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RESUMO 

 

 

O tema do presente trabalho é a Identificação de Lições Aprendidas com a Realização de 
Grandes Eventos - Estudo de Caso: Projeto Copa FIFA 2014 em Curitiba, abordando as áreas 
de conhecimento em gerenciamento de projetos pretendemos demonstrar através da análise 
dos cronogramas das obras previstas para Curitiba, a forma como estão sendo conduzidas até 
o momento, bem como indicar, segundo o gerenciamento de projetos, o deveria ter sido feito 
para que, por exemplo, os atrasos constatados em algumas obras fossem evitados. 
 
Palavras chave: Lições Aprendidas. Megaeventos. Copa do Mundo FIFA de Futebol 2014. 
Curitiba. 
 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The theme of this work is the identification of Lessons Learned from the Implementation of 
Major Events - Case Study: Project 2014 FIFA World Cup in Curitiba, addressing the areas of 
knowledge in project management intend to demonstrate through the analysis of schedules of 
works planned for Curitiba the way they are being conducted to date and indicate, according 
to project management, it should have been done so that for example the delays found in some 
works were avoided.  
 
Key words Lessons Learned. Mega-events. FIFA World Cup 2014. Curitiba.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A partir dos anos 2000 o governo brasileiro passa a vislumbrar a sua política esportiva 

como mais uma janela de oportunidades, capaz de atrair investimentos externos e dinamizar a 

economia nacional. A inserção do país no cenário esportivo internacional ocorre com a 

escolha do Brasil como país sede da Copa do Mundo de Futebol em 2014 e dos Jogos 

Olímpicos de 2016. Para o recebimento destes megaeventos esportivos, os investimentos 

públicos e privados são canalizados na construção de arenas esportivas e infraestrutura urbana 

das cidades que irão sediar estes eventos, o que muda a imagética das cidades.  

O discurso oficial criador de consensos de que os impactos e legados dos megaeventos 

serão positivos em diversos aspectos (social, econômico, esportivo, etc.) escamoteia as 

prioridades do direcionamento do investimento público na realização dos megaeventos, que 

conforme constatações já verificadas são o de fomentar o setor imobiliário turístico. Portanto 

a política pública brasileira de adequação das cidades sedes direciona o investimento do setor 

imobiliário turístico.  

Ao mesmo tempo, o mercado imobiliário sinaliza ao governo para onde tais políticas 

públicas devem intervir na estrutura urbana da cidade. Também, o investimento público cria 

“custo de oportunidades” ao priorizar certos investimentos em detrimento de maior aporte 

orçamentário em políticas sociais. 

 

1.1 A COPA DE 2014 NO BRASIL - HISTÓRICO 

 

Em 3 de agosto de 2000, a FIFA decide implantar o sistema de rodízio de continentes 

para sediar a copa do mundo, sendo que por este sistema, a edição de 2014 deveria acontecer 

na América do Sul. Inicialmente três países largaram em busca de sediar a competição, Brasil, 

Argentina e Colômbia, mas destas, apenas o Brasil, prosseguiu na disputa pelo evento.  

Em 2006, o presidente da época, Luiz Inácio Lula da Silva, em encontro como 

presidente da FIFA, afirma que o Brasil irá tem todas as condições de sediar o mundial, e irá 

vencer a disputa. No mesmo ano, o Governo Brasileiro, cria grupo responsável pela 

candidatura do Brasil à sede do Mundial de 2014. No ano seguinte, o Brasil entrega à FIFA, a 

proposta Brasileira para receber a Copa de 2014. 

Após a desistência dos demais países que concorriam com o Brasil pela realização do 

mundial, o país, apesar de protestos até mesmo do presidente da FIFA, seguiu como candidato 
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único pela Copa de 2014. Foi em 27 de outubro de 2007 que finalmente a FIFA anunciou o 

Brasil como anfitrião e organizador da Copa do Mundo FIFA de 2014. 

Assim, 64 anos depois, o Brasil voltará a receber o segundo maior evento esportivo do 

mundo, no período de 12 de junho a 13 de julho de 2014. Será a vigésima edição do torneio, e 

a quinta vez que ele acontece na América do Sul, após 36 anos da última edição, que foi em 

1978, na Argentina.  

O custo estimado para realização da copa no Brasil era estimado em dezembro de 

2013 em R$ 30 bilhões, abrangendo investimentos nas áreas de infraestrutura, estádio, 

mobilidade urbana, aeroportos e portos. Vale ressaltar que o valor previsto originalmente para 

realização da Copa de 2014 no Brasil, quando da apresentação da propositura brasileira, era 

de R$ 14, 5 bilhões, menos da metade do custo real. 

 

1.2 A COPA DE 2014 EM CURITIBA – HISTÓRICO 

 

No dia seguinte à oficialização da Copa no Brasil, em 2007, Curitiba iniciou uma 

campanha para ser escolhida pelo Comitê Organizador Brasileiro para ser uma das 12 

cidades-sede da Copa, pois havia dezoito cidades pré-candidatas engajadas na disputa. 

Acreditava-se que Curitiba concorria diretamente com Florianópolis.  

Cinco meses antes, no dia 28 de maio de 2007, chegava ao fim uma novela que havia 

se arrastado por quase um mês sobre a definição de qual estádio seria indicado para a 

realização da Copa em Curitiba na disputa pela definição das cidades sedes para a Copa de 

2014. Os principais rivais do CAP, Coritiba e Paraná Clube e a Federação Paranaense de 

Futebol uniram forças para tentar tirar a vaga que já parecia assegurada para a Arena, 

indicando o estádio do Pinheirão como alternativa. 

Porém, o estádio atleticano foi indicado, superando todas as pressões em contrário. 

"Em decisão conjunta com uma comissão e o Governador do Estado, optamos pela Kyocera 

Arena (nome do estádio à época). Existia a possibilidade do Pinheirão, da Federação 

Paranaense de Futebol, ser escolhido, mas o projeto da Arena é mais viável financeiramente", 

declarou na época o vice-governador do Paraná, Orlando Pessutti, designado pelo Governador 

Requião para representar o Estado do Paraná nas discussões relacionadas à Copa de 2014. 

Após uma séria de vistorias, avaliações e muita peregrinação de lideranças paranaenses ao 

Rio de Janeiro (CBF) e à Brasília (Ministério dos Esportes), a confirmação de Curitiba – e da 

Arena – foi anunciada no dia 31 de maio de 2009. 
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As doze cidades-sede definitivamente escolhidas foram: Belo Horizonte-MG, Brasília-

DF, Cuiabá-MT, Curitiba-PR, Fortaleza-CE, Manaus-AM, Natal-RN, Porto Alegre-RS, 

Recife-PE, Rio de Janeiro-RJ, São Paulo-SP e Salvador-BA. No total, dezoito cidades se pré-

candidataram, também tendo se engajado na disputa Rio Branco-AC, Belém-PA, Maceió-AL, 

Goiânia-GO, Florianópolis-SC e Campo Grande-MS. 

A estrutura necessária para a realização da Copa e dos eventos associados é extensa e 

compreende não apenas os estádios, que devem se adequar às especificações da FIFA, como 

também a base de tecnologia de informação em cada cidade-sede, os centros de mídia e de 

transmissão dos jogos, e as instalações dos Fan Parks. Há ainda diversos aspectos da 

infraestrutura local que devem atender a certos padrões para que o evento seja viável, como 

complexos hoteleiros e acessos aos diversos modais de transporte que comportem o intenso 

movimento associado à Copa. 

Segundo o secretário-geral da FIFA, Jerome Valcke, a escolha das cidades sede 

obedeceu a critérios exigidos pela comissão, com base em visitas feitas por técnicos da 

entidade, no começo de 2009, e nos projetos entregues pelas cidades. Entre os requisitos 

básicos solicitados para as cidades sede, estão: a infraestrutura do estado e da cidade; o 

estádio; Fan Parks em locais icônicos da cidade; três campos oficiais de treinamento e centros 

de treinamento para as seleções. 

Com confirmação de Curitiba pela FIFA em 31 de maio de 2009, foi estabelecido um 

escopo básico para que a cidade reunisse as condições ideais para receber os jogos segundo as 

expectativas da entidade organizadora. Neste escopo, aparecem todas as obras que os 

governos Federal, Estadual e Municipal reconheceram como sendo essenciais para receber 

adequadamente todos os visitantes que virão assistir aos jogos, e assumiram a 

responsabilidade de viabilizá-las. 

Quando Curitiba tornou-se cidades-sede, várias obras foram anunciadas para que após 

a Copa do Mundo, restasse um importante legado em infraestrutura para seus habitantes. 

Essas obras tratam essencialmente na ampliação e adequação do Estádio do Clube Atlético 

Paranaense (CAP) como palco para a realização dos jogos, e obras de mobilidade urbana em 

toda cidade e região. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 GERENCIAMENTO DE PROJETOS – ESCOPO, TEMPO E CUSTOS 

 

 Segundo o PMBOK, “a gestão de escopo em projetos, tem como objetivo estabelecer 

os processos necessários que garantam que seja incluído no projeto todo o trabalho exigido 

para que o projeto seja finalizado com sucesso” (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 

2009, p. 86). Constitui-se, portanto no ponto de referência para a atuação do coordenador de 

projeto e sua equipe. Todas as fases e atividades deverão ser desenvolvidas, monitoradas, 

controladas e verificadas com base no Plano de Gerenciamento do Escopo. 

 As constantes mudanças no escopo de um projeto são as principais causas no estouro 

de orçamento, custo e prazo, o que frequentemente compromete muitos projetos que a 

princípio teriam grande potencial de sucesso. Em casos extremos, mudanças conduzidas de 

maneira inadequadas, faz com que projetos sejam paralisados ou definitivamente condenados 

ao fracasso. Em outros casos, o motivo do fracasso reside no baixo envolvimento de algum 

stakeholder vital em um momento crucial do projeto. Em suma, a elaboração insuficiente ou 

sem a devida clareza do escopo do projeto, o descontrole do escopo e a falta de controle são 

apontados como as principais causas de problemas em projetos, como mostra o gráfico a 

seguir: 

 

 
Gráfico 1 -  Causa de falha nos projetos 

Fonte: PMI, 2012 
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Com relação ao gerenciamento de tempo, buscaremos concomitantemente com a 

análise do escopo de cada obra (e as mudanças empreendidas), identificar as principais causas 

de atraso no cronograma dos projetos oficiais da Copa FIFA 2014 em Curitiba e levantar as 

lições aprendidas relacionadas ao megaprojeto, para que possamos garantir que os erros 

cometidos ao longo do mesmo sejam levados em consideração em projetos similares no 

futuro. 

O gerenciamento de custos em projeto trata das necessidades de provisionamento 

financeiro dos recursos necessários para terminar as atividades do cronograma. O 

gerenciamento de custos do projeto também deve considerar o efeito das decisões do projeto 

sobre o custo de utilização, manutenção e suporte do produto, serviço ou resultado do projeto. 

Quando se trata do investimento de recursos públicos a atenção ao controle dos custos é ainda 

mais relevante, face ao impacto negativo gerado sobre as contas públicas a partir de falhas de 

planejamento, comprometendo a capacidade de investimento público e prejudicando a 

qualidade dos serviços básicos prestados à população. 

 

2.2 PROJETOS RELACIONADOS À PREPARAÇÃO DE CURITIBA PARA A COPA DO 

MUNDO FIFA 2014 

 

Através do Programa de Aceleração do Crescimento conhecido como PAC da 

Mobilidade/Copa 2014 (ou PAC da Copa), o Ministério das Cidades, selecionou uma gama de 

projetos relacionados a melhoraria da infraestrutura de mobilidade urbana e aeroviária em 

cada uma das 12 cidades selecionadas para sediar a Copa 2014, além da obra relativa à 

construção ou adequação dos estádios para as partidas oficiais. Tais projetos receberiam 

tratamento preferencial e diferenciado para financiamentos oficiais, via BNDES e CEF e 

seriam agraciados com incentivos fiscais exclusivos.  

No caso de Curitiba, há projetos sob a responsabilidade municipal, estadual ou federal 

e outros, mais complexos, que demandam uma ação integrada das três esferas de governo. Há 

ainda obras de cunho privado, como é o caso da Arena da Baixada, estádio de propriedade do 

Clube Atlético Paranaense (CAP), que receberá os jogos do mundial em Curitiba. É 

importante frisar que a representação dos entes envolvidos sofreu alterações substanciais ao 

longo do prazo de maturação do conjunto de projetos relacionados ao megaevento em análise. 

Desde a confirmação do Brasil como sede da Copa de 2014, nenhum dos dirigentes das 

principais instituições brasileiras corresponsáveis pela viabilização da Copa 214 permaneceu 

no cargo. O comando da FIFA, por outro lado, permaneceu inalterado. 
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Um dos principais legados da Copa do Mundo de 2014 serão as melhorias nos 

sistemas de Mobilidade Urbana para as cidades sede do evento. As ações e os investimentos 

nesta área têm o objetivo de promover a articulação das políticas de transporte, trânsito e 

acessibilidade, a fim de proporcionar o acesso amplo e democrático ao espaço de forma 

segura, socialmente inclusiva e sustentável. 

Os empreendimentos priorizam a implementação e a melhoria de sistemas de 

transportes coletivos e de meios não motorizados, voltados para pedestres e ciclistas, bem 

como a integração entre diversas modalidades de transportes, com a constante preocupação de 

se alcançar o conceito de acessibilidade universal, garantindo desta forma a mobilidade de 

idosos e de pessoas com deficiências ou com restrição de mobilidade física. 

Apresentamos a seguir as treze obras relacionadas à Copa 2014 que foram 

contempladas originalmente na Matriz de Responsabilidades assinada em 13 de janeiro de 

2010 pelas partes envolvidas (união, estado e município, CAP e COL): 

 

2.2.1 Corredor Avenida Cândido de Abreu 

 

Trata-se da extensão da linha Boqueirão-Centro Cívico, facilitando o acesso aos 

centros administrativos do Município e do Estado, seu escopo inicial o trecho seria de 

aproximadamente 1 km, tendo como responsável o Governo Municipal. O investimento 

previsto originalmente era de R$ 9,3 milhões dos cofres municipais e outros 4,9 milhões 

financiados junto à CEF. 

Segundo a Matriz de Responsabilidades original esta obra estava prevista para iniciar 

em Junho de 2010 e ser concluída até Março de 2012. Porém, no dia 4 de março de 2013, a 

Prefeitura de Curitiba encaminhou documento à Caixa Econômica Federal (agente 

financiador) solicitando o cancelamento do financiamento para esta obra e sua consequente 

exclusão da Matriz.  

As justificativas que embasaram tal decisão do prefeito foram que o prazo de execução 

da obra é insuficiente para atender a Copa de 2014, quesito obrigatório pelos critérios para 

enquadramento do financiamento do PAC da Copa e que o orçamento necessário para a 

realização da obra proposta pela gestão anterior seria muito maior do que o previsto no 

projeto inicial, saltando de uma estimativa de R$ 5,0 milhões para R$ 27,0 milhões após o 

efetivo levantamento dos custos. 

Estamos diante de uma das mais recorrentes causas de atrasos de cronograma e 

estouros de orçamento, ou, como no caso em tela, do sepultamento de um projeto: a 
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recorrente falta de empenho e atenção dos gestores responsáveis pelo projeto com a acuidade 

dos processos de planejamento, em especial com o detalhamento das características, requisitos 

de qualidade e orçamentação realista ainda na fase de elaboração da declaração de escopo do 

projeto. 

 

2.2.2 Requalificação da rodoferroviária 

 

A Rodoferroviária de Curitiba foi inaugurada em novembro de 1972 e integra os 

sistemas de transporte metropolitanos e intermunicipal de passageiros da cidade, além de 

servir de passagem para trens de carga e terminal de passageiros para uma linha ferroviária 

turística com destino ao litoral do estado, através da serra do mar, operada por uma 

concessionária privada. 

Visa promover melhorias dos acessos à rodoferroviária, abertura e recuperação de vias 

e requalificação da edificação, em seu escopo inicial estão previstos a construção de nova área 

de embarque, praça de alimentação, ambiente climatizado, elevadores, escadas rolantes e 

adequação do sistema viário no entorno, tendo como responsável o Governo Municipal. O 

investimento previsto originalmente era de R$ 13,9 milhões dos cofres municipais e outros 

35,0 milhões financiados junto à CEF. 

Dentro das obras previstas para Curitiba, esta com certeza é uma das que gerará mais 

benefícios para a população, dada a quantidade de usuários desse terminal. Na Matriz de 

Responsabilidades originária, esta obra aparece como tendo início em julho de 2010 e 

conclusão em dezembro de 2012, com orçamento previsto de R$ 36,2 milhões.  

Porém, em 16 de maio de 2012, a Matriz sofreu mais uma alteração, onde o prazo para 

início das obras passou a ser março de 2011 e término previsto para setembro de 2013, ao 

custo agora de R$ 48,9 milhões. Na prática, as obras só começaram em junho de 2012 e sua 

conclusão está prevista para maio de 2014.  

A Prefeitura de Curitiba, responsável pela obra, trabalha com o prazo de maio de 

2014. O projeto foi dividido entre "meta 1", reforma do prédio, e "meta 2", acessos no entorno 

do terminal. A primeira está em execução desde junho de 2012, e o contrato assinado prevê 

investimento de R$ 35,19 milhões, dos quais foram pagos até o início de novembro R$ 14,78 

milhões.  

Ainda de acordo com a administração municipal, 50% do cronograma haviam sido 

executados. Um novo balanço do andamento das obras, realizado pela Comissão de 

Fiscalização da Copa 2014 do TCE-PR, deve ser concluído e divulgado na segunda quinzena 
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de janeiro. A execução da "meta 2" não foi licitada. O projeto foi concluído em novembro e, 

segundo a prefeitura, as obras devem ocorrer entre os meses de janeiro e maio de 2014. Os 

custos totais da obra devem ultrapassar os R$ 36,2 milhões previstos em 2010. Em maio de 

2012, a estimativa era de R$ 48,9 milhões. 

Foram detectadas falhas no planejamento e detalhamento do escopo, o que 

comprometeu a avaliação de tempo e custo. Também houve falha na estimativa dos impactos 

da obra, o que causou, entre outros contratempos menores, um impasse como IPHAN, que só 

aprovou o projeto em maio de 2013 para alterações na mobilidade no entorno da obra, 

envolvendo instalações tombadas pelo patrimônio histórico e artístico. 

No caso deste projeto, o escopo deveria ter sido mais bem detalhado, e ter havido um 

mapeamento prévio de todos os stakeholders envolvidos, visando uma melhor interlocução 

com todos os atores estratégicos, como o IPHAN, que deveriam ter sido consultados desde a 

fase de definição do escopo. 

 

Previsto Reprogramado Efetivo Prevista Reprogramada Efetiva

Projeto Básico jul/10 mar/11 mar/11 out/10 set/11 mar/12

Desapropriações out/10 jun/11

Obras jun/11 mar/12 jun/12 dez/12 mai/14

Conclusão
Etapa

Início

 
Quadro 1 -  Cronograma - Requalificação da rodoferroviária (inclusive acessos) 
Fonte: Ministério do Esporte (2013) 

 

2.2.3 Sistema BRT – Extensão da Linha Verde Sul e obras complementares de requalificação 

do Corredor Marechal Floriano 

 

Essa obra tem como objetivo a ligação entre a Linha Verde Sul ao Contorno Sul, em 

seu escopo inicial estão previstos dois trechos: uma via ligando a rua João Rodrigues Pinheiro 

até a rua Izaac Ferreira da Cruz, com uma extensão de 1.760 m e outra via ligando a rua Izaac 

Ferreira da Cruz até o trevo do Contorno Leste. Tem como responsável o Governo Municipal.  

Segundo a Prefeitura Municipal de Curitiba (2008), uma das obras previstas é a 

ampliação, em três quilômetros, da Linha Verde entre o Pinheirinho e o Contorno Sul. A 

cidade de Curitiba foi pioneira a adotar o sistema BRT de transporte no Brasil, que será alvo 

de melhorias para a Copa 2014. O Bus Rapid Transit (BRT) é um transporte coletivo sobre 

pneus integrado à uma rede de corredores e linhas, com estações fechadas e niveladas ao piso 

do ônibus. O intuito do sistema é de reduzir os tempos de embarque e desembarque de 

passageiros. 
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Originalmente estava previsto para as obras serem iniciadas em agosto de 2010 e 

concluídas em fevereiro de 2013, ao custo final de R$ 15,5 milhões. A obra já foi recalculada 

e o orçamento previsto na Matriz de Responsabilidade vigente é de R$ 18,8 milhões (sendo 

R$ 300.000,00 para o projeto básico), e previsão de término para março de 2014. 

 
CRONOGRAMA - BRT: Extensão da Linha Verde Sul 

Previsto Reprogramado Efetivo Prevista Reprogramada Efetiva

Projeto Básico jul/10 ago/10 ago/10 dez/10 jun/11 jun/11

Obras jun/11 dez/11 mar/12 dez/12 mai/14

Etapa
Início Conclusão

 
Quadro 2 -  Cronograma – BRT: Extensão da Linha Verde Sul 
Fonte: Ministério do Esporte (2013) 

 

2.2.4 Requalificação do terminal Santa Cândida 

 

 Os terminais de integração compõem o atual sistema integrado de transporte urbano da 

RMC. Estes terminais fechados são distribuídos em pontos estratégicos da cidade, permitindo 

ao usuário deslocar-se de uma região a outra sem pagar nova passagem. O terminal de Santa 

Cândida, localizado na região norte de Curitiba, será reformado e ampliado com o objetivo de 

melhorar as condições de mobilidade urbana durante os jogos da Copa 2014. 

 O projeto consiste na reforma, ampliação e requalificação do terminal, melhoria do 

acesso de veículos e pedestres e espaço para comércio e serviços. Tem como responsável o 

Governo Municipal. O investimento previsto é de R$ 600.000,00 dos cofres municipais e 

outros R$ 12,0 milhões financiados junto à CEF. 

 

Previsto Reprogramado Efetivo Prevista Reprogramada Efetiva

Projeto Básico jan/10 jan/10 out/11 fev/12

Obras out/10 jan/12 mai/12 out/12 fev/14

Fonte: 5º Balanço da Copa publicado pelo Ministério do Esporte (nov/2013)

Etapa
Início Conclusão

 
Quadro 3 -  Cronograma – Requalificação do Terminal Santa Cândida (reforma e ampliação) 
Fonte: Ministério do Esporte (2013) 

 

2.2.5 Vias de integração radial metropolitana 

 

 As obras nas Vias de Integração Radial Metropolitanas foram concebidas para facilitar 

o acesso ao centro de Curitiba, interligando a malha urbana local ao Corretor Metropolitano, 

principal acesso aos núcleos urbanos periféricos do Norte, Leste e Sul. 

 O projeto visa promover a integração dos Municípios da região metropolitana de 

Curitiba com as vias radiais, em seu escopo inicial está previsto 0,9 km de obras na Alça 
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Viária da Avenida Salgado Filho (Trecho 1 - Curitiba/São José dos Pinhais), 4,0 km de obras 

na Avenida da Integração (Trecho 2 - Curitiba/Pinhais) e 6,0 km na Rua da Pedreira (Trecho 3 

- Curitiba/Colombo), tendo como responsável o Governo Estadual. O investimento previsto é 

de R$ 21,9 milhões dos cofres Estaduais e outros R$ 36,5 milhões financiados junto à CEF. 

 
CRONOGRAMA

Previsto Reprogramado Efetivo Prevista Reprogramada Efetiva

Projeto Básico abr/10 jul/11 jul/11 set/10 dez/12 dez/12

Projeto Executivo dez/11 dez/11 abr/12 mai/12

Obras Trecho 1 set/10 jul/13 mar/12 fev/14

Obras Trecho 2 set/10 dez/12 dez/12 set/12 dez/13

Obras Trecho 3 out/10 fev/13 mar/13 jun/12 fev/14

Desapropriações out/11 out/11 fev/13 mar/13

Etapa
Início Conclusão

Fonte: 5º Balanço da Copa publicado pelo Ministério do Esporte (nov/2013)
 

Quadro 4 -  Cronograma – Vias de integração radial metropolitanas 
Fonte: Ministério do Esporte (2013) 

 

2.2.6 Corredor Aeroporto/Rodoferroviária 

 

Tem como objetivo ligar o Aeroporto Afonso Pena à Estação Rodoferroviária de 

Curitiba de forma rápida e segura, em seu escopo inicial está previsto a recuperação do 

pavimento com implantação de uma quarta pista em locais específicos (com uma faixa 

preferencial para o transporte coletivo), implantação de vias locais, adequação de calçadas, 

iluminação, drenagem, ciclovia, passeios, paisagismo além da construção de uma trincheira e 

dois viadutos (um normal e outro estaiado).  

A obra está dividida em dois trechos, sendo o de responsabilidade do governo do 

Paraná aquele correspondente da divisa São José dos Pinhais/Curitiba ao Aeroporto Afonso 

Pena, cabendo ao município de Curitiba o trecho situado em seu território, até a 

Rodoferroviária.  

As obras do trecho de 10 km, sob a responsabilidade do Governo do Paraná, em 

dezembro de 2013 encontravam-se paralisadas. De acordo com o relatório do TCE-PR, 

divulgado em outubro de 2013, a obra teve aditivo financeiro assinado em 1º de junho que a 

deixou 10% mais cara – passou de R$ 44,5 milhões para R$ 51,5 milhões. Com nove meses 

de obra, segundo o TCE-PR, a execução no início de setembro estava em 25%, quando o 

esperado era 47,7%. A empresa responsável pela obra paralisou os serviços alegando atrasos 

nos pagamentos pelo governo do Paraná desde setembro de 2013. Também de acordo com o 

TCE-PR, até setembro de 2013 o trecho curitibano, chegando ao porcentual de 59% de 

execução. A previsão era de que os lotes que incluem o viaduto já estivessem 88% 
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concluídos. Além disso, ainda há licitações a serem realizadas nos trechos de pavimentação 

que tiveram concorrências canceladas, com as obras devendo começar apenas em janeiro de 

2014. Desta forma, a previsão é que as obras sejam concluídas até junho de 2014, às vésperas 

do início da Copa. 

Este eixo constitui-se em um importante corredor de transporte público local, 

metropolitano e intermunicipal. Além deste, soma-se o acesso aos Estados de Santa Catarina e 

Rio Grande do Sul. Pretende-se a requalificação da via, implantando-se uma ligação direta 

que permitirá reduzir problemas de trânsito hoje existentes. Este é o trajeto a ser utilizado para 

a chegada e saída das seleções que participarão de jogos na capital paranaense bem como para 

os turistas que chegarem por via aérea. 

O investimento previsto era de R$ 53,3 milhões dos cofres Municipais, R$ 9,2 milhões 

dos cofres Estaduais e outros R$ 104,8 milhões financiados junto à CEF. 

 
CRONOGRAMA

Previsto Reprogramado Efetivo Prevista Reprogramada Efetiva

Projeto Básico abr/11 ago/11 set/11 jan/12

Projeto Executivo nov/11 out/11 mai/12 mai/12

Obras jul/12 nov/12 abr/14

Desapropriações out/10 jul/11 jul/11 mar/11 ago/13

Projeto Básico abr/10 jan/11 jan/11 out/10 out/11 mar/12

Obras mar/11 jan/12 mai/12 dez/12 mai/14

Fonte: 5º Balanço da Copa publicado pelo Ministério do Esporte (nov/2013)

Etapa
Início Conclusão

Trecho Estadual

Trecho Municipal

 
Quadro 5 -  Cronograma – Corredor Aeroporto/Rodoferroviária 
Fonte: Ministério do Esporte (2013) 

 

2.2.7 Sistema integrado de monitoramento 

 

 Fará a implantação e modernização do sistema de controle e monitoramento em tempo 

real do tráfego de veículos, em seu escopo inicial está prevista a instalação de 89 câmeras e 44 

painéis eletrônicos de informação nas ruas, que disponibilizarão informações atualizadas 

sobre as condições de tráfego e caminhos alternativos em painéis de mensagens ao longo das 

principais vias. O sistema contará com um novo sistema inteligente para controle de 

semáforos. Estão previstas ainda 622 câmeras para monitoramento de terminais e estações-

tubo, tendo como responsáveis os Governos Municipal e Estadual. Este sistema permitirá não 

apenas aumentar a fluidez do trânsito nas vias, mas também servirá como ferramenta de 

segurança pública, por permitir identificar veículos envolvidos em ocorrências que demandem 

ação policial. 
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O investimento previsto era de R$ 3,4 milhões dos cofres municipais, R$ 10,9 milhões dos 

cofres Estaduais e outros R$ 68,2 milhões financiados junto à CEF. 

 

Previsto Reprogramado Efetivo Prevista Reprogramada Efetiva

Projeto Executivo jul/11 jul/11 set/11 fev/12

Aquisição jan/11 ago/12 abr/13 dez/12 ago/13

Projeto Básico nov/09 abr/11 abr/11 ago/10 mar/12

Obras jan/11 jan/12 abr/12 dez/12 abr/14

Etapa
Início Conclusão

Trecho Metropolitano

Trecho Municipal

Fonte: 5º Balanço da Copa publicado pelo Ministério do Esporte (nov/2013)
 

Quadro 6 -  Cronograma – Sistema integrado de monitoramento 
Fonte: Ministério do Esporte (2013) 

 

2.2.8 Requalificação do Corredor Marechal Floriano 

 

Após sua conclusão, fará a ligação entre a região central à região metropolitana, em 

seu escopo inicial está prevista a revitalização de 2 km entre o terminal do Carmo e o terminal 

do Boqueirão, o trecho terá asfalto, calçadas e iluminação novos e ciclovia, tendo como 

responsáveis os Governos Municipal e Estadual.  

Da mesma forma que as obras do Corredor Aeroporto/Rodoferroviária, o cenário atual 

para esta obra é que a mesma foi paralisada devido a atrasos nos pagamentos sob 

responsabilidade do governo do Paraná. Diante do impasse com a construtora responsável 

pelas obras, a COMEC estendeu o prazo de conclusão desta obra para maio de 2014. 

O investimento previsto era de R$ 8,8 milhões dos cofres municipais, R$ 13,4 milhões 

dos cofres Estaduais e outros R$ 30,0 milhões financiados junto à CEF. 

 

Previsto Reprogramado Efetivo Prevista Reprogramada Efetiva

Projeto Executivo fev/10 ago/10 ago/10 jun/10 dez/11 mar/12

Obras dez/10 ago/12 nov/12 dez/12 mar/14

Desapropriações jul/11 jul/11 out/12 out/12

Projeto Básico fev/10 ago/10 ago/10 jun/10 dez/11 mar/12

Obras dez/10 abr/12 abr/12 dez/12 mai/14

Trecho Municipal

Etapa
Início Conclusão

Trecho Metropolitano

 
Quadro 7 -  Cronograma – Requalificação do corredor Marechal Floriano 
Fonte: Ministério do Esporte (2013) 
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2.2.9 Corredor Metropolitano 

 

 Compreendia um conjunto de obras para melhorar as vias de integração rodoviária 

entre os municípios da RMC, ampliando e requalificando vias já existentes, criando um anel 

radial. Os trechos previstos, que totalizavam 79 km estabeleciam as seguintes ligações: 

Almirante Tamandaré-São José dos Pinhais, Araucária-Fazenda Rio Grande e Fazenda Rio 

Grande-Contorno Leste (Curitiba). O custo total previsto, a ser financiado pela CEF, era de 

R$ 130,7 milhões, sem contar os custos de desapropriações de imóveis, que constituiriam 

contrapartidas do Governo do Estado. A responsabilidade era do Governo do Estado e o prazo 

previsto para realização das obras iria de abril de 2011 a abril de 2013. 

 Este projeto foi excluído da Matriz a pedido do Governo do Estado do Paraná em 27 

de dezembro de 2012, após divulgação de um relatório pelo TC-PR apontando problemas em 

todas as obras da Copa no Paraná, cujo custo total para o estado já ultrapassaria R$ 1 bilhão. 

Tal relatório tornou público que o custo para realização do projeto do Corredor Metropolitano 

havia saltado para R$ 505,0 milhões, quase quatro vezes o valor inicialmente estimado. O 

presidente da Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (COMEC), Gil Polidoro, 

afirmou em entrevista publicada pelo jornal Gazeta do Povo em 27 de dezembro: “é o projeto 

mais equivocado, com inviabilidade técnica e financeira”. O Secretário Municipal da Copa, 

Luiz de Carvalho complementou na mesma matéria: “Foi um erro lá atrás. Não havia um 

projeto definitivo. Se trabalhava sobre estimativas e os valores foram aumentando. A exclusão 

já era esperada”. 

 

2.2.10 AEROPORTO INTERNACIONAL AFONSO PENA – TERMINAL DE 

PASSAGEIROS E SISTEMA VIÁRIO 

 

 Tem previsto em seu escopo a ampliação do Terminal de Passageiros e Ampliação do 

Sistema Viário, tendo como responsável o Governo Federal, o orçamento originalmente 

previsto para esta obra era de R$ 41,3 milhões. 

 



28 

 

 

CRONOGRAMA

Previsto Reprogramado Efetivo Prevista Reprogramada Efetiva

Projeto Básico jan/11 mai/11 mai/11 jun/11 nov/13

Projeto Executivo jun/12 nov/12 dez/13

Licenciamento 

Ambiental

mai/09 mai/09 set/11 set/11

Obras jan/12 out/12 jul/13 mai/14

Etapa
Início Conclusão

Fonte: 5º Balanço da Copa publicado pelo Ministério do Esporte (nov/2013)
 

Quadro 8 -  Cronograma – Ampliação do terminal de passageiros e ampliação do sistema viário 
Fonte: Ministério do Esporte (2013) 

 

2.2.11 Aeroporto Internacional Afonso Pena – pátio de aeronaves 

 

 Consiste na ampliação do pátio, infraestrutura, macrodrenagem e obras 

complementares, tendo como responsável o Governo Federal, o orçamento originalmente 

previsto para execução desta obra era de R$ 25,4 milhões. 

 

Previsto Reprogramado Efetivo Prevista Reprogramada Efetiva

Projeto Básico jan/03 jan/03 mai/03 mai/03

Projeto Executivo jul/09 jul/09 set/10 set/10

Licenciamento 

Ambiental

mai/09 mai/09 set/11 set/11

Obras dez/10 jul/11 jul/11 ago/11 out/13

Etapa
Início Conclusão

Fonte: 5º Balanço da Copa publicado pelo Ministério do Esporte (nov/2013)
 

Quadro 9 -  Cronograma – Pátio de aeronaves 
Fonte: Ministério do Esporte (2013) 

 

2.2.12 Aeroporto Internacional Afonso Pena – Restauração pistas de pouso e decolagem 

 

 Prevê a restauração da Pista de Pouso e obras complementares, tendo como 

responsável pela execução da obra o Governo Federal, com investimento previsto de R$ 17,8 

milhões. 

 
CRONOGRAMA

Previsto Reprogramado Efetivo Prevista Reprogramada Efetiva

Projeto Executivo ago/09 ago/09 abr/11 abr/11

Obras set/11 set/11 abr/12 mai/12 jun/12

Etapa
Início Conclusão

Fonte: 5º Balanço da Copa publicado pelo Ministério do Esporte (nov/2013)
 

Quadro 10 -  Cronograma – Restauração das pistas de pouso e decolagem 
Fonte: Ministério do Esporte (2013) 

 

2.2.13 Reforma e ampliação do Estádio Joaquim Américo 

 

Consiste na reforma e ampliação do Estádio Joaquim Américo (também conhecida 

como Arena da Baixada), do Clube Atlético Paranaense para atendimento às exigências 
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estabelecidas pela FIFA. Em seu escopo inicial, o estádio terá capacidade para 41.375 

torcedores e será um dos três estádios particulares que serão utilizados na Copa do Mundo de 

2014. Os outros dois são o Itaquerão (ainda sem nome oficial), em São Paulo-SP, de 

propriedade do Sport Club Corinthians Paulista e o Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre-RS, 

pertencente ao Sport Club Internacional. 

A obra da Arena tem como executor responsável o próprio Clube Atlético Paranaense. 

O investimento inicialmente previsto pela diretoria do clube em 2010 era de que a obra 

exigiria R$ 123 milhões. A última estimativa divulgada pelo CAP em dezembro de 2013 

sinalizou que a obra consumirá R$ 326,7 milhões. 

Em outubro de 2011 aconteceu o início efetivo das obras na Arena. O projeto está de 

acordo com o “Caderno de Recomendações e Requisitos Técnicos para Estádios de Futebol”, 

5ª edição, de 2011 da FIFA, cumprindo com os requisitos técnicos para receber jogos até as 

quartas-de-final da competição. 

A percepção original era de que o Estádio já teria praticamente 70% de área construída 

e supostamente deveria passar apenas por obras de reforma e ampliação para adequação de 

sua estrutura para os jogos da Copa 2014, sendo que a entrega das obras estava prevista para 

ser inaugurada no dia 29 de março de 2013, no aniversário da cidade. Porém, após diversos 

atrasos e revisões orçamentárias o prazo de conclusão foi prorrogado para dezembro de 2013 

e posteriormente para o dia 26 de março de 2014, quando haverá a inauguração do espaço no 

dia em que se comemora o aniversário de fundação do clube. Antes disso será necessária a 

realização de um jogo teste entre times formados por operários da obra, com capacidade 

reduzida de público, ainda com a obra em andamento. Esta exigência da FIFA visa garantir 

que o gramado esteja em condições de jogo antes mesmo da entrega final do estádio. 

Em abril o CAP precisará entregar o estádio pronto para que a FIFA e seus parceiros 

realizem os preparativos finais para a realização dos quatro jogos da Copa em Curitiba, o que 

inclui a caracterização visual de todos os espaços e a instalação e teste dos inúmeros 

equipamentos de transmissão dos jogos. 

A Arena da Baixada passou por um processo de demolição parcial em vários setores 

para adaptá-lo às normas da FIFA. Camarotes, cabines de imprensa, escadas de acesso, 

bilheterias, fosso, lojas internas, vestiários, academia e churrascaria foram alguns dos espaços 

que sofreram mudanças. Também foi removida a estrutura de concreto no último nível dos 

degraus das curvas do setor Getúlio Vargas para a construção das esquinas e complementação 

dos degraus para a uniformização das arquibancadas. As torres também foram retiradas para 

eliminação de todos os pontos cegos do estádio.  
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Uma das tarefas mais complexas foi a desapropriação pela prefeitura de diversos 

imóveis contíguos ao terreno da Arena que foram considerados indispensáveis para 

viabilização das adequações exigidas pela FIFA. As negociações com os proprietários se 

prolongaram mais do que o previsto (incluindo quatro pequenos edifícios pertencentes ao 

Exército) gerando atrasos no desenvolvimento de algumas seções da obra.   

A atualização do ritmo de evolução das obras divulgada pela CAP/SA em outubro de 

2013 apontou um índice de finalização de 85,53%, um avanço de apenas 2,8% em relação a 

setembro. Tal situação foi resultado do embargo de seis dias feito pela Justiça do Trabalho na 

obra devido a denúncias de irregularidades nos procedimentos de segurança adotados no 

canteiro de obras da Arena. Em dezembro de 2013 houve uma paralização parcial de 

operários que alegavam estar com seus salários atrasados. As empresas contratantes acusavam 

a CAP/SA de não pagamento pelos serviços realizados. Por sua vez, a CAP/SA alegou que 

teria ficado sem recursos para honrar seus compromissos com seus fornecedores em razão dos 

atrasos nos repasses pela AFPR do financiamento do BNDES. 

Observa-se que toda a operação Arena da Baixada ficou marcada pelo intenso cabo de 

guerra entre poder público e Atlético sobre o pagamento das obras. Porém, com o prazo 

expirando, a liberação do empréstimo do BNDES, via AFPR, ganhou agilidade. Até 13 de 

novembro, segundo o banco federal, o Atlético teve acesso a R$ 114,7 milhões dos R$ 131 

milhões inicialmente contratados. Agora, o clube está na iminência de fechar novo contrato 

com o BNDES, novamente via Fomento, para se ajustar ao novo valor da obra, estimada R$ 

265 milhões (descontando os impostos).  

No total, a obra vai custar R$ 326,7 milhões. “Houveram muitas informações 

distorcidas no passado, mas pelo que sei agora está sendo liberado o que falta sem 

problemas”, explicou Mario Celso Cunha, coordenador-geral de Copa no Paraná. 

 
CRONOGRAMA - Reforma e Ampliação do Estádio Joaquim Américo

Previsto Reprogramado Efetivo Prevista Reprogramada Efetiva

Projeto Executivo dez/09 dez/09 jun/11 jun/11

Desapropriações dez/10 out/11 jun/12 mai/13

Obras out/11 out/11 jun/13 dez/13

Gerenciamento da Obra out/11 out/11 jun/13 dez/13

Etapa
Início Conclusão

Fonte: 5º Balanço da Copa publicado pelo Ministério do Esporte (nov/2013)
 

Quadro 11 -  Cronograma – Reforma e ampliação do Estádio Joaquim Américo 
Fonte: Ministério do Esporte (2013) 
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2.3 PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA  

 

 Os nove projetos de infraestrutura turística totalizarão investimento da ordem de R$ 

19.148.226,03. 

 

Tabela 1 -  Acessibilidade na região de Batel, com ênfase na Praça Espanha 

Descrição Valores 
Previsão de investimento para esta ação:  R$ 3.237.484,89 
Ministério do Turismo Transferência de Recurso:  R$ 2.984.455,01 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA:  R$   253.029,88 
Fonte: Prefeitura de Curitiba (2013) 

 

Tabela 2 -  Acessibilidade no entorno das estações tubo próximas aos pontos turísticos* 

Descrição Valores 

Previsão de investimento para esta ação:  R$ 1.634.672,82 
Ministério do Turismo Transferência de Recurso:  R$ 1.506.912,82   

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA:  R$    127.760,00 
Fonte: Prefeitura de Curitiba (2013) 
Nota: *Praça Tiradentes, Rua 24 Horas, Teatro Paiol, Jardim Botânico, Museu Ferroviário, Praça do Japão, 
Rodoferroviária e Santa Cândida. 
 

Tabela 3 -  Acessibilidade nos atrativos prioritários* 

Descrição Valores 

Previsão de investimento para esta ação:  R$ 1.154.609,23 
Ministério do Turismo Transferência de Recurso:  R$ 1.064.369,23   

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA:  R$     90.240,00 
Fonte: Prefeitura de Curitiba (2013) 
Nota: *Memorial de Curitiba, Praça Osório, Praça Rui Barbosa, Passeio Público, Terminal Guadalupe, Arcadas 
do Pelourinho e na Praça João Cândido (Setor Histórico) 
 

Tabela 4 -  Acessibilidade nos atrativos prioritários* 

Descrição Valores 
Previsão de investimento para esta ação:  R$ 5.768.969,30 
Ministério do Turismo Transferência de Recurso:  R$ 5.351.548,52 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA:  R$    417.420,78 
Fonte: Prefeitura de Curitiba (2013) 
Nota: *Roteiro da Linha Turismo; Praça Tiradentes, Teatro Paiol, Mercado Municipal, Rua das Flores, Rua 24 
Horas, Parque Jardim Botânico, Rodoferroviária, Praça Santos Andrade, etc. 
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Tabela 5 -  Acessibilidade* 

Descrição Valores 
Previsão de investimento para esta ação:  R$ 1.218.071,79 
Ministério do Turismo Transferência de Recurso:  R$ 1.122.871,79 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA:  R$      95.200,00   
Fonte: Prefeitura de Curitiba (2013) 
Nota:*Construção de equipamento urbano para apoio aos atrativos do entorno na Praça Carlos Gomes 
 

Tabela 6 -  CATs: Construção de novo CAT no Jardim Botânico 

Descrição Valores 
Previsão de investimento para esta ação:  R$ 665.333,33 
Ministério do Turismo Transferência de Recurso:  R$ 613.333,33 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA:  R$   52.000,00   
Fonte: Prefeitura de Curitiba (2013) 
 

Tabela 7 -  CATs: implantação de três novos CATs em Foz do Iguaçu* 

Descrição Valores 

Previsão de investimento para esta ação:  R$ 1.225.641,03 
Ministério do Turismo Transferência de Recurso:  R$ 1.025.641,03 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA:  R$    200.000,00   
Fonte: Prefeitura de Curitiba (2013) 
Nota:*Centro Municipal de Turismo, Ponte Tancredo Neves e Quiosque na Av. JK (Centro) 
 

Tabela 8 -  CATs: Instalação de novo PIT no Aeroporto Internacional Afonso Pena e aquisição de PIT móvel 

Descrição Valores 
Previsão de investimento para esta ação:  R$ 284.210,26 
Ministério do Turismo Transferência de Recurso:  R$ 256.410,26 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA:  R$   27.800,00   
Fonte: Prefeitura de Curitiba (2013) 
 

Tabela 9 -  Sinalização Turística nos Atrativos Prioritários* 

Descrição Valores 
Previsão de investimento para esta ação:  R$ 4.212.263,26 
Ministério do Turismo Transferência de Recurso:  R$ 3.907.479,83 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA:  R$    304.783,43 
Fonte: Prefeitura de Curitiba (2013) 
Nota:* Bosque Alemão, Bosque do Papa, Museu Oscar Niemeyer, Centro Turístico Cultural Vilinha, Parque 
Barigui, Parque Tingui / Memorial Ucraniano, Praça Tiradentes, Rua 24 Horas, Teatro Guaíra, Torre 
Panorâmica. 
 

No total, segundo informações divulgadas pelo Governo Federal (PORTAL 

TRANSPARENCIA, 2013), os investimentos públicos previstos para os projetos relacionados 

à Copa de 2014 no Paraná (sendo 99,85% em Curitiba) totalizarão R$ 814.789.302,64. Este 

valor inclui todos os recursos públicos das três esferas de governo, tanto próprios como 

obtidos através de repasses ou financiamentos. 
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No Paraná são 22 projetos em desenvolvimento (apenas um foi totalmente concluído – 

a pista do aeroporto), abrangendo quatro áreas: 

− Mobilidade Urbana: dez projetos;  

− Estádios: um projeto; 

− Aeroportos: três projetos;  

− Desenvolvimento Turístico: nove projetos.  

Havia recomendação do COL para serem realizados no Paraná projetos/ações 

específicos também nas áreas de Segurança Pública (uma ação) e Telecomunicações (seis 

ações), que estariam sob responsabilidade do governo estadual, com possibilidade de aporte 

de recursos a fundo perdido do governo federal, mediante encaminhamento de projetos. 

Porém até dezembro de 2013 ainda não havia previsão para sua realização. 

 

2.4 A TRIPLA RESTRIÇÃO 

 

Ficou evidenciado que quando há interesses políticos para a divulgação acelerada de 

projetos de grande visibilidade, como foi o caso das obras para o recebimento dos jogos da 

Copa de 2014 em Curitiba, os riscos de surgirem projetos com escopo deficiente acontecer se 

potencializam muito. Não foi diferente nas outras 11 cidades-sede. Na ânsia de se anunciar as 

obras, visando demonstrar conformidade com as exigências da FIFA e seu extenso caderno de 

obrigações, os três níveis de governo anunciaram várias obras, várias das quais sem projetos 

executivos mais detalhados, que em muitos casos não passavam de meras perspectivas 

artísticas, complementados por estimativas orçamentárias superficiais e otimistas.  

Normalmente essa situação perdura até o momento de lançar-se o edital de licitação 

pública, quando equipes técnicas enviadas pelas empresas interessadas em disputar o contrato 

para execução do projeto finalmente realizam os levantamentos, sondagens e medições 

apropriadas. É nesta hora que se revela o diagnóstico de que é impossível realizar a obra no 

prazo e orçamento originalmente estipulados. 

Um dos principais legados da Copa do Mundo de 2014 serão as melhorias nos 

sistemas de Mobilidade Urbana para as cidades sede do evento. As ações e os investimentos 

nesta área têm o objetivo de promover a articulação das políticas de transporte, trânsito e 

acessibilidade, a fim de proporcionar o acesso amplo e democrático ao espaço de forma 

segura, socialmente inclusiva e sustentável. 
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Os empreendimentos priorizam a implementação e a melhoria de sistemas de 

transportes coletivos e de meios não motorizados, voltados para pedestres e ciclistas, bem 

como a integração entre diversas modalidades de transportes, com a constante preocupação de 

se alcançar o conceito de acessibilidade universal, garantindo desta forma a mobilidade de 

idosos e de pessoas com deficiências ou com restrição de mobilidade física. Entretanto, as 

obras de mobilidade urbana acabaram por seguir o mesmo ritmo lento de construção da 

Arena. 

Dentre as obras que estão ocorrendo para a Copa do Mundo de 2014, todas tiveram 

seu prazo original alterado, ou seja, todas tiveram um mau planejamento no que diz respeito 

ao Gerenciamento de Tempo. Abaixo segue um quadro resumo disponibilizado pelo site do 

G1, em 09 de dezembro de 2013, o qual mostra as datas previstas em planejamento e as 

previsões atuais de entrega de cada uma das obras para a Copa do Mundo de 2014 em 

Curitiba. 

 

Tabela 10 -  Situação obras de mobilidade da Copa de 2014 em Curitiba (Posição em novembro de 2013) 

 
Fonte: Portal G1 (2013) 
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2.5 GERENCIAMENTO DE RISCOS 

 

O gerenciamento de riscos envolve os processos que devem ser analisados e 

classificados para que ações sejam determinadas para impedir ou ao menos mitigar as 

ameaças ao projeto. O gerenciamento de riscos possibilita uma maneira previsível para lidar 

com os imprevistos dentro do projeto, permitindo que cenários futuros fiquem numa faixa 

aceitável de variabilidade. Para o sucesso do projeto, a equipe de projeto deve assumir uma 

postura proativa para lidar com os riscos, reconhecendo as vantagens do planejamento através 

de um gerenciamento consistente e eficaz durante todo o ciclo de vida do projeto. O processo 

de identificação de riscos é visto como crítico, pois apenas os riscos conhecidos ou 

identificados podem ser devidamente mapeados. 

Um bom projeto de gerenciamento de riscos deverá iniciar as atividades na fase 

preliminar do empreendimento e dar continuidade por todo o ciclo de vida do projeto. Os 

processos envolvidos no gerenciamento de riscos não estão isolados, mas estão integrados 

com outras funções do gerenciamento de projetos e sua implementação é de responsabilidade 

de todos os envolvidos no projeto.  

Risco representa um evento que pode ou não ocorrer em um projeto, entretanto, caso 

se torne realidade, trará impactos ao projeto em termos de custos, prazos, qualidade ou 

satisfação do usuário. Todo risco, diante de suas características, do impacto que pode causar 

ao projeto e da probabilidade de ocorrência, deve ter uma abordagem específica. Impacto e 

probabilidade determinam a severidade de um risco.  

Os riscos previstos podem ser gerenciados por meio de abordagens conhecidas como: 

evitar o risco, reduzir o impacto ou probabilidade de ocorrência (mitigação), contratação de 

seguros (transferência), elaboração de planos de contingência os quais são disparados caso os 

riscos se tornem realidade ou aceitar o risco. Gerenciar riscos não é uma tarefa simples, 

principalmente por ser dinâmico, pois novos riscos podem ser identificados em tempo de 

execução do projeto e outros podem deixar de existir. 

 

2.6 OS FATORES DE RISCO DA COPA DE 2014 EM CURITIBA 

 

A Copa do Mundo de Futebol da FIFA é um dos maiores eventos esportivos do 

mundo, rivalizando com os Jogos Olímpicos. Todos os números a ela relacionados são 

gigantescos.  
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A antecedência de seis anos para escolha do país sede reside justamente no fato de que 

este prazo é absolutamente necessário para adaptar e criar as estruturas e serviços que este 

megaevento exige, grande parte deles definidos no chamado “Caderno de Encargos”, que 

contêm as exigências básicas da FIFA com os quais os países que se voluntariam para sediar 

uma Copa precisam mandatoriamente concordar. Nele são detalhadas as prerrogativas 

básicas, relacionadas à segurança, transporte, logística, capacidade de acomodação, meio 

ambiente, saúde, atendimento de emergência, alimentação e obviamente infraestrutura 

esportiva que uma cidade candidata deve atender para ser aprovada cidade-sede.  

A partir do Caderno de Encargos, é elaborado um projeto de candidatura, apresentado 

pelas autoridades locais e personalidades ligadas ao esporte - prioritariamente ao futebol – 

assumindo responsabilidades que transcendem a mera reforma ou construção de estádios. 

Muito embora este seja o principal foco de atenção da FIFA – já que são os cenários nos quais 

haverá a realização das partidas integrantes da competição – há todo um entorno a ser 

pensado, e mais, toda uma infraestrutura de suporte a ser montada para que estas pessoas 

sintam-se seguras, divirtam-se, comam, durmam, comprem e desloquem-se pela cidade e se 

possível, nas suas cercanias. 

A Copa do Mundo é um evento de âmbito internacional que exige um planejamento 

complexo envolvendo milhares de pessoas, que se interessam, têm ou sofrem influência sobre 

o projeto (stakeholders). A realização da Copa pode gerar consequências importantes para a 

cidade de Curitiba, ou seja, riscos positivos (oportunidades) e riscos negativos (prejuízos). 

Dentre os benefícios principais estão oportunidades de desenvolvimento para a cultura, 

esporte, infraestrutura, turismo, além da geração de empregos. Dentre os riscos negativos 

principais estão violações aos direitos da população, falta de transparência com os gastos 

públicos, superfaturamento em contratações públicas e danos à imagem da cidade.  

Devido ao projeto Copa 2014 ser de grande porte, a gestão adequada dos riscos torna-

se fundamental para um maior controle orçamentário, cumprimento de prazos, gestão dos 

stakeholders e entrega das obras. Assim, o gerenciamento de riscos eficaz tem uma 

importância relevante no sucesso do evento e um impacto direto no andamento de uma das 

principais obras em Curitiba, o Clube Atlético Paranaense (CAP). 

Este trabalho tem por objetivo a identificação, categorização e análise dos principais 

riscos envolvidos na e a proposição de respostas aos riscos identificados, através de soluções 

que permitam viabilizar as entregas identificadas como críticas em função do cronograma. 

Vários são os fatores de risco inerentes a um evento que visa reunir um contingente 

tão grande de pessoas. Certamente os episódios verificados nas ruas brasileiras a partir de 
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junho de 2013 farão a FIFA e as autoridades públicas reavaliarem suas estratégias de 

segurança tanto para o entorno dos estádios da Copa como para as aglomerações humanas 

dentro o fora dos estádios. 

 

2.7 PRINCIPAIS RISCOS NEGATIVOS RELACIONADOS À REALIZAÇÃO DA COPA 

DE 2014 EM CURITIBA 

 

2.7.1 Chuva Excessiva 

 

Duas são as condições climáticas que colocam em risco o sucesso de público do 

evento: o rigor do clima frio do inverno curitibano e chuvas intensas e persistentes, capazes de 

fazer transbordar o lago artificial do Parque Barigui. Para atividades que se desenvolvam em 

ambientes sem proteção térmica ou cobertura não há problemas, como nos estádios. 

Desde que o Simepar passou a fazer monitoramento pluviométrico, em 1997, este é o 

junho mais chuvoso na capital. De acordo com o meteorologista Paulo Barbieri, a média 

histórica curitibana para junho é de 116 milímetros. Os gráficos mostram que nos últimos 

quatro anos o volume de chuvas no mês de junho em Curitiba tem crescido de maneira 

uniforme a uma taxa de surpreendentes 50% ao ano. 

 

2.7.2 Frio excessivo 

 

Curitiba é a capital mais fria do Brasil. É famosa por suas baixas temperaturas e junho 

é um mês tipicamente de baixas temperaturas. A venda de roupas de inverno pode ser 

alavancada pelas baixas temperaturas.  

 

2.7.3 Desordem e violência 

 

Em eventos de grande concentração de pessoas é inevitável se considerar a hipótese de 

tumultos, que podem ser localizados em pequenos grupos, mas também podem sair do 

controle e se generalizam. Vários exemplos têm sido observados no Brasil e no mundo com 

manifestações de rua que iniciam de forma pacífica e terminam em violência e vandalismo. 

Os comandos das forças policiais brasileiras reconhecem que não se sentem preparadas para 

saber como devem agir nestas situações. 
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Pode haver o risco de brigas entre facções de torcidas organizadas de times locais 

adversários. Tais confrontos tem sido comuns, inclusive em Curitiba. Muitos dos embates são 

agendados através das redes sociais digitais. Como identificar, monitorar e conter possíveis 

iniciativas indevidas de indivíduos ligados a esses grupos durantes os jogos e garantir a 

segurança dos frequentadores será um grande desafio para a coordenação de segurança.  

Infelizmente a ocorrência de confronto entre torcedores adversários tem se tornado tão 

comum no Brasil, inclusive em dias sem jogos, que há o risco de tais enfrentamentos 

selvagens e covardes serem banalizados pela sociedade, e ainda pior, ter-se a intolerância 

consolidada como uma característica da cultura futebolística brasileira. Caso não sejam 

tomadas desde já atitudes mais enérgicas, muitos potenciais visitantes – estrangeiros ou não – 

serão desestimulados pelo medo e desistirão de participar das atividades promovidas pelo 

evento, comprometendo seriamente seu sucesso. 

 

2.7.4 Overpricing generalizado 

 

A prática abusiva do overpricing (ou sobreprecificação) poderá ocorrer na hotelaria, 

principalmente quando começar a se aproximar a taxa máxima de lotação dos hotéis, como 

também em restaurantes, serviços de transportes e serviços em geral. No comércio também, 

principalmente no comércio de rua e no comércio de pequeno porte próximo a hotéis e 

corredores de circulação. A prática do overpricing deve ser prevenida, coibida e combatida 

pelos órgãos legais de fiscalização e entidades representativas de comércio e serviços, hotéis e 

restaurantes. Na Eurocopa 2014, promovida pela Federação Européia (UEFA) de Futebol e 

realizada na Ucrânia e Polônia, o overpricing foi fortemente combatido e mesmo assim 

praticado, gerando protestos formais da UEFA junto às autoridades ucranianas e poloneses. 

 

2.7.5 Ineficiência econômica no uso de recursos públicos 

 

As atividades de realização da Copa de 2014 e de utilização dos legados, 

especialmente quando utilizam recursos públicos, devem ser realizadas de forma eficiente. 

Sem o planejamento e controle adequados, poderão ocorrer dispêndios excessivos ou 

desnecessários, alocações de verba para finalidades inadequadas, desvios de recursos e não 

aproveitamento de custos de oportunidade. 
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2.7.6 Outros fatores negativos externos ao evento 

 

Além dos fatores de risco diretamente associados à Copa de 2014 em si, existem 

diversos condicionantes externos imprevisíveis, tanto no âmbito nacional quanto do 

internacional, que fogem à capacidade de intervenção dos stakeholders, mas podem trazer 

riscos relevantes para o processo de preparação e realização da Copa. Exemplificando: 

agravamento do cenário macroeconômico internacional, afetando o fluxo de visitantes 

estrangeiros; agravamento do cenário macroeconômico e fiscal nacional, afetando o fluxo de 

torcedores brasileiros e os orçamentos de obras e ações públicas e privadas; e agravamento 

das tensões cenário político nacional com antecipação do processo eleitoral de 2014, afetando 

a coordenação de ações e investimentos entre esferas de governo. 

 

2.8 PRINCIPAIS RISCOS POSITIVOS RELACIONADOS À REALIZAÇÃO DA COPA 

DE 2014 EM CURITIBA 

 

A ocorrência da Copa de 2014 em Curitiba traz diversas oportunidades para a cidade. 

Os investimentos públicos e o esforço orçamentário para a realização do evento pela PMC e 

governo do Paraná irão se justificam na proporção em que tais oportunidades sejam 

confirmadas. Em termos de riscos positivos, vários foram identificados como oportunidades 

para os setores locais de comércio e serviços e estão listados a seguir. 

1) Elevação da competitividade e produtividade: Tanto no nível B2C (direto ao 

consumidor) quanto B2B (atendendo a outras empresas), as empresas locais terão 

uma curva de aprendizado e ganho de produtividade por estarem expostas a um 

consumidor mais exigente e com necessidades diferentes, também por operar em 

um ambiente urbano mais eficiente; 

2) Incremento da internacionalização e qualificação: O contato com consumidores e 

clientes internacionais exige esforço de adaptação do empresário e colaboradores, 

busca de informações e qualificação. Em muitos casos empreendedores informais 

são estimulados a formalizarem seus negócios. Aos negócios da Copa também 

criam oportunidades para o estabelecimento de novas parcerias estratégicas ou até 

mesmo fusões de empresas; 

3) Promoção da cidade e da região: Curitiba, sua região metropolitana e o estado do 

Paraná terão a oportunidade de serem promovidos e expostos internacionalmente 

através da divulgação da Copa e da curiosidade que ela desperta ao redor do 



40 

 

 

mundo. Esta oportunidade, se trabalhada estrategicamente, pode via a adicionar 

uma “marca de origem” aos produtos e serviços regionais, com resultados no 

médio e longo prazo; 

4) Aumento da renda: Pesquisa encomendada pela EMBRATUR, divulgada no início 

de agosto de 2013, calculou que 3,6 milhões de turistas (600 mil estrangeiros e 3 

milhões de brasileiros) irão gastar R$ 25,2 bilhões no Brasil em razão da Copa 

2014. Somente os estrangeiros deverão injetar R$ 6,8 bilhões em nossa economia 

graças à Copa. Esse número (um tanto otimista, convenhamos) representa o dobro 

dos visitantes internacionais que foram à África do Sul para a Copa de 2010. 

Curitiba encontra-se em 9º lugar entre as 12 cidades-sede na perspectiva de 

recepção de turistas (204,6 mil) e de gasto total esperado (R$ 860 milhões);  

5) Viabilização e aceleração de planos de negócio: O aumento da demanda, ou uma 

demanda concentrada por dias específicos do evento, pode significar a viabilização 

de um investimento em melhoria, ou a antecipação ou aceleração de um Plano de 

Negócio para empresas que saibam aproveitar o movimento turístico gerado pela 

Copa; 

6) Capitalização de micro e pequenas empresas locais: A injeção de receita por 

aumento de demanda, mesmo que pontual, pode significar uma importante injeção 

no caixa de MPEs atentas e adaptáveis às oportunidades. No que tange à área de 

eventos, também é possível observar o surgimento de oportunidades para as 

empresas que prestam serviços nessa área. Assim, serviços de apoio à realização 

de eventos, tais como locação de equipamentos, iluminação, sonorização, 

produção, etc. podem se beneficiar desse contexto e aproveitar oportunidades 

geradas pela realização de eventos decorrentes da Copa do Mundo FIFA 2014. É 

importante destacar que os eventos não precisam ser necessariamente oficiais, isto 

é, eventos da FIFA. Porém, nesses casos e naqueles que envolvam a contratação 

desses serviços via comitê organizador local, é fundamental a observância aos 

requisitos de contratação, elaborados pelos contratantes, a fim de que 

oportunidades não sejam desperdiçadas pela não adequação a tais exigências;  

7) Crescimento da renda/efeito-renda: O crescimento da receita na cidade causado 

pela entrada de novos consumidores gera um efeito-renda que se multiplica no 

aumento das compras de produtos e serviços de MPEs por pessoas físicas e 

jurídicas; 
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8) Melhoria da estrutura para turismo: A estrutura para turismo e operação de 

negócios será certamente ampliada e melhorada, o que tornará Curitiba mais 

atrativa para investimentos sustentáveis e eventos de grande porte em médio prazo; 

9) Melhoria da infraestrutura urbana: A melhoria da mobilidade urbana e outros 

aspectos da infraestrutura de Curitiba também transferirá produtividade às 

empresas.  

10) Valorização imobiliária: O perfil de alguns bairros serão positivamente afetados a 

partir dos empreendimentos âncora gerados pela Copa, especialmente o bairro 

Água Verde, onde localiza-se a Arena da Baixada, do Clube Atlético Paranaense – 

o estádio oficial para os jogos da Copa 2014 em Curitiba. O mesmo ocorre com 

outros pontos da cidade onde tenham sido efetuadas intervenções de melhoria em 

decorrência da Copa 2014. Clusters comerciais e gastronômicos certamente serão 

prestigiados pelos visitantes, o que contribuirá para consolidá-los ainda mais. 

11) Melhoria da governança pública: A cooperação, que em alguns momentos foi 

forçada pelas circunstâncias especiais da Copa, entre as três esferas 

governamentais em Comitês de Copa do Mundo, exigiram novo tipo de postura e 

ação coordenada da gestão pública, gerando um aprendizado (ainda incipiente) que 

poderá ser replicado em outros desafios que também exigem articulação e gestão 

compartilhada. 

12) Promoção internacional e atração de investimentos: É premente uma ampla ação 

de promoção internacional da cidade de Curitiba e do estado do Paraná para expor 

adequadamente nossos diferenciais e atrações. Também é uma oportunidade de 

consolidar espaços para recepção de shows e outros eventos internacionais em 

ambiente fechado. Tal oportunidade é real com o advento da nova Arena e poderia 

ter sido ainda mais potencializada caso houvesse sido possível adotar a Pedreira 

Paulo Leminski como local de realização da FIFA Fan Fest, pois há limitações 

para a área do Parque Barigui como palco preferencial de eventos ao ar livre. Novo 

impulso ocorrerá após a inauguração do Centro Municipal de Convenções. 

13) Efeito social: Outro possível impacto indireto trazido pela Copa de 2014 reside nos 

efeitos sociais e em cadeia advindos de ações ligadas à realização da Copa. Muitos 

dos riscos positivos aqui mencionados estão relacionados às variações previsíveis 

no comportamento agregado dos setores econômicos. Um exemplo é o possível 

impacto gerado pelo Programa de Voluntariado sobre a escolaridade e renda da 

população de mais baixa renda que tenha participado do programa; outra seria a 
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potencial redução da violência e criminalidade decorrentes dos investimentos em 

segurança. 

14) Adequação estratégica da imagem da cidade: Em pesquisa realizada pelo Instituto 

de Turismo de Curitiba, 40% dos visitantes tem uma imagem de Curitiba como 

Capital da Qualidade de Vida, outros 25% enxergam-na como Capital Ecológica 

ou da Sustentabilidade e outros 20% a percebem como Capital Cultural. Estas três 

indicações perfazem 85% das imagens que Curitiba deixa em quem a visita. 

Poucos a vêm como uma Capital Turística ou um Lugar para Investir, o que seria 

mais interessante. E não traz mais à mente do visitante a antiga e saudosa imagem 

de Cidade Modelo. 

 

2.9 RISCOS RELACIONADOS À ESCOLHA DO ESTÁDIO 

 

Sem dúvida a decisão a mais temerária para os planos de Curitiba sediar a Copa de 

2014 foi a escolha da Arena da Baixada como estádio para realização dos jogos sem a devida 

análise de todas as restrições e riscos que tal decisão agregava. Inclusive para o próprio clube. 

Para exemplificar, realizados um inventário dos riscos que poderiam (ou melhor, deveriam) 

terem sido mapeados quando da fase de análise das opções existentes para escolha do estádio 

da Copa em Curitiba, de acordo com as distintas fases do projeto. 

1) Riscos identificados na fase de captação de recursos: 

− Indisponibilidade por parte do CAP de recursos financeiro suficientes para 

execução do projeto de adequação do seu estádio; 

− Baixa capacidade de endividamento do CAP para o montante exigido; 

− Morosidade dos entes públicos na definição de uma solução para viabilizar 

financeiramente o projeto; 

− Demora na chegada das verbas negociadas; 

− Ausência de garantias financeiras aceitáveis pelo BNDES; 

− Chance de não aprovação do pedido de financiamento pelo BNDES; 

− Chance de não aprovação pela Câmara Municipal da cessão de Títulos de 

Potencial Construtivo para o CAP; 

− Dificuldade em validar um cronograma físico/financeiro confiável; e 

− Benchmarking inadequado. 

2) Riscos identificados na fase de fechamento de contratos: 
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− Falta de previsibilidade para o recebimento das parcelas do financiamento; 

− Possibilidade de imposição legal da adoção das regras de contratações públicas 

no uso dos recursos garantidos pelos Títulos de Potencial Construtivo; 

− Ausência de um cronograma de desembolsos financeiros confiável; 

− Falta de fornecedores capacitados para atender as demandas solicitadas; e 

− Atraso nos prazos de entrega de produtos ou execução de serviços. 

 

3) Riscos identificados na fase de execução da obra: 

− Obra iniciadas sem garantia de aprovação do contrato de financiamento; 

−  Falta de cumprimento dos cronogramas estabelecidos; 

−  Condições meteorológicas desfavoráveis; 

−  Descontrole orçamentário; 

−  Turnover de funcionários; 

−  Ausência de pessoal qualificado para execução do projeto; 

−  Ausência de gestão adequada no canteiro de obras gerando problemas de 

fiscalização; 

−  Ausência de controle de qualidade nas execuções; 

−  Falta de fiscalização no recebimento de materiais de baixa qualidade; e 

−  Incompatibilidade de projetos (engenharia x execução). 

4) Riscos identificados na fase de conclusão e entrega das obras: 

− Falta de qualidade das entregas; 

− Entrega parcial do que inicialmente havia sido proposto; 

− Descumprimento do cronograma; 

− Geração de retrabalhos; e 

− Ausência de cumprimentos legais para aprovação das documentações das 

entregas das obras. 

5) Riscos identificados para após a conclusão e entrega das obras: 

− Aumento dos custos de operação e manutenção do estádio; 

− Elevação de receitas gerar um desequilíbrio de forças com times rivais; 

− Impossibilidade de concessão de benefícios idênticos por parte do poder 

público gerar aumento dos conflitos entre torcidas e do vandalismo. 
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2.10 GERENCIAMENTO DOS STAKEHOLDERS 

 

Stakeholders é o termo que identifica as partes interessadas no projeto, pessoas ou 

organizações ativamente envolvidas ou cujos interesses podem ser positivamente ou 

negativamente afetados como resultado da execução ou do término do projeto. Eles podem 

também exercer influência sobre os objetivos e resultados do projeto.  

Projetos são planejados e executados por pessoas, para que sejam bem sucedidos é 

importante definir uma estrutura formal para os indivíduos envolvidos. Desta forma, em nosso 

projeto buscaremos que todos tenham claro entendimento de suas funções e responsabilidades 

para realizar as atividades do projeto. Para assegurar o sucesso do projeto é importante 

identificar e classificar as partes interessadas, suas necessidades e expectativas, bem como a 

forma como elas podem influenciar o projeto, ou ainda traçar um plano para lidar com todas 

elas.  

O gerenciamento dos stakeholders está integrado ao gerenciamento das comunicações, 

um dos fatores-chave para o sucesso na gestão de qualquer projeto. Estabelece como as 

informações oportunas e adequadas sobre o projeto chegarão às partes interessadas de forma 

clara e no tempo adequado. Este processo envolve a geração, coleta, armazenamento, 

recuperação, distribuição e organização das informações referente ao projeto e seus 

resultados. 

A informação, elemento chave no processo de comunicação, precisa ser gerada, 

coletada, interpretada, armazenada e transferida de modo que quem vai recebê-la interprete-a 

na forma e essência em que foi gerada. O fato é que para este processo correr efetivamente 

como desejado por um gerente, acionista ou mesmo um executante do projeto, as pessoas 

devem estar preparadas e habilitadas para tal. 

Para conseguir que todos os envolvidos compreendam os objetivos do projeto e 

motivem-se dentro das mesmas diretrizes, deve-se utilizar uma codificação ótima das 

informações a serem transferidas e estimular o feedback, buscando certificar-se da 

reciprocidade do entendimento de todos.  

A Teoria dos Stakeholders suscitou cinco diferentes abordagens ou perspectivas desde 

sua concepção. As principais são as Abordagens Descritiva, Instrumental, Normativa, 

Gerencial e Individualista. 

1) Abordagem Descritiva: Proposta por Brenner e Cochran em 1991. Descreve as 

formas de interação entre os stakeholders e propõe mecanismos para gerenciá-las 
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estrategicamente. Especifica quatro possibilidades de atuação: pró-

ação/antecipação, acomodação, defesa e reação/oposição;  

2) Abordagem Instrumental: Proposta por T. M. Jones em 1995. Relaciona os 

objetivos com os recursos necessários e seus provedores, com foco nos resultados 

programados. Defende que a relação entre a organização responsável pelo projeto 

e seus stakeholders seja sustentada em confiança mútua, portanto regida por 

comportamento ético e sem práticas oportunistas;  

3) Abordagem Normativa: Proposta por M. C. Deck em 1994. Propõe a análise das 

razões pelas quais os diferentes stakeholders devem ser considerados como tal e a 

partir desta análise estabelecer as diretrizes do padrão de relacionamento com cada 

um. Exige que a organização responsável pelo projeto insira e legitime os 

interesses dos stakeholders-chave em todas as etapas do projeto. 

4) Abordagem Gerencial: Revisão consolidadora proposta por Freeman em 2004. 

Busca explicitar a necessária convergência dos caráteres normativo e empírico 

(descritivo e instrumental) suscitados por sua teoria original, não recomendando a 

distinção de perspectivas. Defende que o foco dos empreendimentos deve ser a 

criação de valor para toda a sociedade, sendo este seu sentido primordial, 

explicitamente amparada em valores éticos. Contrapõe-se à defesa intransigente do 

interesse dos acionistas, comum à maioria das organizações. 

5) Abordagem Individualista: Proposta por Freeman em 2000. Identifica os 

indivíduos devem ser as figuras centrais de todos os processos de criação de valor 

pelas organizações, estabelecendo princípios para um novo Capitalismo de 

Stakeholders. Reconhece que cada indivíduo possui valores, interesses e 

comportamentos diferenciados, inviabilizando a categorização por grupos de 

interesse e exigindo uma abordagem de alcance individual e novas estratégias. 

A Teoria dos Stakeholders defende a necessidade de qualquer organização,  

empreendimento ou projeto considerar em seus planejamento os interesses dos diversos 

grupos impactados por ela ou seus produtos e serviços em todas as etapas, de forma 

estrategicamente estruturada, sob risco de inviabilizar os resultados almejados. 

 

2.11 OS STAKEHOLDERS RELACIONADOS À COPA 2014 EM CURITIBA 

 

Os principais stakeholders identificados no Projeto Oficial da Copa 2014 em Curitiba 

são representantes da FIFA, Governo Federal, Governo Estadual do Paraná, Governo 
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Municipal de Curitiba, Poderes Legislativos, Clube Atlético Paranaense e Cidadãos 

curitibanos. A participação destes stakeholders e as consequências geradas pelas decisões por 

eles tomadas tem impacto fundamental no andamento das obras em Curitiba, bem como no 

cumprimento dos prazos previamente acordados.  

A seguir identificaremos e caracterizamos os principais stakeholders relacionados à 

realização da Copa 2014 em Curitiba. 

 

2.11.1 FIFA 

 

A FIFA fica sediada na Suíça e desde o dia 8 de junho de 1998 seu presidente é o 

economista suíço Joseph Sepp Blatter, eleito sucessor do brasileiro João Havelange. É o 

oitavo presidente da história da entidade.  

No Brasil, ela é representada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio 

de Janeiro e o presidente é o José Maria Marin. A CBF e os LOC’s (2014 FIFA World Cup 

Brazil - Local Organizing Committee) são denominados de Associação de Organização, cuja 

responsabilidade é organizar e hospedar o evento até o final do campeonato final com 

segurança. Esta associação local é controlada e supervisionada pela FIFA e deve seguir todas 

as orientações fornecidas, respeitando esta hierarquia para todos e quaisquer assunto referente 

à Copa 2014. Alguns grupos de trabalho foram criados pela FIFA e pelos Comitês Locais de 

Organização (LOC FIFA), são eles: Transporte, Acomodação, Segurança, Marketing, 

Voluntariado e Estádio. Estes são departamentos e empresas específicas associadas à FIFA, 

sendo os representantes de cada um o Estado, Município e Clube Atlético Paranaense (CAP).  

 

2.11.2 Governo Federal 

 

Quanto à estrutura do Governo Federal, está dividida em dois comitês principais: o 

CGCOPA (Comitê Gestor), responsável por definir, aprovar e supervisionar as ações do 

Governo Brasileiro para a realização da Copa e o GECOPA (Grupo Executivo), responsável 

por coordenar, consolidar as ações, estabelecer metas e monitorar os resultados de 

implementação e execução das ações para a Copa 2014. O Coordenador da Secretaria 

Nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor (Alcino Reis) em a função de 

coordenar todas as ações do governo relacionadas à Copa de 2014.  

Algumas câmaras temáticas foram criadas no Governo Federal para discussão de 

temas específicos são elas: Infraestrutura, Estádios, Segurança, Desenvolvimento Turístico, 
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Meio Ambiente e Sustentabilidade, Promoção comercial e tecnológica, Saúde, 

Cultura/Educação e Ação Social e Transparência. Estas Câmaras têm como missão propor 

políticas públicas e soluções técnicas necessárias, eficientes e transparentes que garantam a 

formação de um legado alinhado aos interesses estratégicos do país. O CGCOPA associado ao 

Comitê de Responsabilidade de Curitiba irão coordenar as ações, através da formalização de 

responsabilidades das ações através da matriz de responsabilidades.  

O Ministério Público Federal criou um grupo de trabalho da Copa do Mundo de 2014 

para acompanhar os preparativos da Copa. As principais intuições responsáveis pelo 

acompanhamento das ações do Projeto Copa 2014 são: Local Organising Committee –

LOC/FIFA, Governo Federal –Sistema de Monitoramento da Copa –SMC, Controladoria 

Geral da União –Portal Transparência, Câmara dos Deputados –Rede de Fiscalização e  

Controle da Copa 2014, Advocacia Geral da União –Monitoramento ações judiciais 

relacionadas, Ministério Público Federal e Estadual, Tribunal de Contas da União e do 

Estado, Procuradoria-geral do Estado e do Município, Comitê Executivo Estadual: Governo e 

sociedade civil organizada, Assembléia Legislativa do Paraná -Comissão da Copa 2014, 

Câmara Municipal de Curitiba - Comissão da Copa 2014 e Conselho da Cidade de Curitiba 

(CONCITIBA) - IPPUC.  

 

2.11.3 Governo Estadual  

 

O Governo do Estado é composto pelo Governador Beto Richa e pela Secretaria 

Estadual da Copa (Mario Celso Cunha). Esta secretaria tem como função coordenar as ações 

que envolvem as estratégias para a Copa do Mundo de 2014, incluindo a cidade de Curitiba e 

outros municípios paranaenses.  

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná, stakeholder da maior relevância por 

fiscalizar a aplicação dos recursos públicos estaduais e municipais empregados nas obras 

relacionadas à Copa 2014 (inclusive na Arena) criou um grupo de trabalho que fiscalizará as 

prestações de contas e aplicação do regime diferenciado de contratação.  

Além disso, alguns representantes foram selecionados pelo próprio Governo do Paraná 

para comporem as Câmaras Temáticas relacionadas à Copa 2014 em Curitiba. Esse grupo é 

majoritariamente constituído por elementos do próprio governo estadual. Poucos foram os 

representantes de foram da estrutura pública, provavelmente para não dar voz a posições 

politicamente desconfortáveis. Seguem as principais câmaras temáticas e suas principais 

responsabilidades:  
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− Câmara Temática do Turismo: A Câmara Temática do Turismo tem como 

finalidade identificar, propor, deliberar, articular, acompanhar e avaliar ações e 

projetos desenvolvidos por diferentes organizações em prol do turismo do Paraná, 

com vistas a realização da Copa do Mundo da Fifa 2014. Propõe-se também a 

mobilizar e informar os diferentes públicos envolvidos nas fases pré, durante e pós 

evento, primando pela otimização de recursos e alcance de resultados que 

fortaleçam a Marca Paraná no cenário turístico estadual, nacional e internacional, 

beneficiando a comunidade paranaense e atendendo com qualidade o visitante; 

− Câmara Temática da Segurança: A Câmara da Segurança irá acompanhar 

programas do setor da segurança pública, sugerir pauta das reuniões, trazer 

informações e sugestões que envolvam a área, bem como fazer o acompanhamento 

de todos os projetos. Envolve Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica, 

Polícia Federal, Detran, Diretran, Polinter, Corpo de Bombeiros, Secretaria de 

Segurança, Secretaria Antidrogas, Casa Militar, Guarda Municipal, Polícia 

Rodoviária Estadual e Federal, e outros setores; 

− Câmera Temática do Meio Ambiente e Sustentabilidade: A Câmara do Meio 

Ambiente e Sustentabilidade tem como objetivo garantir que a Copa do Mundo no 

Brasil seja uma Copa sustentável, com selo verde, ecologicamente correta, 

envolvendo áreas de controle de poluição, água e luz, dentro dos critérios 

antipoluentes. Envolve ainda, setores de recursos hídricos, controle de meio 

ambiente, dentre outros; 

− Câmara Temática da Educação, Cultura, Educação, Cultura, Esporte e Ação 

Social: A Câmara da Educação, Cultura, Esporte e Ação Social engloba ações na 

educação escolar, capacitação, acessibilidade, cursos de idiomas, vídeos, fanfest, 

parques, telões, shows, eventos, e tudo que se enquadrar dentro das áreas citadas. 

Ainda, receber projetos e captar recursos de outros setores, como iniciativa privada 

e governo federal; 

− Câmara Temática Comercial e Tecnologia: A Câmara de Comercial e Tecnologia 

irá acompanhar os assuntos relacionados ao setor comercial, tanto de empregados, 

como de negócios, fomento e negociações de convênios e projetos. Na área da 

tecnologia, ações de informação, internet, negócios e outros. Envolvem entidades 

como, FIEP, CELEPAR, LACTEC, FACIAP, FECOMERCIO, ACP-PR, 

SEBRAE, IPPUC, COMEC, e outros órgãos públicos e privados; 
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− Câmara Temática de Infraestrutura: A Câmara da Infraestrutura foi criada para 

propor e acompanhar projetos junto aos órgãos da Prefeitura (IPPUC), do Governo 

do Estado (COMEC), assim como do Governo Federal, através dos 23 Ministérios 

integrados ao conjunto da Copa do Mundo, além de ações junto à Caixa 

Econômica Federal, Banco do Brasil, Embratur, e outros órgãos. Também 

acompanhar e/ou sugerir, programas na Cidade-sede (Curitiba), Região 

Metropolitana e nos demais 399 municípios do Estado do Paraná; 

− Câmara Temática da Transparência: A Câmara da Transparência tem o objetivo de 

manter um permanente quadro de transparência, utilizando as ferramentas de 

acompanhamento da utilização de recursos públicos. Também fiscalizar as obras e 

projetos para a Copa do Mundo 2014. Envolvendo Tribunal de Contas, Ministério 

Público, Procuradoria Geral do Estado, Procuradoria Geral do Município, 

Ouvidoria Geral, Secretaria da Justiça, Secretaria de Controle Interno, Tribunal de 

Justiça, Ordem dos Advogados do Brasil-PR, e outros setores de fiscalização; 

− Câmara Temática dos Estádios: A Câmara de Estádios tem a finalidade de 

acompanhamento das obras, cumprimento dos prazos, responsabilidade dos 

acordos assinados, projetos de engenharia e arquitetura, levantamento de custos, 

financiamento para as obras, alterações do Caderno de Encargos da FIFA, projeto 

do entorno, estacionamento, segurança, viabilizar Centro de Imprensa, área Vip, 

setor de voluntários, além de outros compromissos com o projeto Copa do Mundo. 

− Câmara Temática da Saúde: A Câmara da Saúde irá acompanhar todos os 

controles de doenças, vacinas e estrutura, para bem receber o turista, nos hospitais, 

prontos-socorros, veículos de emergência, atendimento no estádio, aeroporto e 

outros locais de concentração de pessoas. Estrutura para atendimento rápido, com 

médicos e enfermeiros de plantão, além de UTIs móveis e sistema de 

radiocomunicação. 

 

2.11.4 Governo Municipal – Prefeitura de Curitiba 

 

O Governo Municipal participa das discussões, decisões e encaminhamentos através 

do Gabinete do Prefeito, da Secretaria Municipal da Copa, do Instituto de Pesquisa e 

Planejamento Urbano de Curitiba-IPPUC e da Assessoria para Assuntos da Copa do Mundo 
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FIFA Brasil 2014. A secretaria da Copa tem como função articular ações preparatórias do 

município para a realização do Projeto.  

 

2.11.5 Poderes Legislativos 

 

O principal fator motivador da atuação dos integrantes do poder legislativo em 

participar das discussões para formulação e aprovação do arcabouço legislativo necessário 

para realização da Copa 2014 dentro das premissas definidas entre o Governo Federal e a 

FIFA não poderia deixar de ser o potencial de exposição na mídia que o tema possui. 

Mas além desse fator, alguns legisladores, especialmente na dimensão política local, 

possuem motivação extra, ou por serem notórios torcedores de times de Curitiba e terem 

compromisso com a defesa dessa reputação ou por possuírem ligação com grupos econômicos 

que tem interesse nos investimentos públicos e privados que o megaevento acarretará. 

Evidentemente não se deve desconsiderar o apoio ao projeto motivado pelos benefícios 

sociais e econômicos gerados pela Copa bem como seu legado para o aprimoramento da 

infraestrutura da cidade, especialmente obras de mobilidade.  

Porém trata-se verdadeiramente da utilização de recursos públicos vultosos para um 

time de futebol (que não o único da cidade) para viabilizar um evento privado de curtíssima 

duração, cujo lucro bilionário não ficará no Brasil, e cuja instituição organizadora não 

participa dos custos e exige controle total sobre o evento, acima inclusive das leis brasileiras e 

da soberania nacional. Posto desta maneira, não há como não acirrar o senso crítico de todo 

cidadão esclarecido, quanto mais de seus representantes eleitos. 

− Câmara Municipal de Curitiba: A Câmara Municipal de Curitiba criou a Comissão 

Especial para Acompanhamento dos Assuntos relacionados com a Copa de 2014 e 

com a Olimpíada de 2016. 

− Assembleia Legislativa do Paraná (ALPR): No legislativo estadual do Paraná a 

opção foi por não criar uma Comissão Temporária para tratar dos assuntos 

relacionados à Copa 2014 em Curitiba. Os projetos de lei e debates sobre o tema 

são segmentados e direcionados às Comissões Permanentes especializadas 

existentes (especialmente seis: Esportes, Turismo, Infraestrutura, Juventude, 

Defesa do Consumidor, Segurança Pública) para posterior aprovação em plenário. 

− Congresso Nacional: Em todas as esferas legislativas foram instaladas Comissões 

Espacial para agilizar a discussão, e pretensamente acelerar a aprovação da Lei 
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Geral da Copa, que ajusta a legislação brasileira aos compromissos assumidos pelo 

presidente Lula com a FIFA. Alguns dispositivos ainda permanecem em discussão.  

A Câmara Federal instituiu em 24 de março de 2009 a Subcomissão Permanente da 

Comissão de Fiscalização Financeira e Controle para acompanhamento, fiscalização e 

controle dos recursos públicos federais destinados à Copa de 2014 e às Olimpíadas de 2016. 

Curiosamente, nenhum dos 44 deputados (22 titulares e 22 suplentes) que integram esta 

Subcomissão é paranaense. 

No Senado da República foi constituída a Subcomissão Permanente de 

Acompanhamento da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016. O senador pelo 

Paraná Sérgio Souza (PMDB) faz parte desta subcomissão, que é composta por 18 senadores 

(9 titulares e 9 suplentes). Por sua vez, o senador Roberto Requião (PMDB), presidente da 

Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal soube aproveitar a discussão 

sobre o Lei Geral da Copa em sua comissão para atrair para si os refletores da mídia nacional, 

qualificando-se como mais um stakeholder relevante no processo de desenvolvimento da 

Copa do Mundo 2014. 

 

2.11.6 Clube Atlético Paranaense 

 

A Arena da Baixada receberá quatro jogos da Copa do Mundo de 2014. O estádio terá 

capacidade para 41 mil espectadores, com investimento de R$ 234 milhões, sendo R$ 123 

milhões via financiamento federal. A última previsão é de que conclusão das obras será em 

junho de 2013.  

Mesmo antes da escolha do Brasil como sede da Copa, o estádio do Atlético 

Paranaense rivalizava com as melhores arenas de futebol do mundo. A Arena da Baixada, 

inaugurada em 1999, já nasceu moderna e por isso acabou por figurar como um dos três 

únicos estádios particulares a sediar jogos do Mundial. O espaço foi o primeiro palco do 

futebol brasileiro a adotar o naming rights com o título de Kyocera Arena entre 2005 e 1° de 

abril de 2008.  

Como era reconhecido como o mais moderno estádio de futebol do Brasil, e pela 

possibilidade técnica e financeira de adaptação do espaço para a realização da Copa 2014, foi 

uma opção natural a tornar a Arena o estádio oficial da Copa em Curitiba. Houve uma disputa 

entre os grandes clubes de futebol de Curitiba (além da Federação Paranaense de Futebol, 

dona do abandonado estádio do Pinheirão) pela oportunidade ímpar de ter em seus estádios os 

jogos da Copa do Mundo. Porém o lobby do CAP foi mais forte.  
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O CAP aceitou adaptar seu estádio às exigências da FIFA, com a finalização do setor 

de arquibancadas paralelo ao gramado e a remodelação da cobertura. O complexo esportivo, 

projetado para ser um espaço destinado a múltiplos eventos, contará com um centro de 

negócios e um comercial, internet wireless, praça de alimentação e estacionamento para 1.900 

veículos. O que não se previu com antecedência foi o desafio de estruturar a engenharia 

financeira para viabilizar o projeto. 

 

2.11.7 Sociedade Civil Organizada 

 

Como já citado, dentre os benefícios principais que podem ser gerados para a 

comunidade curitibana estão a geração de oportunidades de desenvolvimento 

socioeconômico, com desdobramentos para os setores da cultura, do esporte, da infra-

estrutura, do turismo, do comércio e dos serviços. Dentre os riscos principais estão violações 

aos direitos da população e comunidades locais, descontrole orçamentário, falta de 

transparência com os gastos públicos, superfaturamento de obras e irregularidades contratuais. 

Os benefícios proporcionados pela recepção de um evento deste porte devem ser repartidos 

entre a sociedade e não penas os gastos gerados.  

Com base nos princípios da gestão democrática, da soberania popular, da justiça 

fundiária e da função social da cidade, a sociedade, através do Comitê Popular da Copa em 

Curitiba, reivindica sua participação no processo decisório de maneira ampliada, com 

transparência e respeito aos direitos humanos de todos e todas sem distinções. Comitê Popular 

da Copa de 2014 em Curitiba. O Comitê Popular da Copa é composto por movimentos 

sociais, entidades e coletivos que reivindicam sua participação no processo decisório de 

maneira ampliada, com transparência e respeito aos direitos humanos. Está articulado junto à 

rede nacional realizando ações de monitoramento de políticas públicas, mobilização da 

sociedade civil e formação de comunidades. Em Curitiba, mais de 25 entidades participam 

desta iniciativa. 

A demanda por recursos humanos, que deverá gerar centenas de milhares de 

oportunidades de emprego. Todos os serviços direta ou indiretamente relacionados ao 

Mundial, como os de guias turísticos, voluntários, profissionais de hotelaria, restaurantes, 

motoristas de táxi, de ônibus, agentes de serviços públicos, terão de ser preparados para 

receber turistas de todas as partes do mundo. 

Esse preparo envolverá um esforço das prefeituras em treinamento, que deverá incluir, 

por exemplo, aulas de línguas estrangeiras. Contar com gente qualificada será um dos grandes 
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desafios da Copa de 2014, em um esforço de capacitação que poderá também envolver setores 

da iniciativa privada. Além da comunidade curitibana e trabalhadores envolvidos nas obras, 

alguns cidadãos podem se cadastrar para milhares de trabalhos voluntários durante a Copa 

2014. 

Há ainda diversas organizações com atuação relevante desenvolvendo atividades 

relacionadas à preparação da cidade para a Copa de 2014, Entre elas destacam-se o Serviço 

Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa (SEBRAE), a Associação Comercial do 

Paraná (ACP), a Federação do Comércio do Estado do Paraná (FECOMÉRCIO), a Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB), o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) as 

centrais sindicais, blogueiros, jornalistas e veículos de mídia, com destaque para a Gazeta do 

Povo. 

 

2.12  A ATUAÇÃO DOS STAKEHOLDERS DURANTE O PERÍODO DE PREPARAÇÃO 

PARA A COPA DE 2014 EM CURITIBA 

 

Para compreendermos a influência dos diversos stakeholders envolvidos, 

apresentaremos a seguir uma breve cronologia dos principais fatos relacionados à definição de 

Curitiba como uma das sedes da Copa 2014, com ênfase na principal polêmica surgida: a 

escolha da Arena da Baixada como estádio oficial da Copa. 

 

2.12.1 Ano 2006 

 

O Brasil confirma interesse junto à FIFA em realizar a Copa de 2014 e 

extraoficialmente a escolha fica acertada. Curitiba e diversas outras cidades trabalham para 

apresentar suas candidaturas a cidades-sede. O Governador do Paraná, Roberto Requião não 

demonstra nenhum entusiasmo com a Copa em Curitiba, até porque não estará mais á frente 

do governo. O vice-governador Orlando Pessuti, ao contrário, é franco entusiasta do projeto e 

representa o estado do Paraná nas discussões sobre o assunto Copa 2014. O Prefeito de 

Curitiba, Beto Richa, embora prefira automobilista ao futebol, autoriza o IPPUC a estruturar 

candidatura da cidade, vislumbrando principalmente os dividendos eleitorais para sua 

campanha ao governo do Estado em 2010.  

Já cambaleante pela morosidade do poder público, a candidatura curitibana enfrentou 

os problemas de relacionamento entre os presidentes da CBF, Ricardo Teixeira, e da 

Federação Paranaense de Futebol, Onaireves Moura. Dívidas referentes ao jogo Brasil x 
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Uruguai, pelas Eliminatórias de 2006, no Pinheirão, teriam deteriorado a relação dos 

dirigentes. Teixeira visitou pessoalmente as cidades interessadas em brigar por uma vaga no 

Mundial, mas desviou do Paraná alegando não ter sido convidado pelo governador Roberto 

Requião. O tratamento em relação à FPF mudou nitidamente quando Hélio Cury assumiu a 

entidade em novembro de 2007. 

Alegando melhor adequação ao caderno de encargos da Fifa, principalmente em 

relação ao entorno da praça esportiva, o governador Roberto Requião indicou o Pinheirão, da 

FPF, como estádio da cidade para o torneio. O local seria reconstruído com investimento 

estrangeiro e entregue até 2012. O Coritiba e o Paraná encamparam a ideia. 

Tendo seu presidente, Mario Celso Petraglia (desafeto de Requião), como principal 

personagem, o Atlético promoveu um forte lobby para que a Arena virasse o jogo e fosse a 

escolhida. A alegação principal era de que o investimento na finalização da Baixada seria 

menor do que o de levantar um eventual novo estádio. Vereadores ligados ao Furacão deram 

apoio à empreitada, com destaque a Mario Celso Cunha, ferrenho opositor ao estádio da FPF 

e atualmente secretário especial do Paraná para assuntos da Copa. 

 

2.12.2 Ano 2007 

 

Em maio de 2007, o governo estadual, em votação, optou oficialmente pela Arena 

como palco dos jogos da Copa em Curitiba. Das nove pessoas que participaram da escolha, 

apenas duas defenderam o projeto inicial do governo estadual: Ricardo Gomyde (presidente 

da Paraná Esporte) e Maurício Requião (secretário estadual de Educação). Aprovaram a 

inclusão da Baixada na candidatura curitibana o governador em exercício Orlando Pessuti; os 

secretários Celso Caron (Turismo), Júlio de Araújo (Obras Públicas) e Rafael Iatauro (Casa 

Civil); o presidente da Assembleia Legislativa, Nelson Justus; o líder do governo na Casa, 

Luiz Claudio Romanelli; e o presidente do PMDB no Paraná, Renato Adur. 

Em 25 de outubro de 2007, governadores de 12 dos 18 estados brasileiros que 

almejavam receber os jogos vão a Zurique para reforçar a campanha por suas cidades. O 

Paraná fica fora do evento. Foram para o corpo a corpo pelo Mundial: Eduardo Braga (AM), 

Alcides Rodrigues (GO), Ana Júlia Carepa (PA), José Serra (SP), Sérgio Cabral (RJ), Aécio 

Neves (MG), Binho Marques (AC), José Roberto Arruda (DF), Jacques Wagner (BA), Cid 

Gomes (CE), Blairo Maggi (MT) e Eduardo Campos (PE). No dia 30 de outubro de 2007 o 

Brasil é escolhido oficialmente como sede da Copa de 2014. A Fifa aceita que o país eleja 12 
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cidades-sede, o que eliminaria seis candidatas. Se por critérios técnicos Curitiba estaria 

assegurada, sua pífia movimentação política coloca em dúvida a vitória paranaense.  

 

2.12.3 Ano 2008 

 

A FIFA divulga novas determinações para a edificação das praças esportivas que 

servirão de palco para a Copa de 2014. As novas exigências elevam expressivamente os 

custos das obras necessárias para adaptar a Arena. Inicialmente, o Atlético considerava que 

poderia arcar com os custos para adaptar a Baixada ao Caderno de Encargos da Fifa de 1995. 

Como a entidade divulgou novas determinações o clube se viu incapacitado de desembolsar 

todo o custo das obras. 

 

2.12.4 Ano 2009 

 

Após uma campanha acirrada, vencida pelo grupo oposicionista liderado por Marcos 

Malucelli, que assume a presidência no lugar de Mario Celso Petraglia, criou-se um impasse: 

quem paga a conta? A nova diretoria critica publicamente a irresponsabilidade da gestão 

anterior em propor a Arena como estádio para a Copa 2014 sem que o clube dispusesse de 

recursos financeiros para fazer frente aos investimentos necessários. Malucelli reforçou que 

não faria loucuras pela Copa e que precisaria da ajuda do poder público. O clube teria 

condições de desembolsar apenas R$ 45 milhões, o equivalente a um terço do valor estimado 

para custear o projeto do estádio nos padrões exigidos pela Fifa. Sem ajuda, abriria mão de 

abrigar os jogos do torneio, mesmo com o clube tendo se comprometido em documento 

enviado à FIFA a adequar seu estádio às demandas da entidade. O presidente atleticano 

rejeitou pedir empréstimo do BNDES. 

Vendo a situação se complicar por falta de dinheiro, o ex-presidente atleticano, Mario 

Celso Petraglia, sugeriu a criação da Arena Atletiba. O Coritiba ajudaria a bancar a reforma 

do Joaquim Américo e ambos mandariam seus jogos no local, como fazem o Bayern de 

Munique e o Munique 1860 na moderníssima Allianz Arena. Os clubes não compraram a 

ideia. 
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2.12.5 Ano 2010 

 

Sem saída, os governos estadual e municipal iniciaram estudos para viabilizar 

legalmente o financiamento das obras na Arena. A demora para se encontrar uma solução 

viável e convincente colocou o estádio sob ameaça de ser cortado do torneio, como ocorreu 

com o Morumbi, em São Paulo. 

Um dos projetos foi apresentado pelo vereador Luiz Claudio Romanelli (PMDB). De 

acordo com ele, a Copel destinaria R$ 40 milhões de seu orçamento para marketing para o 

Atlético. Em troca, o estádio passaria a se chamar Arena Copel por tempo a ser combinado. A 

proposta foi abandonada antes de ser provavelmente barrada pela Comissão de Constituição e 

Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa. Para completar o montante, o Rubro-Negro teria 

ainda de conseguir um empréstimo de R$ 25 milhões do BNDES. 

Uma segunda solução considerada foi utilizar os títulos de potencial construtivo de 

Curitiba – documentos que permitem a construção de edificações maiores do que o permitido 

pela lei de zoneamento local – como garantia para um empréstimo no BNDES. Em julho de 

2010 a diretoria do CAP, com apoio de técnicos da Gerência de Fomento da FIEP, foi à sede 

do BNDES no Rio de Janeiro. A instituição a não se opôs a conceder o empréstimo, mas 

rejeitou os papéis como garantia, exigindo as garantias reais maiores que o valor pleiteado 

(praxe nessas operações) e a criação de uma SPE para captação do recurso, uma vez que as 

regras do banco vetam empréstimos diretamente para agremiações esportivas. Como o clube 

não aceitou, a alternativa não vingou. 

Por fim, Prefeitura e Governo Estadual convenceram o Atlético a aceitar uma 

engenharia financeira. O município passa ao clube R$ 90 milhões em títulos de potencial 

construtivo, que serão usados para “pagar” uma construtora. Os títulos também servem de 

garantia para a obtenção de empréstimo do estado, que viria do Fundo de Desenvolvimento 

Econômico (FDE). Assim, em última instância, uma possível inadimplência da construtora 

com o governo estadual seria “paga” com o potencial construtivo municipal.  
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Figura 1 -  Engenharia Financeira para financiar a Arena do CAP 

Fonte: Gazeta do Povo (2013) 

 

No dia 20 de outubro foi assinado o termo de cooperação financeira que garante a 

realização da Copa do Mundo de 2014 na Arena da Baixada. Em um evento no espaço VIP da 

Arena com a presença de diversas autoridades, o governador do estado, Orlando Pessuti, o 

prefeito de Curitiba, Luciano Ducci, e o presidente do Atlético, Marcos Malucelli, 

formalizaram a viabilidade financeira das obras no estádio rubro-negro, encerrando o longo 

impasse. O governador Pessuti apresentou o projeto que permite que o FDE aceite como 

garantia do financiamento os títulos do Potencial Construtivo, emitidos pela Prefeitura de 

Curitiba e que não haviam sido aceitos pelo BNDES. "Hoje é um dia especial, pois estamos 

formalizando compromissos de uma longa trajetória. Já vencemos muitas batalhas e ainda 

venceremos mais. Portanto, festejemos o dia de hoje e esta grande parceria selada aqui", disse 

o governador. 

Com a confirmação do Mundial em Curitiba, cabe ao CAP finalizar o projeto 

executivo do estádio, fazer um orçamento final para a obra e, então, realizar uma licitação 
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para selecionar a construtora que coordenará a reforma. "Foi uma luta incessante, que 

começou na diretoria anterior, com o Fleury e o Petraglia, e tivemos muita ajuda do Pessuti e 

do Ducci. Se não fosse por eles, provavelmente não teríamos Copa na Arena. A Copa é da 

cidade de Curitiba e estamos cedendo o nosso estádio. Agradeço a ajuda que tivemos do 

governo, porque não teríamos como pagar essa obra sozinhos", disse Marcos Malucelli. 

O presidente rubro-negro prometeu um processo bastante transparente durante toda a 

reforma do estádio, que deve começar até o início de 2011. "Daqui pra frente precisamos 

viabilizar mesmo a Arena, tudo que foi feito até agora ficou pra trás. Nem precisaríamos fazer 

licitação para escolher a construtora, mas queremos fazer o processo da maneira mais 

transparente possível para todos os cidadãos poderem acompanhar", completou o dirigente. 

Luciano Ducci explicou que a solução encontrada para garantir a Copa de 2014 em 

Curitiba acabou beneficiando a cidade, que ao ceder o potencial construtivo, receberá pelo 

menos R$ 45 milhões do governo do estado. "Vamos passar por uma grande transformação na 

cidade, serão dois anos de muitas obras que vão beneficiar a todos. Seremos a única sede do 

país a viabilizar o estádio sem dinheiro público e ainda receberemos recursos do governo", 

explicou o prefeito. 

Os clubes “concorrentes” do CAP, Coritiba e Paraná Clube pedem a mesma 

benevolência dada ao CAP, mas recebem como resposta apenas que posteriormente, quando 

necessitarem, também serão beneficiados. 

 

2.12.6 Ano 2011 

 

Novos pedidos da FIFA e a atualização dos preços dos materiais de construção elevam 

o custo da finalização da Baixada para R$ 220 milhões. A parte atleticana, então, subiria de 

R$ 45 milhões para R$ 73,3 milhões, montante que o clube não se dispõe a pagar. A diferença 

de R$ 85 milhões coloca em dúvida a utilização do estádio na Copa do Mundo de 2014. 

Em reunião que deveria escolher qual proposta seria a vencedora para erguer o estádio, 

entre duas construtoras (Triunfo e OAS), os conselheiros do Atlético foram convencidos a 

aceitar uma terceira opção. O projeto de última hora foi capitaneado pelo ex-presidente Mario 

Celso Petraglia. A ideia é que o clube assuma a responsabilidade pela conclusão do estádio, 

orçado em R$ 180 milhões, já contando isenção de impostos e subtração de itens do projeto. 

Uma notícia divulgada no Jornal Nacional do dia 12 de maio pegou os envolvidos com 

a Copa em Curitiba de surpresa. Segundo o noticiário, a capital estaria fora da Copa das 

Confederações de 2013 – evento teste para o Mundial. Teriam sido escolhidas as cidades de 
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Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte e Brasília. O discurso, porém, foi de 

não jogar a toalha antes do anúncio oficial. 

No dia 07 de junho um novo stakeholder entra em cena, com a nomeação da senadora 

Gleisi Hoffmann como ministra-chefe da Casa Civil da Presidência da República. Nascida em 

Curitiba, Gleisi é torcedora do Atlético a ponto de ter tornado seu marido o Ministro das 

Comunicações Paulo Bernardo (palmeirense) simpatizante do clube. 

No dia 25 de julho, na Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo do CAP, foi 

escolhida a proposta dos conselheiros para a autogestão da construção da Arena para a Copa 

de 2014, derrotando as propostas apresentadas pelas construtoras Triunfo e OAS. Dentro do 

modelo de autogestão foi formada uma comissão composta de um presidente e oito 

conselheiros (e suplentes) responsáveis pelas áreas de Secretaria Geral, Finanças e 

Controladoria, Jurídico, Planejamento, Engenharia, Marketing, Institucional e Construção. 

Além da Comissão para Assuntos das Copas, foi criada uma Sociedade para Propósitos 

Específicos (SPE) com participação acionária total do Atlético Paranaense, (subsidiária 

integral). Esta SPE foi nominada CAP S/A ARENA DOS PARANAENSES ficando 

responsável por todas as questões relacionadas à viabilidade econômica financeira da obra, 

administração de recebíveis, garantias para o projeto, contratação de fornecedores, 

responsabilidade técnica, responsabilidade comercial, civil e penal.  

Pela proposta aprovada, a SPE será responsável pela obtenção do financiamento do 

valor da obra, que, segundo Petraglia, será feito via FDE – Fundo para o Desenvolvimento do 

Estado (operado pela Agência de Fomento), que receberá títulos de potencial construtivo 

emitidos pela PMC como garantia. Houve intensa discussão entre os conselheiros quanto à 

viabilidade da aceitação dos títulos por parte do FDE, prevalecendo, ao final, a palavra de 

Petraglia de que a possibilidade existe, garantindo que o patrimônio do clube não seria 

comprometido com a obra. Mesmo comemorando a decisão dos conselheiros, Petraglia não 

deixou de tecer críticas à administração de Marcos Malucelli, quando abordou o prazo 

apertado para conclusão das obras. "Temos que viabilizar esses recursos. Infelizmente são 

dois anos e dois meses de vida perdida que nós não fizemos absolutamente nada", arrematou 

Petraglia. 

No dia 04 de outubro realizou-se na Arena da Baixada uma cerimônia para comemorar 

o início efetivo das obras do estádio para a Copa de 2014. Naquele momento os organizadores 

ainda contavam com a participação de Curitiba também na Copa das Confederações de 2013. 

Diversas autoridades prestigiaram o evento, dentre elas o governador do Paraná e o prefeito 

de Curitiba, Petraglia. Pelo CAP estiveram Petraglia e o presidente do Conselho Deliberativo 
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do clube, Gláucio Geara. O clímax da midiática cerimônia foi o momento em que o 

governador Beto Richa subiu em uma retroescavadeira e escavou um pedaço do terreno à 

Arena. Após a cerimônia, ele afirmou em entrevista coletiva que se antes o estádio de Curitiba 

era considerado o mais atrasado, a partir de hoje era o mais adiantado. "Sessenta por cento do 

nosso estádio já está pronto, será a obra com menor custo entre todos os estádios da Copa do 

Mundo de 2014”, ressaltou enfaticamente o governador. 

Um dia após o evento, o presidente do Conselho Deliberativo do CAP, Gláucio Geara, 

publicou um comunicado no site oficial do clube, explicando o processo até o início das obras 

e de como ficará a Arena da Baixada após a reforma. Segundo ele, o estádio estará apto para 

receber não só a Copa de 2014, mas também a Copa das Confederações de 2013.  

Em reunião do Comitê Executivo, no dia 20 de outubro, a FIFA revelou as quatro sub-

sedes para a Copa das Confederações. Brasília, Belo Horizonte, Fortaleza e Rio foram as 

eleitas. Se completarem seus estádios a tempo, Recife e Salvador também estarão no torneio, 

cuja tabela será consolidada em junho de 2012. Curitiba ficou de fora.  

No dia 04 de dezembro o time do CAP finaliza sua campanha no campeonato 

brasileiro da série A na 19ª posição, decretando seu rebaixamento para a série B em 2012. 

Este fato é relevante para o projeto da Arena pois dá ainda mais força para que Mário Celso 

Petraglia retome o controle total dos rumos do clube nas eleições seguintes, realizadas no dia 

15 de dezembro e vencidas com facilidade (67% dos votos válidos) pela chapa CAPGigante, 

liderada por Petraglia. 

 

2.12.7 Ano 2012 

 

A CAP S/A colocou no ar o site www.arenacap.com.br, canal de comunicação oficial 

com atualização diária que divulgará a evolução da obra na Arena. Desde o reinício das obras 

de reforma e ampliação da Arena da Baixada, em janeiro de 2012, aconteceram os serviços de 

escavações, remoção de terra, contenções, fundações no terreno ao lado do estádio e início de 

demolições. Nesta semana, foram iniciados os trabalhos de remoção da cobertura (refletores, 

estrutura metálica e telhado), além da retirada das cadeiras do estádio. A construtora Engemix 

foi contratada pela CAP S/A para gerenciar as obras da Arena. 

No final de março, concluída a fase 1, as obras foram desaceleradas no aguardo dos 

recursos financeiros do BNDES. O presidente da CAP S/A, Mario Celso Petraglia, reúne-se 

no dia 4 de abril com a Comissão Especial da Copa e outros vereadores na Câmara Municipal 

de Curitiba, quando esclareceu dúvidas sobre o andamento das obras da Arena, a situação do 
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financiamento com o BNDES e outros assuntos ligados a Copa do Mundo de 2014. Estiveram 

presentes no encontro o presidente da comissão, vereador Pedro Paulo (PT), o secretário 

estadual para Assuntos da Copa, Mario Celso Cunha, o secretário municipal da Copa, Luiz de 

Carvalho e o presidente da Federação Paranaense de Futebol, Hélio Cury. Nesta ocasião 

Petraglia afirma “tive que jogar fora o projeto elaborado anteriormente, pois havia risco de o 

novo estádio cair depois de pronto”. O projeto foi totalmente revisado, ajustado e certificado.  

Em abril a CAP S/A divulga a aprovação do enquadramento da operação pelo BNDES 

em triangulação com o Tesouro do Estado (Fundo de Desenvolvimento Urbano) e operado 

pela Agência de Fomento do Paraná (instituição financeira do governo do Paraná). Porém o 

trâmite para o desembolso da primeira parcela ainda levaria pelo menos 90 dias. Por tal razão 

as obras mais significativas da Arena não tem fôlego para deslanchar.  

A reforma da Baixada para o Mundial está orçada em R$ 184 milhões, valor 

atualizado no início de 2012 e já considerando os benefícios fiscais. O BNDES só financia 

75% (correspondente aos R$ 138 milhões), o restante – aproximadamente R$ 46 milhões – 

será dividido igualmente entre os três “sócios” da empreitada: Atlético, governo estadual e 

prefeitura municipal. 

O Atlético anuncia que receberá um empréstimo a fundo perdido (sem previsão de 

reembolso), da Companhia de Energia Elétrica do Paraná (Copel), com o intuito de instalar 

painéis para captação de energia solar em seu estádio.  A iniciativa faz parte do Programa de 

Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e 

custará R$ 24,6 milhões aos cofres públicos. 

No início de maio o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TC-PR), 

Fernando Augusto Mello Guimarães, reforçou a necessidade de um melhor detalhamento do 

convênio de repasse de recursos do potencial construtivo - créditos imobiliários que bancarão 

2/3 da reforma da Arena - ao Atlético. O acordo entre o clube, governo estadual e prefeitura 

de Curitiba envolve questões ainda não explicadas das desapropriações de terrenos no entorno 

do estádio. “Há cláusulas nesse convênio, como a concessão de camarotes para o governo 

estadual e prefeitura municipal de Curitiba que não parecem contrapartida à população. Essas 

decisões não têm participação popular”, destacou o colaborador do Comitê Popular da Copa 

(uma das instituições convidadas ao debate), Thiago Hoshino. 

No dia 28 de maio a Assembleia Legislativa do Paraná adiou a votação do projeto de 

lei que autoriza o governo do Paraná a emprestar R$ 138,4 milhões do BNDES. Antes disso, 

porém, o tema dividiu as bancadas de governo e oposição. “Estamos falando de investimentos 

em um ente privado, enquanto o Estado sofre com a falta de recursos para saúde, educação, 
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segurança”, criticou o petista Tadeu Veneri. Em resposta, o líder do governo, Ademar Traiano 

(PSDB), defendeu que o governo está apenas viabilizando o empréstimo para o Atlético, que 

ofereceu como garantia o CT do Caju e títulos do potencial construtivo. No dia 31 de maio, 

por 31 votos contra 12, o projeto foi aprovado pela Assembleia e seguiu sem emendas para 

sansão do governador Beto Richa. 

Mesmo com a suspensão do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) no 

repasse de dinheiro às obras da Copa, o Atlético divulgou no início de junho de 2012 o 

recebimento de R$ 30,8 milhões – referentes à cota de verba pública do governo do estado e 

da prefeitura de Curitiba – para aplicar nas obras da Arena para o Mundial de 2014. Os 

recursos foram obtidos graças ao repasse da Fomento Paraná, autarquia do governo estadual, 

tendo o potencial construtivo (títulos imobiliários cedidos pelo município) como garantia de 

pagamento.   

A transação afronta a determinação do TC-PR, pois a parceria inicial firmado entre as 

três partes (clube, município e estado) ainda está sendo avaliada pelo órgão de fiscalização. 

Desde o dia 12 de abril o TC-PR estuda a engenharia financeira para levantar a nova Arena. 

Apenas na quinta-feira haverá um parecer jurídico sobre o repasse de verbas – com um 

possível pedido de ajustes. Segundo informações publicadas no site do clube, os R$ 30,8 

milhões já estão comprometidos, contabilizados como parte dos recursos para bancar a 

contratação de duas empresas. Uma delas fará demolições e a outra vai construir e adaptar 

estruturas. 

No dia 19 de junho o Executivo municipal de Curitiba encaminhou à Câmara 

Municipal projeto que altera a “Lei do Potencial Construtivo”. O projeto prevê que ao invés 

de ter um teto financeiro, o documento terá um máximo de cotas da moeda imobiliária virtual, 

com o valor de cada papel sendo estipulado por critérios próprios da prefeitura, o que cobrirá 

o aumento no orçamento da reforma da Arena, cuja fatia governamental saltou de R$ 90 

milhões para R$ 128 milhões. O total da obra é de pouco mais de R$ 184 milhões. 

Em reunião com vereadores que compõe a comissão da Copa o secretário municipal 

para Assuntos da Copa, Luiz de Carvalho, deu detalhes do novo termo de compromisso 

assinado entre Atlético, prefeitura e governo do estado, apresentado ao TCE-PR no dia 31 de 

maio. O documento foi entregue depois de o órgão ter bloqueado, em março, o repasse de 

verbas para obras da Copa do estado ao município por falta transparência e valores 

desatualizados. 

Um dos pontos polêmicos do novo acordo é o aumento no valor de potencial 

construtivo. A lei Nº 13.620/2010 previa a doação, o texto permitia a emissão de, no máximo, 
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R$ 90 milhões em títulos. O Executivo municipal, porém, autorizou na segunda-feira o 

repasse de R$ 128 milhões. Para cobrir a diferença de R$ 38 milhões, o poder público quer 

estabelecer 246.134 cotas ao Atlético em vez de limitar a soma em dinheiro. A proposta foi 

encaminhada ontem pelo prefeito Luciano Ducci à Câmara. Ela alterar ainda o índice que 

embasa a valorização dos papéis – de Custo Unitário Básico de Construção (CUB) para 

reajustes em cima de cálculos da própria prefeitura. “Os títulos não irão subir 100%, a 

prefeitura regula isso de acordo com cálculos de mercado. A variação leva em conta a 

demanda do mercado, o custo de execução de obras, especulação e uma série de variáveis”, 

justifica Carvalho. 

O vereador Felipe Braga Côrtes (PSDB), que participou da reunião, se diz pouco 

confortável com a imposição do aumento no volume de dinheiro. “Não me sinto à vontade 

para votar essa Lei. Para mim é muito mais um ponto de chegada a um valor do que uma 

questão de mercado”, opina. Acrescente-se que o vereador Felipe é notório torcedor do 

Coritiba. 

No dia 11 de junho o Tribunal de Justiça do Paraná indeferiu em primeira instância 

liminar a favor dos moradores. Os clientes ainda aguardam o julgamento em primeiro grau de 

um mandado de segurança contra o decreto que prevê as desapropriações, bem como o 

julgamento – este em segundo grau – da decisão que indeferiu a liminar. Há ainda três ações 

de desapropriação esperando avaliação judicial. O município gastará cerca de R$ 12,5 

milhões nas desapropriações dos terrenos ao redor da Arena. O valor, no entanto, deve ser 

ressarcido pelo Atlético na forma de imóveis equivalentes a 6.300 m² até dezembro de 2014. 

Com a Portaria n.º 195 de 16 de agosto, o Ministério dos Esportes aprovou o 

enquadramento da reforma do estádio no Regime Especial de Tributação para Construção, 

Ampliação, Reforma ou Modernização de Estádios de Futebol (Recopa), que desonera de 

impostos (IPI, PIS/Pasep, Cofins e importação) a compra de equipamentos e a contratação de 

serviços. A autorização foi publicada no Diário Oficial da União. A Arena do CAP é a sétima 

praça esportiva habilitada para o Mundial. Os outros estádios são: Maracanã, Mineirão, Arena 

das Dunas, Itaquerão, Mané Garrincha e Arena Pantanal. O Castelão, Arena Pernambuco, 

Beira-Rio, Arena da Amazônia e a Fonte Nova já solicitaram o enquadramento e os pedidos 

estão sendo analisados. 

No dia 04 de setembro, depois de aproximadamente 40 minutos de discussão, os 

vereadores de Curitiba não chegaram a um consenso e adiaram a votação em primeiro turno 

do projeto de Lei Ordinária 0005.00073/2012, que aumenta o repasse de potencial construtivo 

- crédito virtual concedido pela prefeitura para se construir imóveis de tamanho acima do 
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estabelecido pela legislação municipal - às obras na Arena da Baixada de R$ 90 milhões para 

R$ 123 milhões. O valor proposto é o equivalente ao número de 264.134 cotas estabelecidas 

pelo projeto. 

Segundo o líder do governo na Câmara, Serginho do Posto (PSDB), o adiamento é 

para que os vereadores tenham mais embasamento para a votação em plenário. Mesmo assim, 

afirma Serginho, o projeto não apresenta falhas. “O que houve foi a correção dos valores [do 

orçamento das obras, que passou de R$ 135 milhões para R$ 184 milhões, conforme 

exigências da Fifa e um entendimento das bancadas de que a apresentação de emendas 

ajudaria na votação, mas algumas eram equivocadas”, afirmou o vereador, sem, no entanto, 

entrar em mais detalhes em relação aos pontos de discórdia.  

Entre as três emendas apresentadas, uma do vereador Pedro Paulo (PT) pede a fixação 

de um teto para o investimento público, que corresponderia a dois terços do orçamento total 

da obra. Segundo o petista, esse teto não estaria claro no texto original. Contudo, a própria 

bancada governista propôs uma alteração, limitando o aporte financeiro estatal ao valor 

máximo de R$ 123 milhões. A outra emenda, também do vereador Pedro Paulo, diz respeito à 

publicação on-line de dados sobre as negociações dos créditos de potencial construtivo. 

Após diversos adiamentos os vereadores resolveram deixar para depois das eleições a 

votação. Após muito debate, os vereadores chegaram a um consenso para que a votação fosse 

adiada por 13 sessões. A nova data prevista é 10 de outubro – três dias após a eleição 

municipal. A explicação é a espera pelo relatório que está sendo preparado pelo Tribunal de 

Contas do Estado do Paraná (TC-PR) – estudo que apontará, entre outros pormenores, se na 

visão do órgão os recursos do potencial construtivo são públicos ou não. “O posicionamento 

terá importância e pode, inclusive e se necessário, alterar projeto original (especificamente em 

relação ao potencial para a Arena da Baixada)”, informou o vereador Pedro Paulo, presidente 

da Comissão Especial da Copa da Câmara Municipal.  

No dia 13 de setembro os três primeiros imóveis desapropriados por causa das obras 

na Arena da Baixada para a Copa do Mundo de 2014 começaram a ser demolidos. Dois deles 

estão localizados na Rua Buenos Aires e um na Rua Brasílio Itiberê. Outros dois serão 

desocupados até o final do mês e, assim que isso ocorrer, também serão derrubados. Ao todo, 

dezesseis terrenos vizinhos ao estádio do Atlético foram incluídos no projeto. Destes, os 

proprietários de doze entraram em acordo com a prefeitura de Curitiba para a desapropriação. 

“As coisas estão caminhando, dentro da maior legalidade possível”, afirma Luiz de Carvalho, 

secretário municipal para Assuntos da Copa. Os quatro restantes optaram por discutir a saída 

do imóvel na Justiça. Isso não quer dizer que os proprietários poderão permanecer no local. A 
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via judicial foi tomada para contestar os valores de indenização que foram atribuídos pelo 

município para a transmissão de posse dos terrenos. A situação somente foi equalizada em 

2013, já na gestão do novo prefeito eleito, Gustavo Fruet (PDT). 

Em outubro surgiram denúncias lançadas pelo vice-presidente do Conselho 

Deliberativo do Clube, José Cid Campelo Filho, acerca das obras na Arena da Baixada, de 

que o presidente, Mario Celso Petraglia, estaria beneficiando seu filho, sócio da empresa 

Kango, para o fornecimento das cadeiras que serão instaladas no estádio, bem como alegando 

irregularidades na contratação do arquiteto Carlos Arcos Ettlin, primo de Petraglia. Dessa 

situação resultou o afastamento de José Cid Campelo dos cargos que ocupava (também era 

diretor da CAP S/A), as acusações foram tachadas de infundadas, caluniosas e terroristas. 

Em 12 de dezembro, após mais de um ano de negociações e várias postergações, 

finalmente o contrato entre a CAP S/A e a AFPR foi assinado. A demora resultou da 

necessidade de aprovação dos dispositivos legislativos polêmicos na Câmara de Vereadores 

de Curitiba, bem como superar todos os trâmites e questionamentos apresentados pelo 

BNDES, AFPR e TCE-PR. 

 

2.12.8 Ano 2013 

 

Em 15 de janeiro o novo prefeito de Curitiba, Gustavo Fruet instalou a Comissão de 

Revisão das Obras do PAC da Copa. O objetivo era detalhar os sete projetos de mobilidade 

urbana na cidade e relacionados à Copa do Mundo de 2014 e que eram financiados pela CEF. 

Fruet acreditava que a partir dos relatórios da comissão, as obras teriam um ritmo mais 

acelerado. “Precisamos manter a tradição de Curitiba de fazer obras no prazo e com 

qualidade”, disse o prefeito. 

Em 24 de fevereiro foi divulgado que as obras de mobilidade para a Copa em Curitiba 

iriam custar aos cofres do município no mínimo 12 vezes mais que o previsto pela gestão 

anterior. Segundo a nova gestão do município de Curitiba, iniciada em janeiro de 2013, a 

contrapartida da prefeitura teria saltado de R$ 11,1 milhões para R$ 146,8 milhões. Elaborada 

em 2010, a Matriz de Responsabilidades previa a realização de sete obras com participação da 

PMC. Em setembro do mesmo ano, o município apresentou ao governo federal um orçamento 

total de R$ 222,2 milhões para as intervenções, com o pagamento dividido da seguinte forma: 

95% financiado pela CEF e 5% por recursos da própria cidade. Em maio do ano passado, uma 

série de aditivos alterou não só o custo como a proporção de pagamento. Segundo um 

relatório do IPPUC, o custo total subiu para R$ 357,9 milhões. Como os contratos de 
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financiamento com a CEF já estavam assinados, a diferença terá de ser coberta pela PMC. 

Assim, a participação do empréstimo do banco federal caiu para 59%, enquanto a do 

município atingiu 41%. “Quando se faz projetos sem muitos detalhes, tem-se uma estimativa 

de custo pouco confiável. Quando se detalha o projeto, chega-se a uma estimativa realista. O 

que aconteceu foi isso”, afirma Sérgio Pires, presidente do IPPUC. 

 

 
Figura 2 -  Partilha dos custos das obras de mobilidade do PAC da Copa de 2014 em Curitiba 

Fonte: IPPUC (2008) 

 

No dia 26 de março a prefeitura de Curitiba desistiu de construir o Corredor da 

Cândido de Abreu, obra que integrava o PAC da Copa. Prevista para ser concluída em 

setembro de 2012, a execução do Corredor da Cândido de Abreu nem sequer saiu do papel. 

Para agravar o cenário, os custos subiram 500%. Inicialmente a empreitada consumiria R$ 5,1 

milhões para a readequação da via com a criação de um canteiro central entre o Passeio 

Público e a Praça Nossa Senhora de Salete, no Centro Cívico. “Houve um aumento nos 

valores e a contrapartida da prefeitura cresceu demais. Inicialmente, o município iria gastar 
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R$ 250 mil e a CEF financiaria o restante. Agora, teríamos que gastar R$ 21 milhões”, 

afirmou Sérgio Pires, presidente do IPPUC em entrevista para a Gazeta do Povo. “Houve 

atraso no pagamento de algumas obras na outra gestão. Projetos não foram bem detalhados, 

ficaram mais caros e demoraram a começar”, reforçou Reginaldo Cordeiro, secretário de 

urbanismo de Curitiba. 

Em 20 de junho o prefeito de Curitiba, Gustavo Fruet, decide cortar os recursos 

orçamentários originalmente previstos para serem utilizados para realizar companhas 

promocionais para divulgação da Copa do Mundo em Curitiba em 2013 (na ordem de R$ 8 

milhões) e que constavam de acordos firmados anteriormente com a FIFA, para custear o 

esforço para barateamento da tarifa do transporte público integrado da RMC. Segundo Fruet, 

“Curitiba está fazendo tudo que é possível para garantir os investimentos, os prazos e fazer da 

Copa também um grande evento na capital. Mas vamos cortar a publicidade da Copa em 

2013”. 

Em 21 de junho a Arena da Baixada foi alvo de protestos de manifestantes. Danos 

maiores foram evitados pela ação de integrantes da torcida organizada Os Fanáticos e da 

Polícia Militar do Paraná. Milhares de pessoas foram às ruas em Curitiba para protestar, a 

exemplo das manifestações populares que ocorram em todo o Brasil. Em determinado 

momento, um grupo se dirigiu à Arena para protestar contra os gastos públicos excessivos 

para a Copa de 2014. Segundo a reportagem veiculada no portal Terra, os líderes do grupo 

seriam integrantes da torcida organizada Império Alviverde, a mesma que protagonizou a 

depredação do estádio Couto Pereira por ocasião do rebaixamento do CFC para a série B do 

campeonato brasileiro. Oficialmente, a torcida negou a participação no ato. Ainda segundo o 

relato do portal Terra, houve confronto entre as duas torcidas, munidas de pedras, morteiros e 

bombas. A PM chegou uma hora depois e dispersou as pessoas. 

Entre os dias 22 e 25 de julho foi realizada uma sondagem que apontou que para 

77,5% dos curitibanos estaria faltando uma melhor fiscalização sobre os investimentos 

realizados para a Copa em Curitiba. Desde 2009, o Instituto Paraná Pesquisas tem feito 

levantamentos periódicos para medir a percepção do curitibano quanto à Copa. A comparação 

dos dados transparece uma desconfiança crescente. Em maio de 2009, quando a FIFA 

anunciou Curitiba como sub-sede do Mundial, 41,4% dos curitibanos acreditavam na correta 

fiscalização da aplicação de recursos públicos. Agora, quatro anos depois, a aprovação ao 

monitoramento dos gastos despencou para 11,9%, enquanto a reprovação bateu em 77,5%. 

Principal canal para demonstrar a insatisfação popular durante a Copa das Confederações, as 

manifestações nas ruas foram diretamente influenciadas pelos gastos com a Copa, segundo 
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73,4% dos entrevistados. Outra percepção das ruas, de que outras áreas estariam sendo 

prejudicadas em benefício ao Mundial, é refletida na pesquisa. Para 87,8% dos curitibanos, 

setores mais importantes estão sendo deixados em segundo plano. O estudo ainda revelou 

uma queda no apoio à Copa na capital. Passou de 66,%, em junho de 2011, para 55,1%. O 

interesse de ir aos jogos do Mundial também caiu: de 76,6%, em maio de 2009, para 38,8% 

No dia 18 de agosto, em coletiva à imprensa ao lado do secretário-geral da FIFA, 

Jérôme Valcke, do ministro dos esportes, Aldo Rebelo, do secretário municipal da Copa do 

Mundo, Reginaldo Cordeiro, o presidente do CAP afirmou que a instalação do teto retrátil 

ficará para depois da realização da Copa de 2014. A cobertura retrátil da Arena seria uma das 

exclusividades entre os 12 estádios do Mundial, porém, a pedido da FIFA, a novidade será 

finalizada após a realização da competição. “A preocupação foi levantada por ser uma 

atividade mais complexa de engenharia e sua instalação poderia atrapalhar o cronograma, por 

isso reconhecemos e deixaremos que o teto retrátil seja instalado após a Copa", esclareceu o 

presidente do Atlético. "Fizemos o pedido para que adiassem a construção da cobertura 

retrátil para depois da Copa para termos a certeza que o estádio estará pronto no prazo. Nunca 

pedimos pela cobertura, ela não é necessária para nós e pode ser concluída após a Copa", 

disse o secretário-geral da FIFA. 

No dia seguinte, 19 de agosto, o presidente do CAP, reuniu a imprensa para divulgar 

que o custo das obras da Arena da Baixada foi majorado em R$ 35 milhões, em relação ao 

valor originalmente previsto três anos antes. "Temos todo o conteúdo do estádio livre, a 

começar com o naming rights do complexo à disposição para vendermos. Independente das 

dificuldades que temos com a burocracia, pois nem sempre as coisas acontecem na velocidade 

que gostaríamos, já encaminhamos o novo orçamento ao BNDES, que complementará o 

financiamento. A equação econômica e financeira está muito bem encaminhada. Esse 

complemento será exclusivamente de responsabilidade do Atlético", esclareceu Petraglia.  

Apenas no dia 11 de dezembro o acordo para o novo empréstimo para a CAP S/A foi 

firmado, porém o valor foi ampliado para R$ 65 milhões, montante considerado necessário 

para a finalização da obra. Antes de receber o empréstimo, porém, será preciso ter as garantias 

aprovadas pelo BNDES. A reavaliação do CT do Caju e os recebíveis do CAP (naming rights 

e direitos de transmissão) estão entre elas. “A liberação do valor dependerá da apresentação 

das garantias pelo Atlético”, comentou o diretor de mercado e relações institucionais da 

AFPR, Alexandre Teixeira, reiterando que o repasse somente será feito à medida que 

determinadas marcas do projeto de reforma forem cumpridas. 
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Um relatório do Grupo Móvel de Auditoria de Condições de Trabalho em Obras de 

Infraestrutura, subordinado ao Ministério do Trabalho, registrou 208 autos de infração durante 

visita de fiscalização às obras da Arena, entre os dias 16 e 27 de setembro. As irregularidades 

foram anexadas a duas outras que correm em juízo pedindo o embargo da reforma. “Já há 

ações em curso pelo não cumprimento de uma série de medidas de segurança e por 

descumprimento do intervalo entre as jornadas de trabalho. Esse relatório traz mais elementos 

de prova das irregularidades”, afirmou a procuradora do trabalho, Marília Massignan. Os 

novos autos de infração dizem respeito a quatro pontos: falta de proteções coletivas para 

evitar o risco de quedas de materiais e de trabalhadores; taludes e escavações sem o devido 

escoramento, com risco de soterramento; andaimes sem piso completo que expõe os 

trabalhadores a risco de queda e acidentes; e instalações elétricas temporárias sem condições 

de segurança. “Visitei a obra com o chefe de Seção de Inspeção do Trabalho e me senti à 

vontade para autorizar sequência da obra”, afirmou Neivo Beraldin, superintendente do 

Ministério do Trabalho no Paraná, que admitiu explicitamente que o cronograma apertado 

para a entrega da obra teve forte influência na sua decisão. 

Matéria publicada em 03 de dezembro pela Gazeta do Povo apontou que três 

importantes obras de mobilidade urbana para a Copa de 2014 foram paralisadas devido a 

atrasos nos pagamentos sob responsabilidade do governo do Paraná. Na melhor das hipóteses, 

caso o impasse seja resolvido neste ano, os cronogramas de duas dessas intervenções deverão 

ser estendidos por 30 dias, esticando a entrega para um mês antes do evento esportivo. Os 

serviços paralisados estão nos corredores Marechal Floriano Peixoto e Aeroporto-

Rodoferroviária, ambos em São José dos Pinhais, e na Avenida da Integração, em Pinhais. 

Todos os trechos são de responsabilidade da COMEC. A decisão da suspensão foi tomada 

pelas empresas Empo – Empresa Curitibana de Saneamento e Construção Civil e Mavillis 

Construções Limitadas. 

No dia 13 de dezembro a impontualidade no pagamento dos salários dos operários que 

trabalham na reforma da Arena atingiu seu ponto alto, quando 50 pessoas aderiram ao grupo 

de 250 trabalhadores que estavam em greve, encorpando o movimento que reivindica o 

pagamento do mês de novembro – o atraso é de uma semana. De acordo com o Sindicato dos 

Trabalhadores na Construção Civil, em matéria publicada pelo jornal Gazeta do Povo, pelo 

menos 30 empresas terceirizadas seguiram sem receber o repasse de recursos da CAP S/A, 

deixando aproximadamente 600 operários com salários atrasados. “Não foi feito ainda o 

repasse. Já paguei meus funcionários com recursos próprios, mas preciso repor meu caixa. E 

preciso do dinheiro para pagar o 13.º salário, que ainda está em aberto”, disse um dos 
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empresários, que não quis se identificar. Em protesto, os manifestantes chegaram a paralisar 

por mais de uma hora o trânsito na avenida em frente ao edifício que abriga a sede provisória 

do clube, obrigando o presidente do Atlético, Mario Celso Petraglia, a deixar a sede 

administrativa do clube para negociar com os grevistas. 

No dia 31 de dezembro expirou o que deveria o prazo final para conclusão da Arena 

da Baixada. Porém, na data combinada, muita coisa ainda havia para fazer e a corrida contra o 

tempo ainda prosseguia. A Baixada segue sendo a obra de estádio mais atrasada para a Copa 

de 2014. São Paulo, Cuiabá, Natal, Manaus e Porto Alegre completam a lista de retardatários. 

“Curitiba é o estádio no qual temos mais problemas e claramente não será entregue antes do 

fim de fevereiro de 2014, isto é um fato”, afirmou o secretário-geral da FIFA dias antes do 

fim de 2013.  

A taxa de conclusão das obras evoluiu abaixo do esperado, fechando o ano em 88,8%, 

conforme o quadro abaixo: 

 
Figura 3 -  Andamento das obras 

Fonte: Gazeta do Povo (2013) 
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 Várias são as desculpas para a demora no projeto de R$ 265,2 milhões, descontados os 

impostos. O presidente do CAP justificou os atrasos apontando como vilões as falhas de 

planejamento ocorridas ainda antes da sua gestão à frente do projeto, ao clima instável da 

cidade de Curitiba e ao que ele chamou de baixo comprometimento das autoridades públicas 

com a celeridade de processos para a velocidade da obra. Segundo ele, a maior causa de 

atraso foi a lentidão nas negociações e nos repasses de recursos do financiamento da obra, 

originários do BNDES e repassados pela AFPR. 

 

2.13 BENCHMARKING 

 

2.13.1 Copa de 2010 na África do Sul 

 

 De maneira geral, a primeira Copa em território africano pode ser considerada uma 

experiência bem-sucedida. O envolvimento da sociedade local e a exposição da imagem do 

país no exterior certamente foram pontos positivos. Alguns itens poderiam ter sido 

trabalhados de forma diferente, servem como referência para o Brasil na organização da Copa 

de 2014. 

 Antes da realização da Copa na África, havia um receio muito grande de que os 

problemas ocorridos durante os preparativos e na Copa das Confederações, em 2009, 

pudessem se repetir. Com o atraso nas obras, a preparação voltou-se principalmente para a 

finalização dos estádios. Houve preocupações com áreas como segurança pública, energia e 

telecomunicações. Atrasos no cronograma das obras atrapalharam substancialmente o 

planejamento estratégico. Ainda que esse atraso tenha sido compensado até início o evento, 

muitas oportunidades de negócios foram perdidas pelas indefinições e falta de confiança no 

cumprimento de prazos e orçamentos o que gerou incertezas que afastaram investimentos e 

também por conta de um foco muito grande, quase exclusivo, na construção das arenas. 

 Como exemplificou o sul-africano Danny Jordaan, presidente do Comitê Organizador 

da Copa do Mundo da África do Sul, durante a feira Soccerex 2010 – Rio de Janeiro, ocorrida 

em novembro, “queríamos um novo aeroporto em Durban. Discutimos durante 15 anos e as 

obras nunca começaram. Por causa da Copa do Mundo, construímos o aeroporto em 15 

meses. O que fez diferença foi termos um projeto monitorado e vigiado, com prazo limite. 

Um estádio leva entre 24 e 27 meses para ser construído. Nesta hora não havia mais tempo 

para falar, era preciso começar a fazer.” Coutinho completa o raciocínio: “Na África do Sul 

havia, por exemplo, planos estratégicos para o desenvolvimento de negócios em várias outras 
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áreas. Contudo, o tempo foi passando e a percepção de atraso nos estádios foi se tornando 

visível a cada dia, fazendo com que a preocupação com a conclusão dos estádios passasse a 

ser o centro das atenções. O resultado foram arenas impecáveis, mas com pouca ênfase na 

geração de negócios. Essa é uma lição que o Brasil deve aprender”. 

 O assunto segurança também é uma preocupação constante dos turistas. “Neste 

aspecto, a África do Sul se mostrou capaz de garantir a integridade dos visitantes. Prova disso 

é que, mesmo meses após a Copa, muitos turistas continuam visitando aquele país, em 

especial os espanhóis, que lá vão para sentir um pouco do clima e da energia do lugar onde 

ganharam a primeira Copa”,  

 Apesar da complexidade de um evento como a Copa do Mundo, existe, sim, uma 

fórmula para que a organização seja bem-sucedida. E ela passa por um planejamento 

estratégico e de gestão dos riscos englobando todos os temas envolvidos. Assuntos como 

segurança, meio ambiente, tecnologia, proteção aos patrocinadores, entre outros, fazem parte 

de uma agenda complexa e com prazo inelástico.  

 

2.13.2 Copa de 2006 na Alemanha 

 

Benchmarking é um procedimento de comparação contínuo e sistemático que tem 

como objetivo principal verificar o estado de evolução de organizações, produtos, processos, 

estratégias ou atividades em relação a outras com características similares e/ou passíveis desta 

comparação. O benchmarking também tem como objetivo criar os padrões de referência para 

que as organizações e pessoas possam melhorar seu rendimento (desempenho) e, portanto, 

obter resultados mais adequados para a diferenciação competitiva no mercado. 

O melhor exemplo de estratégia de comunicação dentre as recentes edições de Copas 

do Mundo FIFA foi a realizada na Alemanha, em 2006. 

A Campanha de Marketing da Alemanha para o público externo foi composta de três 

programas principais:  

− Programa “German Land of Ideas” (Alemanha Terra de Ideias) – visando a 

valorização da Alemanha na contribuição ao conhecimento humano e artes. 

− Programa “Invest in Germany” (Invista da Alemanha) – que por meio de eventos e 

ações de sensibilização buscou atrair investidores internacionais 

− Programa “German Tourist Destination” (Alemanha Destino Turístico) 
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 Havia também programas artísticos e culturais realizados em paralelo à Copa, como 

atividade complementar aos jogos, geralmente tendo o universo do futebol e a bola de futebol 

como temáticas centrais ou inspiração. 

 O governo alemão realizou uma campanha de sensibilização interna direcionada à 

comunidade germânica, intitulado “A Time to Make Friends” (Momento de Fazer Amigos) 

focada na melhoria da qualidade do atendimento aos numerosos turistas estrangeiros que 

foram à Alemanha para participar da Copa 2006.  

 Destaque para o material impresso “Album der Gastfreundschaft” (Álbum da 

Hospitalidade) produzida unicamente em alemão, fruto de uma parceria entre o Ministério do 

Turismo alemão e a FIFA, com publicações que abordam diferenciadamente cada país com 

seleção participante da Copa, contendo informações como: bebidas e comidas típicas, 

vocabulário de boas vindas e cumprimentos, dados da seleção de futebol, estrelas principais 

do time, curiosidades, etc. Ainda havia destaque para a existência de um treinamento 

complementar on-line e informações gerais sobre o sistema de transporte, datas dos jogos e 

orientações sobre como chegar às cidades-sede e aos estádios da Copa. 

 Houve outras campanhas relacionadas a projetos complementares que foram 

importantes do ponto de vista de envolvimento de comunidade, sustentabilidade social e 

ecológica, dentre os quais se destacam:  

− “Green Goal” (Objetivo Verde): focado na sustentabilidade ecológica, com a 

neutralizacão das emissões de carbono geradas em função do evento.  

− ”No smoking, please” (Por favor, não fume): que focava na conscientização da 

população de não fumar durante os jogos.  

− “Making Kids Strong” (Tornando as crianças fortes): voltado ao público infantil, 

para promover a prática do futebol, com a realização de “clínicas de futebol” com 

a participação de jogadores profissionais voluntários; 

− “Talents 2006”: disputa de torneios regionais de futebol direcionados a fomentar o 

talento de jogadores adolescentes. Esses torneios tiveram suas partidas finais 

programadas para o período da Copa de 2006, no gramado dos estádios oficiais. 

 Embora a equipe da Alemanha não tenha vencido a Copa, o megaevento foi 

considerado um absoluto sucesso para o país anfitrião, sensibilizados por um sentimento de 

orgulho nacionalista. A postura alemã perante os visitante internacionais foi estimulada pela 

campanha “A Time to Make Frieds”, cujo slogan intensamente utilizado pelo governo, órgãos 

públicos, ONGs e empresas, objetivava reverter a imagem internacional negativa a respeito do 
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povo alemão, de frio e distante com os turistas, para acolhedor, simpático e hospitaleiro. 

Pesquisas realizadas após a Copa confirmaram este êxito. O fluxo turístico para a Alemanha 

cresceu consistentemente acima da média europeia nos anos seguintes à Copa de 2006. 

 

2.13.3 Copa de 1950 no Brasil 

 

 Quando um país assume a responsabilidade de realizar uma Copa do Mundo de 

Futebol novamente, é natural voltar os olhos para a experiência anterior para fazer melhor na 

próxima. É o caso do Brasil, que sediou a Copa de 50. Para os quatro jornalistas que 

escreveram “1950: O Preço de Uma Copa”, Beatriz Ferrugia, Diego Salgado, Gustavo Zucchi 

e Murilo Ximenes, o grande legado da Copa de 1950, seria só o Estádio do Maracanã mesmo. 

“Porém, como ele que seria construído de qualquer jeito, talvez não tenha havido legado 

algum” diz Diego Salgado, que hoje cobre a preparação brasileira para 2014. 

 Contando com apenas seis cidades-sede o evento exigiu uma preparação muito mais 

curta, sem grandes investimentos, com a construção de apenas um estádio, o Maracanã, no 

Rio de Janeiro. Não havia discussão de obras de mobilidade urbana, capacidade hoteleira ou 

sobre a condição dos aeroportos. Aliás, o Brasil nem era ainda o país do futebol. 

 A diferença mais gritante entre os dois eventos era o grau de exigências impostou ao 

país pela entidade promotora do torneio, a FIFA. Como o mundo havia acabado de sair da 

Segunda Guerra, não havia opções em países com alguma tradição futebolística além da 

América do Sul. E a FIFA, após frustrar-se com as demais alternativas, acabou escolhendo o 

Brasil, em 1946, por absoluta falta de opção. As exigências limitavam-se ao tamanho do 

campo, vestiários com água encanada e disponibilidade de um espaço reservado para 

jornalistas e radialistas com boa visibilidade do campo de jogo. E era só isso que se checava 

nas vistorias.  

 Os aspectos de planejamento foi outro ponto que evoluiu bastante por iniciativa da 

FIFA. Em 1950 a única obra que começou com certa antecedência foi o estádio do Maracanã, 

municipal, iniciado em 1948, apenas dois anos antes do evento. Pelas dimensões da obra e 

pela tecnologia construtiva adotada, foi um milagre ter sido concluído a tempo. Tanto é que 

no jogo de inauguração, realizado no dia 16 de junho, apenas uma semana antes do jogo 

inaugural da Copa (Brasil x México, no dia 24) ainda havia andaimes e tapumes nas 

arquibancadas e obras de acabamento sendo realizadas enquanto ocorria a partida entre as 

seleções carioca e paulista. 
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 As reformas realizadas em outros quatro estádios (Pacaembu em São Paulo, Ilha do 

Retiro em Recife, Beira-Rio em Porto Alegre e Independência em Belo Horizonte) foram 

iniciadas a poucos meses para o início da Copa. O estádio Durival de Brito, em Curitiba, que 

havia sido inaugurado em 1947, não precisou de retoques. Curiosamente, a lista dos estádios 

que receberiam os jogos da Copa de 1950 só foi definida 50 dias antes do início da Copa e as 

escolhas foram muito mais políticas do que técnicas, com pouca influência da FIFA. 

 Pouquíssimos foram os turistas estrangeiros que aportaram (a maioria vinha de navio) 

no Brasil para assistir a Copa em 1950. Nem sequer pensou-se em uma estratégia de atração 

de turista ou promoção internacional do país. Naquela época a preocupação da FIFA era 

difundir a prática do futebol pelo mundo. Não participou sequer da receita da venda de 

ingressos, que ficou para os proprietários dos estádios. A motivação dos governantes 

brasileiros foi exclusivamente política, sendo este o critério para definição das cidades-sede. E 

a única medida para o sucesso do evento era a vitória da seleção brasileira. Como quem 

venceu foi o Uruguai, a Copa de 1950 acabou sendo marcada como um desastre completo. 

Porém há o legado imaterial, que foi a consolidação do futebol como principal esporte de 

massa do Brasil, motivando a que o jogo passasse a ser jogado em cada esquina e estruturando 

uma cadeia de produção de talentos que garantiu as bases para o Brasil tornar-se a maior usina 

mundial de craques da bola. No dia em que essa usina incorporar valores éticos e métodos 

avançados de gestão, será imbatível dentro de campo e como fonte geradora de diversão e de 

riquezas. 
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3 CONCLUSÃO 

 

 Através da verificação do andamento errático das obras previstas para a realização da 

Copa de 2014 em Curitiba, foi possível identificarmos. Este trabalho procurou identificar 

possíveis causas que fizeram com que algumas obras nem sequer saíssem do papel, tivessem 

seu custo e cronograma alterados em função de má gestão ou inconsistências de planejamento 

do escopo, algumas vezes incontornáveis. 

 Este estudo baseou-se nos projetos de Curitiba para Copa 2014, evento que vem 

enfrentando situações de conflito envolvendo stakeholders cruciais. Tal situação deu margem 

a fortes interferências (políticas, econômicas e clubística) em muitos momentos decisivos. A 

maioria dos projetos começou apenas como um esboço, uma vaga ideia do que se pretendia. 

Outros tinham um escopo apenas superficial. Praticamente nenhum projeto tinha uma 

consistência sequer próxima do ideal no momento em foram propostos.  E esta situação não se 

restringiu apenas nos projetos públicos, o projeto privado proposto pelo CAP não foi exceção. 

 Quando o escopo de um projeto é subestimado ou as decisões não são tomadas levanto 

em conta a participação de todos os stakeholders envolvidos, o resultado é sempre mais 

retrabalho para ajustar o escopo, atrasos no cronograma, cancelamento de projetos, custos 

acima do orçamento, insatisfação do solicitante e conflitos na equipe e com os stakeholders. 

Esta situação é agravada quando o que se pretende é realizar um megaprojeto das dimensões 

de uma Copa FIFA, que requer o envolvimento das três esferas governamentais e 

organizações privadas, originando uma mal engendrada “Mega-PPP” em país que ainda 

engatinha cultural e juridicamente no conceito e na prática das parcerias público-privadas. 

 Os percalços vivenciados e ainda por vivenciar com a realização da Copa 2014 no 

Brasil e especialmente em Curitiba nos legarão muito mais do que obras de infraestrutura 

urbana e futebolística caso conseguirmos absorver adequadamente as lições da Copa e 

evitarmos repetir os mesmos erros nos futuros megaprojetos que nos dispusemos realizar. 

 Caberia, pois, a seguinte pergunta: alguém saberia dizer de memória (sem auxílio do 

Google) o nome de três das nove cidades que sediaram jogos na Copa de 2010, na África do 

Sul? Só não vale citar Cidade do Cabe, Pretória e Johanesburgo. E três cidades da Copa de 

2002, realizada no Japão e Coréia do Sul (não vale Tóquio nem Seul)? Pois é...  

 A grande verdade é que internacionalmente falando as Copas do Mundo marcam os 

países anfitriões. São estes que ficarão na memória coletiva mundial, não as cidades onde 

ocorrem os jogos. Bem ao contrário das Olimpíadas, que pertencem às cidades que as 

organizam, como o Rio de Janeiro, em 2016.  
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 No Brasil e em Curitiba, alguns dispositivos legislativos precisaram ser adaptados às 

peculiaridades do evento internacional, o que gerou muita polêmica. O plano-geral para o 

desenvolvimento da Copa à princípio continham todas as definições dos agentes envolvidos 

para cada uma das áreas, de forma que se tenha uma responsabilidade clara sobre o que deve 

ser feito, mas isso nem sempre foi seguido.  

 Cada cidade precisou desenvolver seu próprio plano. Isso demonstra a complexidade 

da organização do evento. As secretarias da Copa, municipais e estaduais, estão tendo um 

envolvimento relevante com muitas outras secretarias, como as de planejamento, esporte, 

turismo, casa civil, finanças etc. E o plano executivo para a Copa, ainda sofre com a 

influência dos interesses políticos, sendo que 2014 é ano de eleições de governadores e 

presidente.  

 Portanto para Curitiba a Copa do Mundo FIFA 2014 já se justificaria apenas pela 

viabilização das obras de mobilidade que a cidade há muitas Copas vinha precisando. 

Desperdício mesmo foi não termos sido competentes para capturar 100% dos recursos que nos 

foram oferecidos pelo governo federal para realizar todo o pacote original de intervenções 

urbanas. 
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4 METODOLOGIA UTILIZADA 

 

 Na realização deste trabalho foram utilizadas técnicas de pesquisa bibliográfica, 

documental, empírica e estudo de caso. Na pesquisa bibliográfica foram consultados os 

acervos da biblioteca da FGV e acervos pessoais dos componentes do grupo, sendo que a 

escolha da bibliografia baseou-se no tema as áreas de conhecimento do gerenciamento de 

projetos e suas melhores práticas. 

 Na fase de pesquisa documental foram consultados principalmente os documentos que 

foram sendo firmado entre a União, Estado do Paraná e Município de Curitiba, ou seja, as 

matrizes de responsabilidade. Nas pesquisas empíricas, foram feitas entrevistas com alguns 

gestores envolvidos na realização do evento em Curitiba, e indagações à autoridades do poder 

público Municipal e Estadual, visando apurar informações sobre o andamento dos projetos. 

 E por fim, todo estudo foi baseado em um estudo de caso, método este que é muito 

útil, pois, através da utilização de dados concretos e reais, alcançamos o objetivo de explorar 

o projeto Copa do Mundo FIFA 2014 em Curitiba em seus detalhes mais amplos, sempre 

dentro da área do gerenciamento de projetos e as áreas do conhecimento envolvidas. 

A linha temporal em que foram coletadas as informações para elaboração deste 

trabalho, tem início em 30 de outubro de 2007, data em que o Brasil foi confirmado 

oficialmente como país-sede da Copa do Mundo de 2014, passando pela data de 30 de maio 

de 2009, dia em que Curitiba foi anunciada como cidade-sede do mundial e o marco final da 

coleta de informações e dados para este trabalho foi Novembro de 2013. 
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5 RECOMENDAÇÕES 

 

 Como a FIFA passou a adotar um sistema de rodízio entre os continentes para sediar 

as Copas do Mundo e (ao menos por enquanto) é grande a concorrência entre países para 

serem os escolhidos como anfitriões do torneio, somente em uma situação excepcional o 

Brasil voltará a sediar o evento nas próximas décadas. Portanto as lições aprendidas na 

realização da Copa de 2014 serão úteis apenas aos países realizadores das próximas Copas, 

especialmente aqueles que cogitam apresentar pré-candidaturas. 

Uma das principais lições aprendidas com as situações vivenciadas com os 

preparativos para realização da Copa 2014 em Curitiba é a necessidade de haver um gestor 

profissional do portfólio de projetos da Copa. Dada a evidente complexidade e dimensão do 

megaprojeto Copa de 2014, a adoção de um gestor técnico responsável desde a fase de 

planejamento certamente contribuiria positivamente para que as atividades evoluíssem de 

forma mais adequada. O desafio é superar o entrave gerado pela independência e autonomia, 

inclusive financeira entre os diversos entes participantes, públicos e privados, e mediar as 

pressões e diferentes interesses envolvidos, muitos deles conflitantes. 

Outra lição importante está relacionada com o quesito transparência, que deve ser um 

imperativo também por parte dos parceiros privados que tenham se proposto a integrar o 

projeto, como foi o caso do CAP. Os critérios de contratação dos fornecedores da obra 

também deveriam ser mais transparentes para evitar o risco de favorecimentos, inclusive de 

parentes de mandatários do clube, para não macular o empreendimento e dar elementos aos 

críticos e polemistas. 

A intenção inicial do CAP era captar ele próprio os recursos financeiros necessários à 

execução de (supunha-se) “uns poucos” ajustes no seu estádio, adaptando-o ao novo caderno 

de encargos da FIFA. Afinal, a Arena inaugurada em 2000 já foi construída seguindo os 

padrões da FIFA vigentes para a Copa de 2008. Posteriormente o CAP descobriu que as 

exigências eram muito maiores, que obrigariam o clube a ir muito além da sua capacidade 

financeira e de endividamento. Nessa hora os governantes de Curitiba e do Paraná viram-se 

obrigados a encontrar uma solução pública para a obra do CAP, caso contrário, perderiam o 

repasse de R$ 1 bilhão a fundo perdido prometido pelo governo federal para as obras da Copa.  

A prefeitura de Porto Alegre, para evitar ficar na mão do Internacional, estimulou o 

Grêmio a realizar seu próprio estádio padrão FIFA. Curitiba acabou ficando nas mãos do 

presidente do CAP, colocando em xeque os recursos federais muito mais imprescindíveis para 

a cidade que os quatro jogos da Copa. A cidade viu-se obrigada a doar R$ 120 milhões para o 
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CAP para garantir o R$ 1 bilhão da união. O pior é que por desatenção da gestão municipal 

anterior alguns dos projetos não saíram do papel, fazendo a cidade perder boa parte destes 

recursos. 

A polêmica gerada pela escolha do estádio de um dos clubes da cidade mudou a forma 

dos cidadãos enxergarem a Copa, que passou a ser vista como sendo a “Copa do Atlético”, ou 

a “Copa do Petraglia”. Os torcedores dos times rivais sentiram-se negativamente afetados 

pelas vantagens dadas ao CAP, consideradas por eles como abusivas.  Resta a dúvida se as 

campanhas institucionais da Copa a serem promovidas pela prefeitura e pelos parceiros da 

FIFA conseguirá neutralizar esta sensação e recuperar a tempo o entusiasmo coletivo pelo 

evento. 

Originalmente o CAP imaginava gastar pouco mais de R$ 120 milhões para adequar o 

seu estádio. Mais tarde, após detalhamento do escopo no projeto executivo, chegou-se a um 

orçamento de R$ 138,4 milhões, que ainda não estava adequadamente detalhado. Este foi o 

valor utilizado para a negociação do potencial construtivo concedido pela prefeitura de 

Curitiba e o parâmetro original para o financiamento. 

Apenas com o início das obras e após serem realizadas as medições pelas empresas 

contratadas para a execução dos serviços é que se tornou evidente que as projeções originais 

de quantitativos de materiais estavam quase todas fora da realidade (subestimadas), ou seja, 

não eram confiáveis. A nova estimativa passou para R$ 184,3 milhões.  

A precária definição do escopo do projeto Arena pelo CAP acabou sendo reproduzida 

também nos contratos com diversos fornecedores, já que o clube optou por gerenciar ele 

próprio o empreendimento, ao invés de contratar uma única empreiteira com experiência, 

sistema de gestão eficiente e capacidade técnica comprovada para executar a obra 

globalmente, como em todos os demais estádios da Copa 2014. Tal opção acarretou situações 

em que as empresas contratadas acabaram executando serviços não previstos no contrato, por 

constantes mudanças de última hora no escopo por parte do CAP, o que possivelmente 

resultará em questionamentos por parte da instituição financiadora, gerando atrasos no repasse 

de parcelas do financiamento. 

A opção pela pulverização estratégica das contratações de serviços por diversas 

empresas, adotada com o propósito primordial de baratear o custo final da obra, acabou por 

acarretar riscos adicionais: maior complexidade para o gerenciamento do cronograma, maior 

dificuldade na coordenação das atividades desenvolvidas em paralelo no canteiro de obras e 

dificuldade em garantir o cumprimento das normativas de segurança do trabalho. Apenas 

entre os meses julho e novembro de 2012, foram registrados 83 acidentes de trabalho, sendo 
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que 85% dos casos não foram comunicados ao Ministério do Trabalho via CAT 

(Comunicação de Acidente de Trabalho). A contratação de empresas com experiência 

comprovada na gestão de empreendimentos complexos tende a ser mais cara para o cliente, 

porém é a solução mais recomendável, especialmente quando há um prazo apertado a ser 

cumprido. 

É rotina nas obras do projeto da Arena a realização de ajustes no sequenciamento dos 

pacotes de trabalho, o que pode acabar gerando a inviabilidade logística do espaço global do 

empreendimento pela crescente exiguidade de espaços utilizáveis para canteiros de obras e 

depósito e movimentação de materiais. Tal situação acabará provavelmente gerando pressões 

para a cessão de novos espaços (talvez públicos, o que além de ilegal, prejudicaria a 

mobilidade da região) para servir de apoio quanto mais se aproxime a fase final da obra. Pura 

falha de planejamento, que um gerente de projetos experiente teria previsto com facilidade. 

A produtividade no desenvolvimento de serviços de construção civil não é homogênea 

entre as diferentes empresas contratadas para executar serviços similares, em face de 

diferenciais de especialização de suas mãos-de-obra e expertise de seus engenheiros e 

técnicos de supervisão. Isso faz com que diferentes setores do estádio não estejam no mesmo 

estágio de evolução no cronograma físico, que não evolui no ritmo. Em alguns casos o 

trabalho precisa ser refeito, atrasando o cronograma. 

Uma mudança de escopo que agregou novo risco ao projeto foi a substituição do 

sistema de instalação de estacas raiz pelo de estacas de perfis metálicos cravados. Além do 

custo adicional não compensar, por não gerar ganhos de resistência estrutural nem de 

velocidade de obra, o processo de cravação gera uma vibração muito maior, aumentando o 

risco de avaria nas edificações na vizinhança (e não apenas limítrofes). Para piorar, não foram 

efetuados laudos de vistoria nas construções do entorno, o que dificultará a defesa no caso de 

solicitações de reparo. Tais incidentes podem até suscitar ações de embargo da obra. Sempre 

existe o risco de surgimento de trincas em edificações próximas decorrente da vibração gerada 

pela obra (agravada pela cravação), principalmente pelos processos de demolição e 

estaqueamento. Também pode ocorrer acomodação do terreno derivado de escavações de 

subsolos e rebaixamento de lençol freático. Até mesmo a queda de móveis ou objetos pode ser 

relacionada à vibração causada pela obra e sustentar ações indenizatórias. 

O início oficial das obras na Arena foi em outubro de 2011, imediatamente após a 

criação da CAP S/A pelo clube. Porém foi somente em dezembro de 2012, portanto mais de 

um ano depois, que se decidiu pela contração da empresa Engevix Engenharia Ltda. para 

executar uma gestão profissional do cronograma da obra, quando as coisas já estavam 
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bastante tortuosas no canteiro de obras. Até então estavam sendo utilizados 10 cronogramas 

distintos, um para cada “lote” do projeto. Com a unificação do projeto, foi realizada a revisão 

dos pacotes de trabalho e das atividades programadas, que passaram de 1.500 para 2.600. 

Foram identificadas e corrigidas diversas sobreposições de atividades e tarefas em 

duplicidade. Também foi desenvolvida a relação de precedência entre todas as atividades e 

inseridas no contexto do planejamento as atividades externas ao canteiro da obra, como as 

montagens da cobertura e dos elevadores, entre outras. 

Não ocorre uma adequada Gestão de Mudanças no projeto. Muitas são as origens de 

solicitação de mudanças: os técnicos da FIFA quando se suas vistorias periódicas fazem 

recomendações (que tem força de exigência); os fornecedores sugerem ajustes para adequação 

às suas disponibilidades e tecnologias disponíveis; o poder público municipal exige ajustes 

para adequação de projetos específicos às normas vigentes; os projetistas e engenheiros 

promovem ajustes quando percebem falhas não percebidas no projeto original; e finalmente, a 

CAP S/A solicita incrementos, ampliações e diferenciais quando percebe tais alterações 

poderão ser úteis para o clube obter receitas adicionais ou agregar conforto aos seus 

associados e usuários. O problema é que os responsáveis pelo departamento financeiro não 

são consultados previamente sobre tais mudanças, não sendo devidamente averiguada a 

disponibilidade financeira para dar cabo de tais custos adicionais, seja pelo reescalonamento 

de verba destinada de outro item ou captação das verbas adicionais. O controle financeiro do 

projeto fica, portanto, seriamente comprometido. 

Todos os quantitativos que balizaram o orçamento global do projeto foram fornecidos 

pela empresa de arquitetura Carlos Arcos (primo do presidente Petraglia) e mostraram-se 

totalmente não confiáveis após as medições realizadas in loco pelas empresas contratadas. 

Isso comprova a incapacidade técnica e inexperiência da mencionada empresa em tais 

procedimentos e com obras desta complexidade. 

Devido à elevada velocidade de execução da obra (bem acima do recomendado pelas 

boas práticas construtivas), não estão sendo realizados alguns testes e ensaios de prova de 

carga relativos à checagem da integridade da concretagem e do estaqueamento. É 

desnecessário dizer os riscos decorrentes desta atitude. A pressa e a descoordenação no 

canteiro de obras também fizeram com que alguns materiais não passassem pelo necessário 

processo de inspeção de recebimento. Em alguns casos percebeu-se que tal situação decorreu 

da redução de pessoal por decisão das empresas contratadas que se viram obrigadas a 

dispensar pessoal não essencial por não terem recebido pagamentos programados. 
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A CAP S/A nem sempre comunicou formalmente à AFPR as mudanças de escopo do 

projeto, conforme exige o contrato de financiamento. Tal conduta impede que instituição 

financiadora analise e monitore os impactos de tais alterações de escopo sobre orçamento 

original para garantir que os recursos concedidos supram adequadamente as necessidades 

financeiras do projeto. Caso não se tratasse de um projeto de grande visibilidade e interesse 

público, que embute uma componente política em seu tratamento, certamente o agente 

financiador tomaria as medidas de praxe, interrompendo (e não apenas atrasando) o repasse 

de recursos e exigindo o comprimento de todas as cláusulas contratuais de comunicação e 

transparência. 

A retificação do Rio Água Verde, canalizado sob o estádio desde a construção da 

Arena no final dos anos 90, foi solicitado pelos órgãos ambientais para aquela obra. Essa 

recomendação não foi acatada nem antes nem agora. Tal situação, além de não atender a 

legislação em vigor e trazer risco eminente de embargo da obra (e de embargo futuros) 

compromete a capacidade de drenagem de águas pluviais do entorno do estádio. 

Supostamente, a emissão pelo poder público municipal do Certificado de Vistoria de 

Conclusão de Obras e a Licença de Operação, documentos necessários para liberação de uso 

do estádio, depende da execução das obras constantes no projeto de retificação do Rio Água 

Verde. 

Uma vez superada a parte política dos anúncios das cidades sede as autoridades 

responsáveis pela condução do projeto, deveriam ter se preocupado em garantir de forma 

hábil os recursos necessários para a execução das obras no estádio, se cercando de empresas e 

profissionais competentes e de notório conhecimento técnico para que o cronograma das 

obras fosse cumprido de forma a garantir as entregas de qualidade nos prazos estipulados, a 

tempo inclusive de incluir Curitiba na Copa das Confederações, que nos garantiria 

visibilidade internacional dobrada e colocaria nossa cidade como destaque positivo em termos 

de eficiência em planejamento e execução de projetos. Porém o que se vê é a nossa cidade 

sendo destaque por abdicar de obras (e recursos federais) e por termos o estádio campeão de 

atrasos.  

Não tivemos sorte no sorteio dos grupos da Copa, que reservou-nos receber jogos 

envolvendo com cinco seleções sem nenhuma tradição em Copas do Mundo (Irã, Honduras, 

Equador, Austrália e Argélia), duas seleções medianas (Nigéria e Rússia) e apenas uma 

realmente com prestígio para atrair as atenções do mundo (Espanha, a atual campeã) para a 

nossa cidade. Em suma, nossa exposição global não será tão expressiva quanto poderia. 
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A recomendação principal é de que o Brasil e nossas cidades passem a adotar um olhar 

mais estratégico para os eventos fixos, aqueles que são realizados periodicamente e sempre 

nas mesmas cidades, consolidando uma identidade com o local, consolidando-se na agenda 

cultura local e envolvendo seus cidadãos e organizações de maneira profunda.  

Tais eventos necessitam serem tratados profissionalmente como verdadeiros projetos 

que são, em todas as suas dimensões. Muitos dessas iniciativas sofrem pela falta de plano de 

negócios mais consistente, que desfavorecem a captação dos recursos necessários e são 

realizadas de forma amadora, diletante, dependendo do esforço hercúleo de algumas 

lideranças.  

Muitos desses eventos apresentam um potencial para viabilização de investimentos 

contínuos, pelo seu caráter permanente e possibilidade de retorno em longo prazo, seja dos 

recursos aplicados como dos esforços promocionais. Possibilitam ao público interessado, pela 

sua periodicidade, programar-se com anos de antecedência e favorece o marketing de boca em 

boca, o mais eficiente de todos. No Brasil temos como maiores exemplos dessas iniciativas os 

carnavais do Rio de Janeiro, Bahia e Olinda; a festa do Círio de Nazaré, em Belém, as festas 

juninas do Nordeste, a procissão à Aparecida do Norte e o Rock in Rio. 

A cidade de Curitiba possui algumas iniciativas permanentes que merecem destaque, 

como o Festival de Teatro, a Oficina de Música, o Natal do Palácio Avenida, entre outros de 

menor relevo, com alcance apenas local. Porém mesmo estes eventos carecem de 

investimentos mais expressivos e principalmente planos de comunicação mais ambiciosos que 

possibilitem ao longo do tempo alça-los à condição de verdadeiras atrações de porte 

internacional. Sem uma estratégia deste nível dificilmente nossa cidade se consolidará na rota 

dos megaeventos mundiais. 
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6 FUTUROS DESMEMBRAMENTOS 

 

 Visando a continuidade deste trabalho, uma vez que na data da apresentação do 

mesmo, o evento Copa do Mundo FIFA 2014 em Curitiba ainda não terá sido realizado, 

recomenda-se que sejam confrontados alguns pontos essenciais neste projeto, após sua 

realização. 

 Que sejam comparados todos os cronogramas das obras entregues antes do evento, 

bem como elencadas aquelas obras que tenham sido iniciadas e não concluídas antes do 

evento. Que seja feito levantamento se houve alguma obra que prestes a ser entregue, teve 

algum aditivo sem que fosse feita a devida licitação. E por fim que seja feito um comparativo 

entre os valores previstos no início do projeto com o valores efetivamente gasto até o término 

das obras que tenham sido entregues até o dia do evento. 
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RESUMO 

 

 

Esta análise tem por objetivo demonstrar de que forma serão recrutados os voluntários 

que irão atuar durante a realização da Copa do Mundo FIFA 2014 no Brasil, atuando nos 

locais onde os torcedores Brasileiros e outros vindos de outros países, se concentrarão por 

ocasião dos jogos, nas áreas de transporte, mídia, segurança, protocolo, atendimento a turistas, 

departamento médico, serviços de idiomas, dentre outros. Esperamos ainda, apontar quais os 

direitos e obrigações que ambos os lados, Governos e voluntários terão uns com os outros. 

 

 

 

Palavras chave: Voluntários, Copa, Governo, FIFA.  
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1. A ORIGEM DO TRABALHO VOLUNTÁRIO 

 

  

O voluntariado está presente no mundo desde as primeiras civilizações que habitaram 

o globo, aparecem em momentos marcantes da história da humanicade, desde que as tribos 

coletivas e igualitárias, por meio da expansão de seus domínios, dando origem às cidades e 

formando a base da sociedade que conhecemos hoje. 

Com o aparecimento das religiões monoteístas, sendo os Judeus os primeiros a 

promoverem a filantropia, que nada mais é que o trabalho voluntariado e abnegado às causas 

religiosas, seguindo a crença de cada um. Com o advento do cristianismo, o voluntariado se 

apresentou de forma cada vez mais presente na sociedade na forma de caridade. Na idade 

média o catolicismo praticamente monopolizou o trabalho voluntário, sempre sob o 

argumento de que a o trabalho voluntário sob a forma de caridade era uma forma de se 

redimir dos pecados cometidos. 

A partir do Século XVI, a igreja perdeu força e o trabalho voluntário começou a se 

difundir por entre a sociedade civil organizada, com a finalidade de combater a pobreza, tendo 

também o Estando figurando como agente dessa mudança. Em 1526, Juan Luiz Vives, criou 

em Bruxelas uma repartição de assistência aos pobres, sendo uma ação pioneira para a época, 

pois até então, a igreja se achava a única encarregada do ônus de ajudar os pobres por meio do 

voluntariado. 

No Século XIX, com a expansão  das sociedades urbano-industriais, houve o 

aumento exponencial da pobreza, deixando de ser o problema analisado apenas sob o enfoque 

da igreja frente aos pobres, mas tratado como assunto de Estado e estudado cientificamente. 

Em 1869 foi criano na Inglaterra o Clarity Organization Society, voltada para o trabalho 

voluntariado. 

Recentemente, desde 1970, com a crise econômica mundial, houve uma popularização 

das organizações não governamentais, que passaram a ocupar espaços deixados pelos 

governos e empresas, essas organizações do terceiro setor, ao menos na teoria, atuam sem fins 

lucrativos , buscando potencializar o impacto social a partir principalmente do trabalho 

voluntário. 

 

. 
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2 PREVISÃO LEGAL DO TRABALHO VOLUNTÁRIO NA LEGISLAÇÃO 

BRASILEIRA 

 

 A Lei no. 9.609 de 18 de Fevereiro de 1998, dispõe sobre o trabalho voluntário no 

Brasil. Em seu Artigo 1, ela traz a seguinte redação: considera-se serviço voluntário , para fins 

desta Lei, a atividade não remunerada, prestada por pessoa física a entidade pública de 

qualquer natureza, ou a instituição privada de fins não lucrativos, que tenha objetivos cívicos, 

culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência social, inclusive mutualidade. 

 

A Lei trás ainda em seu parágrafo único do artigo primeiro, a ressalva de que o 

trabalho voluntário não gera vínculo empregatício, nem quaisquer obrigações de natureza 

trabalhista, previdenciária ou afim entre as partes. Já nos dois últimos artigos, 2 e 3, cuida em 

orientar de que forma será formalizada prestação de serviço voluntário através da celebração 

de termo de adesão entre as partes. 

 

A Lei prevê no entanto, que pode o voluntário ter suas despesas ressarcidas pela outra 

parte, desde que no momento da celebração do termo, fique expressamente autorizado pela 

parte a que for prestado o serviço voluntário, o que ainda assim, não gerará nenhum outro tipo 

de obrigação decorrente deste pagamento convencionado entre as partes. 

 

Assim, para que o trabalho seja considerado voluntário, e validado perante a 

Legislação Brasileira, deve ser voluntário, ou seja, não pode ser imposto ou exigido como 

contrapartida de algum benefício concedido pela entidade ao indivíduo ou à sua família, ser 

prestado pelo indivíduo, isoladamente, e nunca como subcontratado e por fim, ser prestado 

para entidade governamental ou privada, sendo que devem ter fins não lucrativos e voltadas 

para objetivos públicos. 

 

3. PROGRAMA BRASIL VOLUNTÁRIO 

  

 

Lançado pelo Governo Federal Brasileiro em parceria com a Universidade de Brasília 

(UNB) em fevereiro de 2013, é gerido pelo Ministério do Esporte e contará com a 

participação dos Ministérios da Defesa, do Turismo, da Cultura, da Ciência e Tecnologia, da 
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Casa Civil, das Relações Exteriores, do Trabalho, da Educação, da Saúde, da Justiça, do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, além da Secretaria de Aviação Civil. 

Para se candidatar à uma vaga de voluntário no mundial de 2014 no Brasil, o 

candidato obrigatoriamente precisa ter no mínimo 18 anos, não havendo limite Mara a idade 

máxima. Residir no Brasil e ter disponibilidade de horário. Durante o processo de seleção, 

fatores como domínio de outros idiomas, experiências anteriores de voluntariado e 

habilidades específicas, poderão garantir mais facilmente a vaga pretendida. 

 

4. REMUNERAÇÃO PELO TRABALHO VOLUNTÁRIO DURANTE A COPA DO 

MUNDO FIFA 2014. 

 

Como já foi demonstrado anteriormente, o trabalho voluntário é um trabalho sem 

remuneração, durante a realização da Copa do Mundo no Brasil, será fornecido para os 

aproximadamente 18.000 voluntários que serão necessários, uniformes, auxílio para 

deslocamento até o local, alimentação durante o período em que estiverem atuando como 

voluntários e trabalharão cerca de 10 horas pelo período aproximado de 20 dias. 

 

5. NÚMEROS DO VOLUNTARIADO NA COPA DO MUNDO FIFA 2014 NO BRASIL 

 

 Encerraram-se no início de outubro as inscrições, para quem queria ser voluntário na 

copa no Brasil, ao todo 26.561 pessoas se inscreveram para fazer parte da equipe de 

voluntários. Somando-se todas as inscrições recebidas, atingiu-se o recorde de mais de 

150.000 inscritos, o que representa mais do que o dobro dos candidatos inscritos para atuar na 

Copa de 2010 na África do Sul, e mais que o triplo dos que se candidataram na copa da 

Alemanha em 2006. 

 

 Os números demonstram o grande interesse dos Brasileiros em fazer partes deste que 

com certeza será um momento histórico, não só no esporte, mas para todo país de forma geral, 

dada a importância do evento, a visibilidade que o país está tendo e terá em todo mundo, com 

o recebimento de turistas de todas as partes do Globo para acompanhar o mundial. Em 

Curitiba, cerca de 1.000 voluntários atuarão na cidade durante o mundial. 

6. CONCLUSÃO 
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 Apesar de que para muitos, o trabalho voluntário exercido durante um evento como a 

Copa do Mundo, onde, sua realizadora, a FIFA, possui sim fins lucrativos, pois atua em 

parceria com vários patrocinadores, e só na Copa do Brasil, sua expectativa de arrecadação é 

de U$ 5 Bilhões, contrariando o que diz a Lei Brasileira do trabalho voluntário. 

Dadas as dimensões continentais do Brasil, sua pluralidade cultural e climática, é 

praticamente impossível realizar um evento desse porte sem a presença dos voluntários. 

Reconhecemos a importância dessas pessoas, no trato com o turista por exemplo, porém, cabe 

ressaltar que para que isso seja feita de forma a atendê-lo, e trazê-lo novamente ao país, 

futuramente, o que é uma das intenções do Governo Brasileiro, expandir o turismo, 

necessitamos que seja dado o devido e correto treinamento para todos os voluntários. 

Apenas, a empolgação e a euforia não pode tomar o lugar do planejamento e 

capacitação necessária para que os voluntários, se apresentem e desempenhem bem seu papel, 

durante o mundial. O Brasileiro, é hospitaleiro por natureza, porém, necessita se aperfeiçoar, 

em áreas, como o domínio de outros idiomas para que possa receber o turista com qualidade. 
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