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Resumo: 

 

 

 

O artigo analisa as estratégias de comunicação do Comitê Organizador Local (COL) e 

da FIFA (Federation International Football Association), para divulgação do 

Megaevento esportivo, Copa do Mundo de Futebol, que em sua 20ª edição será sediado 

no Brasil, em 2014. O principal canal de comunicação dos organizadores é o sítio oficial 

(www.copa2014.gov.br), que contém as informações necessárias aos diversos 

interessados. Na área destinada às Câmaras Temáticas, pautam proposições de políticas 

e soluções técnicas para garantir o legado em áreas estratégicas do país. A 

sustentabilidade nas obras, é um dos diferenciais desta edição e a responsabilidade de 

educar o cidadão, de servir como exemplo, é um dos objetivos do COL. 

 

. 

 

 

 

Palavras-chave: Comunicação; Copa; Esporte; Legado; Responsabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

____________ 
1Trabalho apresentado no GP Comunicação e Esporte, XII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, 

evento componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da 

Universidade Estadual Paulista (UNESP) – Bauru; e-mail: elisanjos@yahoo.com.br. 

mailto:elisanjos@yahoo.com.br


 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 

 2 

INTRODUÇÃO 

 

A 20ª Edição da Copa do Mundo, que será sediada no Brasil, entre os dias 12 de 

junho a 13 de julho de 2014, representa um dos maiores eventos esportivos do planeta. 

O principal canal de comunicação dos organizadores é o sítio oficial 

(www.copa2014.gov.br), que contém as informações necessárias aos diversos 

interessados. No portal podemos encontrar todas as informações sobre o evento. 

A disputa quadrienal entre as melhores seleções do mundo mobiliza bilhões de 

pessoas de todos os quadrantes, de todas as culturas. É um acontecimento sem similar, e 

digno de reconhecimento. Desde que, em 20 de outubro de 2007, houve a definição do 

Brasil como país sede, iniciou-se um abrangente esforço nacional. Não apenas para 

cumprir as exigências da organização e fazer um bom papel, pois o mundo inteiro estará 

acompanhando o megaevento, os organizadores estão desenvolvendo um trabalho de 

planejamento e execução de empreendimentos estratégicos, abrangendo os estádios, a 

mobilidade urbana, aeroportos e portos. 

São doze cidades-sede que, representada pelo Prefeito e Governador do Estado, 

assumiram mediante assinatura da Matriz de Responsabilidade cumprir as exigências da 

organização, com o objetivo de viabilizar a execução das ações governamentais 

necessárias à realização da Copa das Confederações FIFA 2013 e da Copa do Mundo 

FIFA 2014. 

Atualmente, a maior visibilidade na mídia é a situação dos estádios em que 

ocorrerão os jogos, que estão sendo modernizados ou reconstruídos. Porém, muito está 

sendo feito, o Governo Federal coordena um programa de investimento que 

transformará algumas das cidades-sede. Ficando para todos os brasileiros, um relevante 

legado em infraestrutura, criação de emprego e renda e promoção da imagem do país 

em escala global, o que gera turismo e consequentemente mais riqueza. 

Estima-se que a Copa do mundo da FIFA 2014 agregará 183 bilhões de reais ao 

PIB do país, e mobilizará 33 bilhões em investimento em infraestrutura, destacando à 

área de transportes e sistemas viários. Aproximadamente 3,7 milhões de turistas, 

deverão gerar no período do evento R$ 9,4 bilhões. 

A seguir, uma figura que ilustra o portal da Copa e suas informações, que 

detalharemos (Home, Sobre a Copa, Cidades-Sede e Arenas, Notícias, Vídeos e 
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Contato).

 

Figura 1: Disponível em: <http://www.copa2014.gov.br/pt-br>. Acesso em: 28 jun. 2012. 

 

Os ícones de acesso ao portal: home: é a apresentação em destaque dos demais 

conteúdos do site, podendo ser a notícia atual, a entrevista, o vídeo de destaque, enfim, a 

apresentação do Portal; Sobre a Copa: esta seção abre doze novas (A Copa de 2014; 

Balanços da Copa; Biblioteca; Câmaras Temáticas; Ciclos de Planejamento; Estrutura 

de Governança; Grandes Números; Mapa de Oportunidades; Matriz de 

Responsabilidades; Resolução do GECOPA; Transparência e Curiosidade e 

Depoimentos); Cidades-Sede e Arenas: que elenca as 12 cidades-sede, trazendo um 

panorama atual sobre a situação de cada uma delas, no tocante ao planejado; Notícias: 

que até a data de 27 de junho de 2012, concentra 2.386 notícias sobre a Copa, desde 

notícias sobre a infraestrutura, andamento das obras, transparência, homenagem, 

eventos, e curiosidades; Vídeos: nos mesmos moldes das notícias, traz 120 vídeos sobre 

diversos assuntos referentes à Copa; Contato: consta o número de telefone (55 61 3217 

1875), o endereço de e-mail (copa214.imprensa@esporte.gov.br), twitter (@copagov), 

faceboock (jogando junto), youtube (copagov) e flickr (copagov), para os interessados. 

Vale destacar que no youtube tem 246 vídeos e no flickr 107 fotos. 

 

SOBRE A COPA E AS CIDADES-SEDE 

 

Comentaremos a seguir dois destaques do portal: “Sobre a Copa” e as “Cidades-

Sede e Arenas”. 

“Sobre a Copa” aborda: “Balanços da Copa”: que são divulgados 

periodicamente pelo Governo Federal, que contém as ações executadas na preparação 

das Cidades-Sede para a Copa do Mundo FIFA 2014, nas áreas de mobilidade urbana, 

estádios, aeroportos e portos; “Biblioteca”: elenca um conjunto de leis e documentos 

http://www.copa2014.gov.br/pt-br
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relativos à realização da Copa do Mundo FIFA 2014; “Câmaras Temáticas”: divididas 

em nove áreas, pautam pela proposição de políticas e soluções técnicas para garantir que 

o Mundial deixe legados em áreas estratégicas ao país (1-estádios, 2-cultura, educação e 

ação social, 3-desenvolvimento turístico, 4-promoção comercial e tecnológica, 5-

desenvolvimento turístico, 6-transparência, 7-meio ambiente e sustentabilidade, 8-saúde 

e 9-segurança). 

Um evento com a dimensão de uma Copa do Mundo transcende a esfera 

esportiva, traz consigo o potencial de induzir o desenvolvimento social e econômico, 

com geração de renda e consequente redução de desigualdades, garantindo um legado 

alinhado aos interesses estratégicos do país e contribuindo para garantir uma melhor 

posição do Brasil no cenário internacional. 

 

AS CÂMARAS TEMÁTICAS 

 

Divididas em nove áreas, as Câmaras Temáticas pautam pela proposição de 

políticas públicas e soluções técnicas para garantir que o Mundial deixe legados em 

áreas estratégicas ao país, detalharemos a seguir o trabalho de algumas áreas de atuação 

das Câmaras Temáticas. 

As obras nos estádios, além de incorporar os requisitos da FIFA, promovem o 

alinhamento das práticas de segurança e adoção de iniciativas sustentáveis, como 

reciclagem, reutilização de água e fontes alternativas de energia. 

Com relação à segurança, o Governo Brasileiro prepara um Plano de Segurança 

que garantirá a integração e articulação entre os órgãos de policiamento e defesa nas três 

esferas, com estratégias de alcance internacional, desde o monitoramento nos pontos de 

entrada de turistas ao controle de distúrbios civis. 

A Copa do Mundo de 2014 traz oportunidades e desafios para o sistema de 

saúde brasileiro. Está previsto que o país receba em torno de 600 mil turistas 

estrangeiros e que 3 milhões de brasileiros se desloquem entre as 12 cidades-sede e 

demais polos turisticos do país. O serviço de saúde precisará estar preparado. Dentre as 

ações previstas estão o aprimoramento da infraestrutura da rede assistencial de urgência 

e emergência (PS, UPA, Hospitais, SAMU e centrais de regulação). Sendo a Copa, uma 

grande oportunidade para que sejam realizados investimentos voltados para acelerar a 
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implementação de melhorias no Sistema Único de Saúde, que ficarão como legado para 

a população brasileira. 

A estruturação da Agenda de Meio Ambiente é uma das prioridades do Governo 

Brasileiro para 2014. A partir desta definição, o desafio tem sido traçar ações que 

deixem um legado para as cidades-sede e sensibilizem a sociedade. A idéia é motivar a 

adoção de novas práticas e hábitos pautados pelo conceito de sustentabilidade e 

utilização eficiente de recursos naturais. As diretrizes preveem uma Copa que compense 

suas emissões e coopere com o combate ao aquecimento global, seguindo metas como: 

promoção da sustentabilidade ambiental como inclusão social; incentivo e estímulo aos 

negócios verdes; incentivo a ações promotoras de eficiência energética; calorização, 

promoção e proteção da biodiversidade brasileira; construção de estádios dentro dos 

padrões de sustentabilidade; utilização da água de maneira racional; incentivo à 

mobilidade e circulação sustentáveis; incentivo ao consumo de produtos orgânicos e/ou 

sustentáveis e promoção do ecoturismo nos biomas brasileiros. O trabalho desta Câmara 

prevê a certificação das arenas, garantindo que tenham um padrão adequado de 

incorporação de práticas de construção e gestão sustentáveis; realização de uma Copa 

orgânica e sustentável que estimule a produção de orgânicos no país; criar parques da 

Copa e reestruturar reservas; estimular a coleta de resíduos e reciclagem, organizando 

os sistemas de gestão de resíduos das cidades-sede e suas regiões metropolitanas, 

incluindo a destinação adequada e a coleta seletiva com catadores; articular estratégias 

para neutralização da emissão de gases. 

Os estabelecimentos comerciais que se comprometerem a oferecer os produtos 

cadastrados na Campanha Copa Orgânica Sustentável, que será divulgada durante o 

evento, receberão um selo que os identificará como parceiros da Copa Orgânica 

Sustentável e terão suas marcas divulgadas nas mídias on line, imprensa, rádio e TV. 

Um planejamento de mídia dedicado à Campanha permitirá visibilidade nacional e 

internacional desta iniciativa, um projeto inédito na história das Copas do mundo, que 

servirá como referência para as próximas Copas. A Copa Orgânica e Sustentável 

deixará como legado uma cadeia produtiva mais estruturada, uma demanda diferenciada 

que promoverá inserção social e geração de emprego e renda. 

O desenvolvimento turístico está sendo diagnosticado para consolidar o Plano 

Estratégico do Turismo Brasileiro, com o objetivo de atender bem a grande quantidade 

de visitantes. Foram avaliados os atrativos prioritários de cada cidade-sede, que somam 
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170 pontos turísticos, que permitirá a adoção de medidas para melhorar a recepção aos 

turistas. Incluindo o mapeamento da rede hoteleira, que conta com uma linha específica 

de financiamento pelo BNDES, o ProCopa Turismo, que destinará R$ 20 bilhões para 

financiar a construção, reforma, ampliação e modernização de hotéis. Inclui também a 

formação e qualificação de profissionais (240 mil), em 32 áreas ligadas ao turismo, 

além de oferecer cursos de inglês, espanhol e libras.  

Com relação a promoção comercial e tecnológica, o Governo Brasileiro mobiliza 

as cidades-sede para garantir que a realização do Mundial da FIFA 2014 renda 

negócios, atraia investimentos e sirva de suporte para a divulgação de tecnologias 

nacionais. Comércio e serviços serão favorecidos com o consumo de turistas brasileiros 

e estrangeiros. 

A Copa de 2014 revela uma grande oportunidade para o Brasil dar um salto no 

desenvolvimento social a partir da valorização da educação e da cultura nacional, 

propiciando a promoção da diversidade cultural brasileira. Estimulando também a 

aproximação entre a educação e o esporte, para que a atividade esportiva seja uma 

ferramenta de desenvolvimento educacional. Permitindo ainda, que o Brasil apresente 

ao mundo sua agenda cidadã e a preocupação com a construção de um legado de 

proteção e promoção dos direitos humanos que envolva acessibilidade, população de 

rua, direitos dos idosos, combate à exploração da criança e do adolescente e inclusão de 

pessoas com necessidades especiais. 

A Câmara da Transparência tem entre seus objetivos o papel de discutir, 

formular e por em prática, as políticas e instrumentos de transparência na preparação e 

realização da Copa do Mundo de 2014. Esta pretende também aperfeiçoar as 

ferramentas que garantam acesso às boas e corretas informações relativas aos 

investimentos públicos necessários para a realização do Mundial, além de estimular a 

disseminação da cultura da transparência como um dos legados do evento. 

Com relação a Infraestrurura, foram priorizados, no primeiro ciclo de 

monitoramento, os projetos de longa maturação nas doze cidades-sede, tais como: 49 

obras de mobilidade urbana, 12 estádios, 13 aeroportos e sete portos. Os investimentos 

programados foram formalizados por meio da Matriz de Responsabilidade e desde então 

os projetos se encontram na fase de monitoramento, que tem como objetivo acompanhar 

a evolução das obras para garantir que sejam concluídas no prazo previsto. 
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Ao longo do segundo ciclo de planejamento, energia e telecomunicação serão 

planejados e ao longo do terceiro ciclo, serão priorizadas as discussões para a 

construção dos planos de operação em cada cidade-sede, como operação da malha 

aeroportuária e portuária, do transporte e mobilidade urbana, o fornecimento de energia, 

oferta de serviços de telecomunicações, o funcionamento das estruturas temporárias 

para Copa, dentre outros. 

Apresentaremos a seguir, um resumo contendo os três ciclos de planejamento: 

1º Ciclo (2009 – 2010) Projetos de Infraestrutura 

Definição de projetos (assinados na Matriz de Responsabilidade): 

 Estádios; Mobilidade Urbana; Aeroportos e  Portos. 

 

2º Ciclo (2010 – 2011) Projetos de Infraestrutura de Suporte e Serviços 

Em discussão: 

 Segurança; Infraestrutura turística; Telecomunicações e TI; Energia;        

Sustentabilidade ambiental e  Promoção e Comunicação do pais. 

 

3º Ciclo (2011 – 2013) Operações e Ações Específicas 

A serem discutidas: 

 Malha aérea, operação aeroportuária e portuária; Transporte e 

Mobilidade Urbana; Fornecimento de energia; Saúde, prevenção e pronto socorro e 

Estruturas temporárias para a Copa. 

 

No tocante à Estrutura de Governança, que foi montada para garantir o 

funcionamento eficiente de todas as ações previstas para o Mundial de 2014, foram 

incluidos novos atores que dialogam, interagem e estabelecem instrumentos de 

formalização de responsabilidades com o Comitê Organizador Local (COL) e com as 12 

cidades-sede, são eles o Comitê Gestor (CGCOPA) e o Grupo Executivo (GECOPA), 

que tem os objetivos ilustrados na figura a seguir: 
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Figura 2: Disponível em: <http://www.copa2014.gov.br/pt-br/sobre-a-copa/estrutura-de-governanca>. Acesso 

em: 28 jun. 2012. 

 

Relevante destacar o levantamento elaborado pelo Sebrae, que apontou 930 

possibilidades de investimentos para empreendedores nas 12 cidades-sede, batizado de 

Mapa de Oportunidades. Preparar os empresários para essas oportunidades é o foco do 

programa Sebrae 2014. Englobando nove setores da economia: agronegócio, comércio 

varejista, construção civil, madeira e móveis, economia criativa (artesanato, 

gastronomia, estretenimento), moda, serviços, tecnologia da informação e comunicação 

e turismo. 

A Matriz de Responsabilidade é o documento que estabelece compromissos de 

estados e municípios com ações referentes à Copa de 2014, tem como objetivo definir 

as responsabilidades de cada um dos signatários (União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios) para a execução das medidas conjuntas e projetos imprescindíveis para a 

realização do Mundial. Foram assinadas em 13 de janeiro de 2010 pelo então ministro 

do Esporte, Orlando Silva, e por 11 prefeitos e 12 governadores (Brasília, uma das 

cidades-sede, não tem prefeito). 

De acordo com publicação do Sebrae (http://www.sebrae.com.br), “os 

megaeventos são caracterizados pela grandiosidade em termos de público, fluxo 

turístico, cobertura pela mídia, construção de instalações e geração de impactos 

políticos, econômicos e tecnológicos”. Geralmente são divididos em três fases distintas: 

Pré-evento que é a fase anterior à realização do evento, na qual são realizados 

investimentos para estruturação e adequação do país a fim de receber o megaevento, os 

impactos econômicos dessa fase têm dimensão temporal finita; o evento, que se 

http://www.copa2014.gov.br/pt-br/sobre-a-copa/estrutura-de-governanca
http://www.sebrae.com.br/
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caracteriza, primordialmente, pelos gastos dos visitantes e turistas nas atividades 

relacionadas com o megaevento e com o turismo. No caso da Copa do Mundo FIFA 

2014, essa etapa tem início em 2013, com o fluxo turístico decorrente da promoção da 

Copa das Confedereações, e término em 2014, com a realização da Copa; e o Pós-

evento, que representa o legado deixado pelo megaevento, em termos de infraestrutura, 

exposição na mídia internacional, aumento do fluxo turístico, entre outros. Os impactos 

econômicos dessa fase podem ter a dimensão temporal infinita, dificultando a sua 

mensuração.  

 

A FFF E O MARKETING DE EXPERIÊNCIA 

 

O marketing de experiência como forte influenciador, cria oportunidades das 

marcas interagirem com o seu consumidor, e assim proporciona, através da ação 

promocional, experiências inesquecíveis que terão impacto nas vendas e na fidelização 

dos clientes. A Fifa Fan Fest (FFF), evento que ocorre desde o mundial de 2006, visa 

recriar o ambiente de um estádio para torcedores sem ingresso. 

O FFF representa um dos momentos mais emocionante do futebol e da Copa do 

Mundo da FIFA. Com milhares de torcedores reunidos para assitir a uma partida e 

comemorar juntos, proporciona uma plataforma para fortalecer a experiência dos 

torcedores, atraindo o evento à milhares de torcedores fora dos estádios. O FFF se 

tornou parte da programação oficial da Copa do Mundo FIFA na Alemanha, em 2006, 

depois do enorme sucesso de eventos públicos de transmissão de jogos realizados na 

Coreia, durante a edição de 2002. O sucesso da programação na Alemanha levou a 

criação do conceito, que foi desenvolvido e ampliado para a Copa do Mundo de 2010, 

quando não apenas as sedes sul-africanas, mas também seis locações internacionais 

sediaram o evento, que recebeu mais de seis milhões de fãs do futebol, durantes 31 dias.  

Os locais nas doze cidades-sede de 2014, já foram definidos e elencamos na 

tabela a seguir: 

 

Tabela 1 – Cidades e locais onde acontecerão as FFF 

 Cidade Local da FFF 

1 Belo Horizonte Praça da Estação 

2 Brasília Esplanada dos Ministérios 

3 Cuiabá Parque de Exposições 
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4 Curitiba Parque Barigui 

5 Fortaleza  Praia de Iracema (Aterrão) 

6 Manaus Memorial Encontro das Águas 

7 Natal Praia do Forte 

8 Porto Alegre Largo Glênio Peres 

9 Recife Marco Zero 

10 Rio de Janeiro Praia de Copacabana 

11 Salvador Jardim de Alah 

12 São Paulo Vale do Anhangabaú 
 

Tabela elaborada  pela Autora 

 

As fotos a seguir, ilustram o sucesso do evento que ocorre durante o Mundial. 

 

Figura 3               Figura 4

 

Figura 5                  Figura 6

 

Figura 3 a 6: Disponível em: < https://www.google.com.br/search?q=fifa+fan+fest+fotos&hl=pt-

BR&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=k1vuT_fyGafe0QGG--

T6Ag&ved=0CFcQsAQ&biw=1366&bih=643 >. Acesso em: 28 jun. 2012. 

 

AS OBRAS DOS ESTÁDIOS E ARENAS, NAS CIDADES-SEDE 

 

A sustentabilidade está presente nas obras dos estádios e arenas, em 

concordância com os padrões internacionais de respeito ao meio ambiente, como 

exemplos de ações sustentáveis podemos citar: o reaproveitamento de resíduos, o uso de 

https://www.google.com.br/search?q=fifa+fan+fest+fotos&hl=pt-BR&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=k1vuT_fyGafe0QGG--T6Ag&ved=0CFcQsAQ&biw=1366&bih=643
https://www.google.com.br/search?q=fifa+fan+fest+fotos&hl=pt-BR&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=k1vuT_fyGafe0QGG--T6Ag&ved=0CFcQsAQ&biw=1366&bih=643
https://www.google.com.br/search?q=fifa+fan+fest+fotos&hl=pt-BR&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=k1vuT_fyGafe0QGG--T6Ag&ved=0CFcQsAQ&biw=1366&bih=643
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energia solar, o reuso de água da chuva para irrigação e limpeza e a iluminação que 

utiliza lâmpadas led além de torneiras, escadas e elevadores inteligentes.  

Para facilitar a visualização e até possivelmente alguma comparação, elaboramos 

uma tabela constando cada uma das cidades-sede, com algumas informações sobre o 

andamento das obras dos estádios e arenas, da qual disponiblizamos a seguir: 

 

Tabela 2 – Informações sobre as obras nos estádios e arenas das Cidades-sede 

 Cidade Estádio Capac. Invest. 

(milhões) 

Financ. 

Federal 

Conclusão 

das Obras 

% Concl. 

 

 

1 

 

 

Belo 

Horizonte 

Mineirão – Estádio 

Governador 

Magalhães Pinto 

 

 

64 mil 

 

 

695, 

 

 

400, 

 

 

Dez/2012 

 

 

55% 

 

2 

 

 

Brasília 

Estádio Nacional 

Mané Garrincha 

 

70 mil 

 

812,2 

Não 

haverá 

 

Dez/2012 

 

53% 

 

3 

 

Cuiabá 

Arena Pantanal – 

Estádio José Fragelli 

 

43 mil 

 

518,9 

 

285, 

 

Dez/2012 

 

40% 

 

 

4 

 

 

 

Curitiba 

Arena da Baixada – 

Estádio Joaquim 

Américo Guimarães 

 

 

41 mil 

 

 

234, 

 

 

123, 

 

 

Jan/2013 

 

 

11% 

 

5 

 

 

Fortaleza 

Castelão – Estádio 

Governador Placido 

Castelo 

 

67 mil 

 

518,6 

 

351,5 

 

Dez/2012 

 

62% 

 

6 

 

Manaus 

Arena da Amazônia – 

Estádio Vivaldo Lima 

 

44 mil 

 

532,2 

 

400, 

 

Jun/2013 

 

40% 

 

 

7 

 

 

Natal 

Arena das Dunas – 

Estádio João Claúdio 

de Vasconcelos 

Machado 

 

43 mil 

 

417, 

 

396,5 

 

Dez/2013 

 

22% 

 

8 

 

Porto 

Alegre 

Beira-Rio Estádio 

José Pinheiro Borda 

 

52 mil 

 

330, 

 

235, 

 

Dez/2013 

 

Não 

informado 

9 Recife Arena Pernambuco 46 mil 500,2 400, Fev/2013 33% 
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10 

 

Rio de 

Janeiro 

Maracanã – Estádio 

Mário Filho 

 

79 mil 

 

808,4 

 

400, 

 

Fev/2013 

 

45% 

 

11 

 

Salvador 

Fonte Nova – Estádio 

Otávio Mangabeira 

 

50 mil 

 

591,7 

 

323,6 

 

Dez/2012 

 

56% 

12 São 

Paulo 

Arena de Itaquera 65 mil 820, 400, Dez/2013 Não 

informado 

 

Tabela elaborada  pela Autora 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Considerando as informações obtidas através do site e demais referências, 

constatamos que a estratégia de comunicação dos Organizadores da 20ª Edição da Copa 

do Mundo FIFA 2014 é de ratificar a grandiosidade do evento e comunicar a 

importância do legado que o megaevento proporciona. 

A responsabilidade que o país assumiu em sediar o megaevento contribuirá com 

a aceleração de obras de infraestrutura, incluindo a mobilidade urbana, reformas e 

construções, e ainda, atrelou as obras aos apelos de sustentabilidade, preocupação esta, 

discutida em todas as nações.  

Através de pesquisa no site oficial, constatamos que as obras nos estádios e 

arenas estão de acordo com o planejamento elaborado, considerando o menor prazo, que 

é dezembro de 2012, a maior parte das obras já foram mais de 50% executadas. 

Além do apelo ao meio ambiente, o conceito de transparência também é muito 

difundido no portal oficial, deixando evidente a intenção dos organizadores de tornar as 

informações acessíveis a todos os interessados. O ganho em longo prazo para o país e a 

seriedade com o controle dos gastos do dinheiro público, são destacados, já que mais de 

50% dos projetos serão financiados com verba do Governo Federal. 

Os objetivos dos organizadores de informar (através do site) e de educar (com 

exemplos e projetos específicos na área da educação) deixará um legado que ultrapassa 

o evento, contribuindo estrategicamente com o desenvolvimento sustentável nas 

cidades-sede, sendo lembrado como um marco no desenvolvimento do nosso país. 
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