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Os megaeventos e suas implicações nos países-sede 

A Copa do Mundo da FIFA de 2014 e os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro de 2016 

Erick Felipe Mota 

Resumo 

 

O presente ensaio vem, a partir de uma minuciosa análise de dados e uma intensa pesquisa bibliográfica, 

discorrer sobre os impactos da realização dos megaeventos sobre os seus países-sede e o legado que estes 

deixarão após o seu término. Cada elemento exposto está fundamentado em ensaios previamente publicados e 

toda a temática foi abordada sob uma perspectiva prévia à realização destes eventos. Deste modo, quaisquer 

conclusões advindas da leitura deste estudo são deixadas à critério do leitor e qualquer opinião formada está a 

mercê de interpretações individuais. Entretanto, deve-se deixar claro que todo conteúdo expresso surge sob 

ótica popular e, consequentemente, não representa necessariamente a opinião de todas as demais classes sociais. 

No cenário nacional muito se tem discutido a respeito deste tema em virtude da realização da Copa do Mundo 

FIFA de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016, ambos executados em território brasileiro. Estes e outros fatores 

tornam a publicação deste trabalho extremamente pertinente nos dias atuais. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Nesta última década, o Brasil foi escolhido para sediar os principais eventos esportivos do planeta: os Jogos 

Pan-americanos de 2007, a Copa do Mundo FIFA de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016. Além de toda a 

articulação do Governo Federal, das negociações frente ao COI (Comitê Olímpico Internacional) e à FIFA 

(Federação Internacional de Futebol) e da mobilização popular, certamente o momento econômico vivido pelo 

país, atualmente considerado uma das cinco potências econômicas mundiais e figurando há tempos no grupo de 

países emergentes, colaborou muito para esta escolha. Também é importante ressaltar que esses megaeventos 

tem se deslocado de países localizados no epicentro da crise mundial para países em processo desenvolvimento, 

como: África do Sul (2010), Brasil (2014), Rússia (2018) e Catar (2022). 

Os megaeventos são grandes oportunidades para catalisar investimentos que visem melhorar a infraestrutura 

das cidades e países-sede. A Copa do Mundo, por exemplo, exige grande organização das cidades-sede, porém 

traz ampla quantidade de recursos federais para esses municípios para que sejam usados para modernização e 

qualificação das mais diferentes áreas, como: mobilidade urbana, telecomunicações, infraestrutura turística, 

segurança, sustentabilidade e principalmente promoção e comunicação do país. 

Entretanto, a garantia de empregos fixos, a ampliação de direitos humanos e a diminuição da exclusão 

social são problemas com difícil solução nos países em que ocorreram esses eventos. Além disso, o Brasil é um 

país deficiente em muitos aspectos, principalmente nos que se referem à educação e ao saneamento básico, à 

este último, por exemplo, estima-se que apenas 50,6% da população urbana brasileira tem acesso. 

Algumas experiências internacionais, como a dos Jogos Olímpicos de Atenas e da Copa da África do Sul, 

apontam uma série de problemas enfrentados com o fim desses eventos: a subutilização dos estádios pós-copa, 

o número de turistas aquém do esperado, a violação dos direitos humanos e a má distribuição de recursos em 

países que enfrentavam inúmeros problemas sociais
1
. 

Tendo em vista o destaque que esses eventos estão recebendo na mídia nacional e o seu reflexo direto sobre 

a vida de todo brasileiro, e tomando como base diversas experiências internacionais somadas a uma série de 

                                                        
1 Disponível em: http://olimpiadas.uol.com.br/album/2012/08/13/sedes-olimpicas-vazias-apos-fim-dos-jogos.htm#. Acessado em 15 

de novembro de 2012. 
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dados e pesquisas coletadas em várias referências bibliográficas, tentou-se no decorrer deste trabalho chegar a 

resposta para a seguinte questão: até onde é vantajoso para um país sediar tais eventos? 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS
2
 

 

No ano de 2007, após o término dos Jogos Pan-americanos do Rio, o Brasil foi eleito oficialmente para 

sediar a Copa do Mundo de 2014. Neste ano alguns números foram estimados pela Confederação Brasileira de 

Futebol e pela própria FIFA. O órgão brasileiro estimou cerca de R$ 17 bilhões de reais para as obras de 

infraestrutura, sendo R$ 5,7 bilhões para as obras de reforma e construção de estádios e o restante para as obras 

de mobilidade urbana. 

 
Imagem 1 – Vista aérea da Arena Amazonia, Manaus, Amazonas, Brasil. 

Construída para sediar alguns jogos da Copa do Mundo FIFA de 2014. 

Fotografia: José Zamith.  

Disponível em: http://www.copa2014.gov.br. Acessado em: 20 de Agosto de 2012. 

 

A princípio esses números foram muito bem recebidos, tendo em vista um estudo encomendado pelo 

Ministério do Esporte em 2010 que afirmava que os impactos econômicos diretos e indiretos decorrentes da 

realização deste evento poderiam chegar a R$ 183,2 bilhões, dos quais 26% se referem aos impactos diretos e 

74% aos indiretos. 

Os benefícios econômicos estão concentrados em cinco áreas: a arrecadação de tributos, que podem chegar 

a R$ 17 bilhões, a infraestrutura das cidades, cujos investimentos foram estimados R$ 33 bilhões; o setor de 

turismo que deve gerar R$ 9,4 bilhões; a geração de empregos que foram estimados em 710 mil, sendo 330 mil 

postos permanentes; e o aumento do consumo das famílias, calculado em R$ 5 bilhões. 

                                                        
2
  Informações disponíveis no 3º Balanço das Ações do Governo Brasileiro para a Copa, divulgado em abril,2012. Disponível em: 

http://www.copa2014.gov.br. Acessado em 20 de Agosto de 2012. 

³  INSTITUTO DE PESQUISA ECONOMICA APLICADA. Brasil em desenvolvimento – 2010: estado, planejamento e políticas 

públicas. Brasília: Ed, Ipea, 2012. 
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Um dos setores que mais foi e será beneficiado no período 2010-2014
3
 foi o setor da Construção Civil que 

arrecadará aproximadamente R$ 8 bilhões à mais que nos outros anos. Porém estimou-se em 2010 um gasto de 

aproximadamente R$144,6 bilhões neste setor. 

Além disso, projetos com pouca visibilidade no país, como os estudos sobre a genética, tem sido 

impulsionados. O geneticista Sérgio Pena aproveitando a visibilidade da Copa do Mundo, criou o projeto “We 

R no Race” (Nós não temos raça), no intuito de mostrar, por meio de testes com atletas, que não existem raças 

humanas distintas do ponto de vista genético. Um projeto pioneiro neste campo que pretende colocar o país na 

liderança de um movimento mundial em repúdio ao racismo. 

 

2.2 EXPERIÊNCIAS INTERNACIONAIS
4
 

 

Diversos países têm usado os megaeventos para promoção e para aumentar sua visibilidade no cenário 

mundial. Apesar de todos os esforços e de todos os gastos gerados, os benefícios ainda tem se sobreposto aos 

prejuízos. Mas em casos cujas estimativas não foram atendidas, pôde-se verificar um prenúncio de crise em 

decorrência disso, como presenciou-se na Grécia após as Olimpíadas de Atenas. 

Entre os vários estudos feitos sobre os impactos desses eventos, verificou-se uma diferença dos impactos 

naqueles países em desenvolvimento e naqueles que já eram considerados desenvolvidos. Como exemplos 

recentes das Copas tomou-se os Estados Unidos (1994), a França (1998), a Coréia do Sul e Japão (2002), a 

Alemanha (2006) e a África do Sul (2010). Para este estudo também tomou-se como referência os reflexos dos 

Jogos Olímpicos de 2004 na Grécia e dos Jogos Pan-americanos de 2007 no Brasil. 

Nos Estados Unidos em 1994, o evento trouxe um lucro aproximado de U$ 60 milhões para o país, de 

acordo com o presidente do evento. O país já contava com infraestrutura para sediar um evento desse porte, 

portanto, não foram necessários grandes investimentos na área de infraestrutura.  Mas de acordo com um estudo 

da Universidade de Nova Iorque, a intenção dos Estados Unidos em sediar o evento era unicamente a 

divulgação do esporte no país. 

Já na França, em 1998, o custo do megaevento para o país aproximou-se de US$ 400 milhões e a receita 

não cobriu toda a despesa, embora os organizadores do Mundial garantirem que houve, por fim, um equilíbrio 

no orçamento. Vale destacar que essa Copa marcou o Mundo como a copa da tecnologia. A França contava não 

só com uma grande infraestrutura urbana, como também com o estádio mais moderno do mundo na época, o 

Estádio Olímpico de Paris, conhecido como Disco Voador, obra do arquiteto Renzo Piano. 

Já a Copa do Mundo do Japão e da Coréia deixou inúmeros prejuízos no primeiro país. Segundo um dos 

membros da Comissão da Copa no Japão, não houve planejamento para a utilização de alguns estádios após o 

evento, e o custo para a manutenção destes é muito alto, ocasionando um prejuízo anual para o governo japonês 

de U$ 5 milhões por ano desde então. 

A Copa do Mundo de 2006 na Alemanha indica que a expectativa dos organizadores do evento com 

respeito à criação de empregos estava superestimada. Os postos de empregos criados eram, em geral, 

temporários e os custos de infraestrutura e promoção do evento foram muito elevados. 

O Instituto Alemão de Pesquisa Econômica considera os lucros desse megaevento como insignificantes se 

comparados à magnitude da economia alemã. 

Já na África do Sul em 2010, os custos foram muito mais elevados que do último evento na Alemanha, já 

que esta dispunha da maior parte de arenas e estádios, limitando-se a readequação destes, enquanto na África, 

esses eram inexistentes. 

                                                        
 

4
  Disponível em: http://www.portal2014.org.br/historia-das-copas/ . Acessado em 15/11/2012. 
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Neste evento teve-se a prova de que o investimento aplicado, em países em desenvolvimento como a África 

do Sul, é muito mais elevado que em países desenvolvidos, mesmo porque o dinheiro investido no evento 

esportivo representa o dinheiro não investido em áreas como educação e saúde do pais. 

A Copa de 2010 teve previsão de custos de R$ 2,1 bilhões de reais, porém, ao fim do evento esses gastos 

totalizaram o dobro do previsto. Sendo que dentre os cinco estádios construídos, somente o Soccer City, em 

Johanesburgo (Imagem 2) não é subutilizado, pois é administrado pela iniciativa privada. 

 
Imagem 2 – Vista aérea do Estádio Soccer City em Johanesburgo, na África do Sul. 

Fotografia: Siphiwe Sibeko/Reuters.  

Disponível em: http://www.theguardian.com/football/2009/sep/10/england-world-cup-2010-tickets. Acessado em: 20 de Agosto 

de 2012. 

 

Essa última copa também foi marcada por inúmeras greves e movimentos operários, mas mesmo assim a 

construção de grande parte da infraestrutura básica foi terminada a tempo do evento. O trem de luxo rápido, 

porém só foi concluído após a realização do evento e o transporte público continua sendo uma grande carência 

no país. 

Já nos Jogos Olímpicos de Atenas em 2004, as autoridades gregas e o Comitê Olímpico Internacional 

estimaram um custo de aproximadamente US$ 1,5 bilhão. No final de 2004, o então ministro das Finanças da 

Grécia, George Alogoskoufis, disse que a conta bateu em US$ 11,9 bilhões. Em entrevista ao “The Times” 

londrino em 2009, um ex-integrante do governo, falando anonimamente, disse que o custo foi superior a US$ 

17 bilhões. Mas, com a falta de transparência sobre os gastos, há quem diga que o país gastou 20, 25 ou até 30 

bilhões de euros. “No fim, os Jogos não são uma causa fundamental para a dívida grega. Mas talvez o país não 

devesse ter aceitado fazê-los, porque houve um gasto significativo de dinheiro”, disse George Alogoskoufis. 

Victor Matheson, professor de economia na College of the Holy Cross, em Worcester (EUA), e autor de 

vários estudos sobre o impacto econômico de grandes eventos esportivos, julga que o fracasso das Olimpíadas 

certamente se refletem nos problemas que o país como um todo enfrenta. Em entrevista para a CNN ele disse: 

“Neste momento, a dívida da Grécia em proporção ao PIB é de aproximadamente 110%. As Olimpíadas 

acrescentaram cerca de cinco pontos percentuais nisso. Assim, em termos de tamanho total, os Jogos são uma 

pequena parte do problema” 
5
. 

                                                        
5
 http://blogdojuca.uol.com.br/2011/07/gasto-olimpico-grego-ilustra-a-perda-de-controle-das-financas/. Acessado em 15 de novembro 

de 2012. 
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Além da corrupção, os Jogos também forneceram exemplos de ineficiência, má administração e 

planejamento falho. Houve atrasos nas obras, o que obrigou gastos extras para terminá-las em tempo. E, hoje, 

várias das instalações construídas para abrigar as competições estão abandonadas.
6
 

A experiência dos Jogos Pan-americanos no Brasil em 2007 não foi muito diferente. Esta implicou em 

inúmeros investimentos nos serviços da capital carioca, porém após o fim do evento, a maioria das instalações 

passou para o domínio privado. Do ponto de vista social, houve a concentração de intervenções urbanas em 

setores de baixa renda da cidade, diminuindo os espaços para a habitação popular, elevando os preços 

imobiliários, desencadeando uma maior concentração urbana e por fim, aumentando as desigualdades sociais. 

 

 
Imagem 3 – Vista aérea do Estádio João Havelange (Engenhão), no Rio de Janeiro, Brasil.  

Construído para abrigar as partidas de futebol dos Jogos Pan-Americanos de 2007.  

Fotografia: Julio Cesar Guimarães.  

Disponível em: http://www.esporte.uol.com.br. Acessado em: 20 de Agosto de 2012. 

 

Além disso, um olhar mais atento aos Jogos de 2007 aponta algumas propostas advindas dos próprios 

organizadores dos jogos, os mesmos responsáveis pelo evento de 2016, tais como: a despoluição da Lagoa 

Rodrigo de Freiras (Imagem 4) e da Baía de Guanabara, ampliação das linhas de metro, dentre outras coisas. O 

orçamento final do evento foi relativamente maior do que os R$ 400 milhões previstos inicialmente, porém 

nenhuma dessas promessas chegou a ser cumprida.
7
  

 

 

                                                        
6
 http://olimpiadas.uol.com.br/album/2012/08/13/sedes-olimpicas-vazias-apos-fim-dos-jogos.htm#. Acessado em 15 de novembro de 

2012. 

7
 Disponível em: http://veja.abril.com.br/020806/p_072.html. Acessado em 15 de novembro de 2012. 
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Imagem 4 – Vista aérea da Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, Brasil.  

Destaque para as algas sobre a lagoa que se proliferam estimuladas pela poluição local. 

Fotografia: Custódio Colombo.  

Disponível em: http://www.g1.globo.com. Acessado em: 20 de Agosto de 2012. 

 

2.3 PARALELO COM OS EVENTOS NO BRASIL 

 

O roteiro percorrido de 1997, quando Atenas foi escolhida como sede para os Jogos Olímpicos, até 2004, 

ano em que estes foram realizados, traz pelo menos duas semelhanças com a organização dos Jogos Pan-

Americanos de 2007 no Rio de Janeiro e, ao que tudo indica, com a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas 

de 2016: explosão no orçamento inicial e atrasos nas obras. 

Em 2007 quando o Brasil lançou sua candidatura à sede da Copa do Mundo de 2014, o orçamento inicial 

era de R$17 bilhões de reais, porém, ao final do ano de 2012, de acordo com o 3º Balanço das Ações do 

Governo Brasileiro para a Copa, divulgado pelo Governo Federal
8
, os gastos atuais já somam R$ 27,4 bilhões 

de reais, sendo mais de R$ 7 bilhões gastos nas reformas e construções de estádios, quase R$ 2 bilhões a mais 

do que o previsto. Comparando os gastos deste evento com as edições anteriores, pesquisadores e economistas 

estimam que os gastos com o evento no Brasil irá ultrapassar o valor gasto com as últimas três copas juntas, 

algo próximo de R$ 46,8 bilhões. É importante destacar que no ano de 2010 no país foram gastos R$ 14,9 

bilhões com educação, R$ 11,8 bilhões com assistência social e R$ 9 bilhões de saneamento, ou seja, menos do 

que o estimado com a Copa do Mundo. 

Sediar a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos representa a opção por priorizar os gastos e investimentos 

públicos em um único e determinado ramo, fazendo uso de recursos públicos e privados que poderiam ser 

aplicados em outros setores, como: educação, saúde, saneamento, habitação, dentre outros. Além do risco de 

deterioração dos serviços prestados por conta da quantidade de turistas que o país irá receber. 

Essas são decisões que devem ser colocadas em pauta e deve haver transparência do Governo na exposição 

desses dados para a população em geral. Os investimentos realizados pelo Estado e pela iniciativa privada 

poderiam ter um melhor destino. Poderiam ser pensados de modo a atender as reais necessidades da nação 

brasileira.  

Em números absolutos, os mais de R$ 7 bilhões de reais investidos nos estádios das cidades-sede poderiam 

levar saneamento básico para aproximadamente oito milhões de habitantes. Um levantamento feito pelo 

                                                        
8
 3º Balanço das Ações do Governo Brasileiro para a Copa. Brasília, Abril, 2012. Disponível em: http://www.copa2014.gov.br. 

Acessado em 20 de Agosto de 2012. 
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Instituto Trata Brasil
9
 aponta que Belo Horizonte, Brasília, Cuiabá, Natal, Salvador e Rio de Janeiro teriam 

condições de universalizar o acesso á coleta de esgoto com o dinheiro usado nas arenas. 

Ainda que estes megaeventos sejam uma grande oportunidade de divulgação do país tanto interna quanto 

externamente, atraindo legiões de turistas e investidores de mundo todo, e tendo em vista a mobilização social 

que este evento proporcionaria, sendo o Brasil considerado o “país do futebol”, é preciso ter cautela com a 

visão de que estes eventos trarão apenas benefícios. Ao olhar para a Lei Geral da Copa e para outros 

instrumentos que regulamentam esses eventos, pode-se perceber que as coisas não são exatamente assim. 

Diversas formas de isenção fiscal têm sido implantadas e tem ficado claro a intenção da FIFA em suspender 

parte do Estatuto do Torcedor, do Estatuto do Idoso e do Código de Defesa do Consumidor. O projeto aprovado 

dá poderes à FIFA de determinar inclusive os preços dos ingressos e as regras de compra e venda. Porém, retira 

da Federação toda e qualquer responsabilidade quanto à segurança relacionada ao evento, colocando essa 

responsabilidade nos ombros da União. 

Quanto à geração de empregos, entre os anos de 2011 e 2012, tem-se registro de 20 mobilizações
10

, 

paralisações e greves nos estádios com reivindicações como: aumento salarial, melhoria nas condições de 

trabalho, fim do acúmulo de tarefas e de jornadas de trabalho desumanas e concessão de benefícios (planos de 

saúde, cesta básica, garantia de transporte, dentre outros itens). 

Os empregos, assim como nos outros países citados, são predominantemente temporários, mas é natural o 

crescimento de postos de trabalho permanentes sendo estes preferencialmente em micros e pequenas empresas, 

principalmente nos setores de construção civil, alimentação, fornecimento de água, luz, esgoto e limpeza 

pública. 

No pós-Copa, haverá o fim dos empregos temporários, mas espera-se que os inúmeros desempregados 

continuem pressionando o mercado de trabalho, aumentando a taxa de desemprego, porém, não chegando ao 

patamar que ocupavam antes. 

Outro ponto negativo desses megaeventos está por conta do interesse dos grandes empresários por trás dos 

eventos e do desinteresse da administração pública com as classes populares. Inúmeras famílias tem sido 

expulsas de suas casas desde os Jogos de 2007. Não realocadas, nem redirecionadas, mas expulsas, sem 

qualquer opção. Na comunidade de Vila Harmonia, na periferia do Rio de Janeiro, as famílias que optaram pela 

indenização não receberam mais do que R$ 30 mil. E em outras comunidades a situação foi muito pior, famílias 

chegaram a receber R$ 14 à R$ 20 mil. 

Houve casos em que as famílias ainda podiam optar pelo reassentamento em unidades do Minha Casa, 

Minha Vida, mas estas se localizam a mais de 40km da sua comunidade de origem, descumprindo a Lei 

Orgânica do Município, que determina, caso seja necessário o remanejamento de habitações, a realocação para 

áreas próximas das moradias originais.
11

 

Os direitos humanos presentes e garantidos pela Constituição têm sido constantemente violados
12

 para 

implantação da infraestrutura destes eventos, e o Governo Federal, em alguns casos, é o próprio responsável por 

isso. 

 

 

 

 

                                                        
9
  Disponível em:  http://www.tratabrasil.org.br. Acessado em 10/10/2012. 

10
  Disponível em:  http://copadomundo.uol.com.br/noticias/redacao/2012/04/13/greves-em-estadios-da-copa-em-pernambuco-

brasilia/. Acessado em 20/10/2012. 

11
 Lei Orgânica Municipal da Cidade do Rio de Janeiro, disponível em: http://www2.rio.rj.gov.br/pgm/leiorganica/leiorganica.html, 

art. 429. Acessado em: 17 de Agosto de 2012 

12
 COMITE POPULAR RIO DA COPA E DAS OLIMPÍADAS. Megaeventos e violações dos direitos humanos do Rio de Janeiro, 

2012.  
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Não há dúvida de que a realização de eventos da magnitude de uma Copa do Mundo, ou dos Jogos 

Olímpicos gera oportunidades. Oportunidade, por exemplo, de investir na qualidade de vida da população 

brasileira, reduzindo as desigualdades sociais. Porém, o que tem se verificado é a corrupção ativa dos políticos 

responsáveis por esses eventos e a violação de direitos humanos e sociais.   

A experiência internacional demonstra que existem grandes diferenças entre a realização desses eventos em 

países desenvolvidos e em desenvolvimento. Até agora, não é evidente o legado que estes eventos trarão para o 

país, nem é possível ter certeza se estes contribuirão para a inclusão social e a ampliação dos direitos sociais, 

econômicos e culturais. Cabe à população lutar pelos seus direitos e buscar conhecimento sobre o que vem 

sendo feito com o seu dinheiro. O deputado Romário, eleito melhor jogador do mundo de 1994 convidou os 

brasileiros a se manifestarem e disse que o povo tem razão ao exigir mais seriedade e responsabilidade por 

parte dos políticos nas questões relativas à Copa. Em sua página no Facebook, o deputado disse o seguinte: 

 
"Brasileiros, continuem cobrando e se manifestando porque essa palhaçada vai piorar quando tiver a um 

ano e meio da Copa. O pior ainda está por vir, porque o governo deixará que aconteçam as obras 

emergenciais, as que não precisam de licitações. Ai vai acontecer o maior roubo da história do Brasil”.
13

 

 

A elaboração do presente ensaio não teve o intuito de criticar a realização destes eventos no Brasil, mas sim 

de conscientizar e esclarecer os cidadãos brasileiros a cobrar mais transparência do governo federal. Os 

interesses privados devem ser deixados de lado e os interesses da população em geral devem ser priorizados. 

Devem ser realizadas consultas e audiências públicas, deve ser ampliado o acesso à informação e aos 

orçamentos; não devem haver despejos e remoções forçadas; os eventos devem ser usados em prol da inclusão 

social e por fim, o legado a ser deixado por esses eventos deve ser destinado a todas as pessoas. Se estas e 

outras condições não forem atendidas, estes eventos só trarão consequências negativas para os países-sede e o 

legado deixado será composto somente de desigualdade social e elefantes-brancos. 
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