responsabilidades. A previsão 
é que as duas iniciativas sejam retomadas 
no segundo semestre do ano. 

O prolongamento da avenida Pruden-
te de Morais, onde está localizada a Are-
na das Dunas, com a construção de um 
túnel, está atrasado, com conclusão pre-
vista para maio. Para o mesmo mês es-

tá programada a finalização do chama-
do corredor estruturante, um conjunto 
de obras viárias, nas quais estão sendo 
investidos R$ 371 milhões, que integra-
rão o novo aeroporto, a Arena das Dunas 
e a região hoteleira da cidade.

O novo terminal de passageiros es-
tá sendo construído no porto de Natal 
com investimentos de R$ 72 milhões. 
A previsão de inauguração é no final de 
maio. Já foram entregues a nova área de 
alfândega e a reforma do antigo frigorí-
fico, prédio tombado pelo Instituto de 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacio-
nal (Iphan), que será utilizado para a re-
cepção de turistas que chegam nos na-
vios de cruzeiros. O novo aeroporto de 
São Gonçalo de Amarante é resultado 
de uma concessão do governo federal à 
iniciativa privada. Os investimentos so-
mam R$ 410 milhões. Em um primeiro 
momento, terá capacidade para receber 
6,2 milhões de passageiros. A inaugu-
ração está agendada para 15 de abril e a 
expectativa é que até lá estejam prontos 
os 30 quilômetros que farão o acesso das 
rodovias locais ao aeroporto.

Só o estádio está pronto
Natal

Áreas R$ 
milhões %

Estádio Arena 
das Dunas    400,0    26,03

Mobilidade 
urbana    472,3    30,74

Outros    664,2    43,23

Total 1.536,5 100,00

InVEStImEntO pREVIStO – SEt/2013
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Número de jogos na Copa 4
Área da unidade 
territorial (km²) 167,263

População residente 803.739
População residente 
alfabetizada 674.956

PIB - 2011 (em milhões) 12.266,52
Participação no PIB do 
estado (%) 34,00

PIB per capita a preços 
correntes - 2011 (R$) 15.129,28

Pessoal ocupado total 336.604
Rendimento médio 
mensal dos domicílios (R$) 3.229,46

Estabelecimentos de 
saúde do SUS 149

Número de leitos 
para internação 2.834

Índice de alfabetização 83,98
Matrículas no Ensino 
Fundamental em 2012 111.472

Matrículas no Ensino 
Médio em 2012 39.504

Índice de 
Desenvolvimento Humano 
Municipal (IDHM) – 2010 

0,763

CIDADE-SEDE: nAtAL

Fo
n

te
: I

B
G

E

Fo
to

s:
 P

or
ta

l d
a 

Co
pa

O novo aeroporto de São 
Gonçalo do Amarante 

será inaugurado em abril


