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Resumo

A finalidade deste artigo é apresentar a logística, planejamento  e comparação de custos na
infraestrutura para sediar uma copa do mundo. A comparação foi feita entre as copas de 2014,
2018 e 2022. O planejamento que deve ocorrer e a logística é de suma importância para que no
final tenhamos um belo espetáculo.

Palavras chaves: copa do mundo, logística, Brasil, Catar e Rússia, planejamento, obras e
infraestrutura .

Abstract:

The purpose of this article is to present the logistics, planning and cost comparison in
infrastructure to host a world cup. The comparison was made between the 2014, 2018 and 2022
World Cups. The planning that must take place and the logistics are of paramount importance so
that in the end we have a beautiful spectacle.

Keywords: world cup, logistics, Brazil, Qatar and russia, planning, works and infrastructure.
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Introdução

A intenção de criar uma grande competição entre os países já existia desde de 1904. Mas só
começou a ser cogitada realmente após 1920 com uma política internacional mais calma ( final
da primeira guerra mundial). Mas o grande protagonista para essa criação foi Jules Rimet, hoje e
um é considerado um dos maiores protagonistas da popularização da copa, em todo o mundo.

Com o passar dos anos e a popularização do futebol, a Copa do Mundo tornou-se um evento
grandioso e que mobiliza muito dinheiro e muitos espectadores. A relevância da competição
refletiu-se na quantidade de nações que participaram do evento.

A Copa do Mundo é uma competição internacional organizada pela Federação Internacional de
Futebol a cada quatro anos. A primeira Copa foi realizada em 1930, sendo sediada no Uruguai. A
escolha da nação-sede é determinada em eleições feitas pela própria FIFA, ganhando de diversas
escolhas europeias, um dos motivos da escolha foi a grande equipe desportiva que o Uruguai
tinha, a mesma equipe se consagrou bicampeã olímpica seguida em 1924 e 1928. Na mesma
competição o Uruguai foi campeão.

A Copa do Mundo é um dos maiores eventos esportivos do planeta. Segundo dados da FIFA, as
edições de 2010 (que aconteceu na África do Sul) e 2014 (no Brasil) tiveram aproximadamente
3,2 bilhões de espectadores. A final da Copa do Mundo de 2014 registrou, sozinha,
aproximadamente 1 bilhão de espectadores.

A organização de uma Copa do Mundo também gera gastos consideráveis muito em parte por
conta das altas exigências da Fifa. A Copa de 2014 teve gastos de aproximadamente R $8 bilhões
somente com estádios, enquanto a Copa do Mundo de 2010 registrou aproximados R $4 bilhões,
já na Copa de 2018 foram gastos 14 bilhões de dólares ou R$51,1 bilhões de reais.

Os países que desejam sediar uma copa do mundo devem considerar o desenvolvimento de uma
infraestrutura logística para suprir todo o fluxo de movimentação, investindo em mobilidade
urbana e expansão de modais de transporte, além de outros aspectos importantes para a
realização do evento.
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Diante do caos que acontece nessa época festiva, seja nas estradas, aeroportos, ruas e
estacionamentos, temos a questão da segurança pública. Pois quanto mais turistas, mais pessoas
nas ruas, mais dinheiro circulando, também temos mais pessoas praticando delitos e espalhando
a violência pelas ruas, deve-se tomar providências cabíveis.

Para criar controles e monitorar a execução, uma das estratégias é pré-mapear todas as variáveis 
envolvidas no processo, direcionando ações preventivas e corretivas para quaisquer situações
que possam surgir ao decorrer do evento.

Diante de cenários que trazem cada vez mais desafios para o dia a dia das companhias, a
importância do planejamento prévio e estruturado para conseguir prever, medir, controlar e se
adaptar às variáveis existentes na logística. Como em qualquer projeto de grande escala e de alto
nível, este também envolve atividades estratégicas, de integração, segurança, limpeza,
comunicações, acomodações para atletas e entusiastas do esporte, equipamentos, e muito pessoal
de apoio (segurança, saúde, sinalização, dentre outros).

Dessa forma o planejamento da copa começa muito antes. Olhando para alguns pontos
importantes da logística. O planejamento tem início antes dos jogos começarem se preocupando
com os acessos e transportes. É preciso haver infraestrutura de transporte entre as cidades dos
jogos e dentro das próprias cidades, com ônibus, metrôs, trens, aeroportos e um serviço eficiente
e oferecido em vários idiomas.Na Copa da Rússia optaram por focar na modernização do
transporte público. R$22,7 bilhões foram destinados à área.

Se houver qualquer problema no andamento para uma boa solução existem planos estratégicos
organizados pela parte da logística, que definem prioridades e necessidades para que possa estar
tudo devidamente preparado para o início do evento, para que se possa obter os melhores
resultados possíveis.

Esses são alguns dos pontos onde a logística se aplica nesse grande espetáculo esportivo. Uma
logística bem feita e bem aplicada como podemos ver facilita muitos para aqueles que desejam
apreciar esse grande evento. Como vemos um dos exemplos é na hora de se locomover que são
feitos novos pontos de embarque e desembarque, novas rotas locomoção mais próximos dos
lugares onde se espera um grande fluxo de pessoas, isso tudo por conta da logística que é
utilizada para uma maior satisfação dos vão prestigiar o evento.
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Objetivo

A finalidade deste trabalho é comparar os gastos de logística na infraestrutura das copas do
mundo que ocorreram nos anos de 2014, 2018 e 2012, onde os países sedes foram Brasil, Rússia
e Catar.

Revisão bibliográfica

A intenção de criar uma grande competição entre os países já existia desde de 1904. Mas só
começou a ser cogitada realmente após 1920 com uma política internacional mais calma ( final
da primeira guerra mundial). Mas o grande protagonista para essa criação foi Jules Rimet, hoje e
um é considerado um dos maiores protagonistas da popularização da copa, em todo o mundo.

Com o passar dos anos e a popularização do futebol, a Copa do Mundo tornou-se um evento
grandioso e que mobiliza muito dinheiro e muitos espectadores. A relevância da competição
refletiu-se na quantidade de nações que participaram do evento.

A Copa do Mundo é uma competição internacional organizada pela Federação Internacional de
Futebol a cada quatro anos. A primeira Copa foi realizada em 1930, sendo sediada no Uruguai. A
escolha da nação-sede é determinada em eleições feitas pela própria FIFA, ganhando de diversas
escolhas europeias, um dos motivos da escolha foi a grande equipe desportiva que o Uruguai
tinha, a mesma equipe se consagrou bicampeã olímpica seguida em 1924 e 1928. Na mesma
competição o Uruguai foi campeão.

A Copa do Mundo é um dos maiores eventos esportivos do planeta. Segundo dados da FIFA, as
edições de 2010 (que aconteceu na África do Sul) e 2014 (no Brasil) tiveram aproximadamente
3,2 bilhões de espectadores. A final da Copa do Mundo de 2014 registrou, sozinha,
aproximadamente 1 bilhão de espectadores.

A organização de uma Copa do Mundo também gera gastos consideráveis muito em parte por
conta das altas exigências da Fifa. A Copa de 2014 teve gastos de aproximadamente R $8 bilhões
somente com estádios, enquanto a Copa do Mundo de 2010 registrou aproximados R $4 bilhões,
já na Copa de 2018 foram gastos 14 bilhões de dólares ou R$51,1 bilhões de reais.
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Os países que desejam sediar uma copa do mundo devem considerar o desenvolvimento de uma
infraestrutura logística para suprir todo o fluxo de movimentação, investindo em mobilidade
urbana e expansão de modais de transporte, além de outros aspectos importantes para a
realização do evento.

Diante do caos que acontece nessa época festiva, seja nas estradas, aeroportos, ruas e
estacionamentos, temos a questão da segurança pública. Pois quanto mais turistas, mais pessoas
nas ruas, mais dinheiro circulando, também temos mais pessoas praticando delitos e espalhando
a violência pelas ruas, deve-se tomar providências cabíveis.

Para criar controles e monitorar a execução, uma das estratégias é pré-mapear todas as variáveis 
envolvidas no processo, direcionando ações preventivas e corretivas para quaisquer situações
que possam surgir ao decorrer do evento.

Diante de cenários que trazem cada vez mais desafios para o dia a dia das companhias, a
importância do planejamento prévio e estruturado para conseguir prever, medir, controlar e se
adaptar às variáveis existentes na logística. Como em qualquer projeto de grande escala e de alto
nível, este também envolve atividades estratégicas, de integração, segurança, limpeza,
comunicações, acomodações para atletas e entusiastas do esporte, equipamentos, e muito pessoal
de apoio (segurança, saúde, sinalização, dentre outros).

Não são apenas os estádios que devem atender às normas impostas pela FIFA. As exigências que
incluem aeroportos, portos, rodoviárias, hotéis e todo tipo de transporte de carga e passageiros
deve ser adequada para a ocasião.

Dessa forma o planejamento da copa começa muito antes. Olhando para alguns pontos
importantes da logística. O planejamento tem início antes dos jogos começarem se preocupando
com os acessos e transportes. É preciso haver infraestrutura de transporte entre as cidades dos
jogos e dentro das próprias cidades, com ônibus, metrôs, trens, aeroportos e um serviço eficiente
e oferecido em vários idiomas.

Na Copa da Rússia optaram por focar na modernização do transporte público. R$22,7 bilhões
foram destinados à área. Durante o período do evento, o país sede recebe um volume muito alto
de torcedores, membros das delegações participantes, membros da organização do evento e
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jornalistas. A escolha das locações adequadas é muito importante e passa por critérios de
localização, qualidade de instalações.

Para os jogadores que viajam, desde a saída do seu país natal, as seleções contam com diversos
deslocamentos aéreos, planejados, organizados e agendados com antecedência. Os voos são
fretados, mas precisam ser organizados com antecedência. Isso sem contar com a mudança entre
hotéis, aeroportos e estádios, que junto com a Fifa precisam ser definidos previamente por
questões de organização de tráfego e segurança das delegações que vão participar do evento.

Se houver qualquer problema no andamento para uma boa solução existem planos estratégicos
organizados pela parte da logística, que definem prioridades e necessidades para que possa estar
tudo devidamente preparado para o início do evento, para que se possa obter os melhores
resultados possíveis.

Esses são alguns dos pontos onde a logística se aplica nesse grande espetáculo esportivo. Uma
logística bem feita e bem aplicada como podemos ver facilita muitos para aqueles que desejam
apreciar esse grande evento. Como vemos um dos exemplos é na hora de se locomover que são
feitos novos pontos de embarque e desembarque, novas rotas locomoção mais próximos dos
lugares onde se espera um grande fluxo de pessoas, isso tudo por conta da logística que é
utilizada para uma maior satisfação dos vão prestigiar o evento.

Resultados

Como foi dito para receber uma Copa do Mundo os gastos são imensos, podemos ver isso
quando especificamos e comparamos os gastos nas copas do Brasil, Rússia e Catar.

Brasil

 No ano de 2014 o Brasil desembolsou cerca de 10 bilhões de dólares (27 bilhões de reais ), até
aquele momento era o mundial mais cara da história. Os gastos com estádios ficaram na casa de
8 bilhões de reais, esse dinheiro ficou distribuído entre construções de novos estádios e reformas
dos que foram selecionados para receber os jogos. Para receber os torcedores em aeroportos, o
Brasil gastou cerca de 6,2 bilhões de reais. Os meios de mobilidade como trens, metrôs e o
principal modal de transporte brasileiro: rodovias, esses gatos ficaram na casa de 7 bilhões de
reais.
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A herança dos aeroportos foi a melhor deixada pela copa, de 2007 quando o Brasil foi escolhido
para sediar a copa do mundo, os aeroportos brasileiro eram insuficientes para suas demandas e
apresentavam um péssima logística para seus usuários. Com a chegada da Copa, os aeroportos
brasileiros passaram por grandes mudanças e reformas até mesmo a construção de um novo
aeroporto.

Os aeroportos que passaram por reformas foram: Guarulhos/Cumbica Sp, Internacional de
Brasília/Juscelino Kubitschek , Internacional Marechal Rondon Mt, Internacional do Rio de
Janeiro/Galeão RJ, Internacional Salgado Filho RS, aeroporto internacional de Fortaleza.

Aeroportos que foram construídos para copa: Internacional de Manaus AM, Internacional de
salvador bh, Internacional de confins MG, Internacional Afonso Pena, Aeroporto internacional
de Recife, Internacional Governador Aluízio Alves RN.

Seguindo o modal de transporte brasileiro: rodovias, a logística de transporte na copa também foi
essa. Algumas cidades pensaram em projetos como metrôs, mas apenas São Paulo e Fortaleza
tiraram do papel.

Gastos com meios de Mobilidade: Linhas de ônibus nas cidades de Manaus, Curitiba, Recife,
Rio de Janeiro e Brasília. Construção de metrôs nas cidades salvador e melhoria no metrô de são
paulo.

Os palcos da copa do mundo foram os que tiveram o maior gasto em toda fase construção de
infraestrutura para a copa. Na tabela abaixo podemos ver detalhadamente o gasto em cada
estádio.
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                                                         fonte: (g1 2015)

Rússia

Já no ano de 2018 a Rússia superou o Brasil, sendo a copa mais cara da história cerca de 38,8
bilhões de dólares ( aproximadamente 685 bilhões na moeda russa ). Os gastos na infraestrutura
se dividem em 22, 7 milhões de dólares em meios de transporte e mobilidade urbana. Cerca de
12,9 bilhões foram gastos na construção de 12 estádios para receber os jogos, além de 32 centros
esportivos para acomodar as seleções participantes.

A Rússia gastou praticamente o valor da copa de 2014( cerca de 25,5 bilhões) somente em
modais de transporte, mas por que a Rússia gastou tanto nessa área ? Assim como o Brasil, suas
estruturas em transportes não estavam preparadas para receber um evento desse tamanho.
Também como o Brasil, a Rússia é um país continental, cuja distância média é de 400 km.(
AGORA É SIMPLES 2015)

Catar

Assim como os antigos países sedes, o Catar também recebe o título de copa mais cara da
história. O valor gasto até o momento está na casa de 58 bilhões de dólares ( 200 milhões na
moeda do Catar), esse valor é 5 vezes maior que a copa de 2014.
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Mesmo sendo diversamente menor que Brasil e Rússia, Qatar gastou cerca de 50% da sua verba
em infraestrutura. Para evitar a inutilidade dos estádios, eles apostaram em diminuir a quantidade
de estádio, mas garantindo maior conforto e tecnologia para seus torcedores, ao invés de 12
estádios apostaram em 8 estádios, todos novos apenas sendo reformados.

A infraestrutura já está 90% pronta, não haverá atraso de obras, as únicas obras que seguem no
momento são avenidas e ruas que ligam os estádios a estações de trens e metrôs. Para locomoção
haverá trens, metrôs e carros do governo e ônibus para transportar os torcedores.

Metodologia

Para realizar esse artigo, foi feita uma pesquisa exploratória para identificar o tamanho desse
grande evento esportivo que é a Copa do Mundo e seus gastos com logística na infraestrutura, a
fim de comparar os valores gastos e. Para acontecer essa comparação foram lidos sites e artigos
sobre os gastos nas copas de 2014, 2018 e 2022.

Conclusão

Observa-se que para que ocorra esse grande evento esportivo que mobiliza o mundo inteiro é
necessária uma grande logística, diferente da Copa do Mundo que ocorre de quatro em quatro
anos a logística tem que ser aplicada desde a escolha do país que irá sediar para que quando o
estiver ocorrendo o evento não haja nenhum contratempo que possa prejudicar a cerimônia.

O país que irá sediar a Copa do Mundo não tem uma tarefa fácil em relação a logística, demanda
investimento de tempo, dinheiro e muito planejamento. Assim podemos comparar os gastos na
sua infraestrutura e logísticas.

Mesmo apresentando um grande orçamento comparado aos anos anteriores o Brasil, não
apresentou um logística que funcionasse em suas obras de estruturação para a copa, já que
diversas obras atrasaram com suas datas de entrega, ou foram terminadas após a copa do Mundo.
Também podemos perceber que a copa exige uma evolução na sua estruturação, essa evolução
pode ser lida como planejamento e tecnologia em suas obras de estruturação para copa. Por isso
que a cada ano a copa vem recebendo o título a copa mais cara da história.
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Os desafios quase que diários e com certeza ainda existem outros pontos que devem ser
considerados para o evento. A logística move o mundo e como podemos ver, nem mesmo o
futebol escapa da necessidade de bons profissionais dessa área.

Os objetivos principais da logística no planejamento de um evento dessa magnitude: Criar um
ambiente seguro para os atletas, espectadores e trabalhadores deste evento e gerar uma
experiência positiva e agradável para todos.
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