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RESUMO 

 

Megaeventos esportivos têm catalisado o interesse de grandes nações em sediá-los, 

visto os benefícios que esses eventos podem trazer para o país que os recebe 

(estimulam a economia, o turismo, divulgam a imagem do país internacionalmente e 

atraem investidores). A Copa do Mundo FIFA 2014™ foi sediada pelo Brasil e a 

cidade do Rio de Janeiro foi uma das cidades-sede. A FIFA Fan Fest™ visa 

externalizar o ambiente dos estádios, a partir da exibição pública de todas as 

partidas da Copa do Mundo, sendo disponibilizado para a comunidade local em 

todas as cidades-sede da competição e também em algumas cidades do mundo. 

Assim, o presente estudo tem o objetivo de identificar o perfil dos turistas 

internacionais na FIFA Fan Fest de Copacabana™ durante a Copa do Mundo FIFA 

2014™. 

 

Palavras-chave: Turismo, Megaeventos, Copa do Mundo 2014™, FIFA Fan Fest™. 

 



 

ABSTRACT 

 

 

Mega sports events have catalyzed the interest of major nations to host them, seen 

the benefits that these events can bring to the country (stimulate the economy, 

tourism, publicize the country's image internationally and attract investors). The FIFA 

World Cup 2014 ™ was hosted by Brazil and the city of Rio de Janeiro was one of 

the host cities. The FIFA Fan Fest ™ aims to outsource the environment of the 

stadiums through the public view of all matches of the World Cup, presented to the 

local community and tourists spread in the competition host cities and also in some 

cities around the world. Thus, this study aims to identify the profile of the international 

tourists in the FIFA Fan Fest Copacabana™ during the FIFA World Cup 2014 ™. 

 

Keywords: Tourism, Megaevents, World Cup 2014™, FIFA Fan Fest™. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

Eventos são acontecimentos importantes. Tanto de forma particular quanto 

em público, pessoas sentem necessidade de marcar ocasiões importantes de suas 

vidas e de festejar os principais momentos (ALLEN et al, 2003). Assim, os eventos 

precisam ter hora de início e fim, data e um local determinado, a fim de atender os 

objetivos juntos aos stakeholders. 

O turismo tem sido percebido como um fenômeno em crescimento, capaz de 

impulsionar benefícios econômicos, gerando uma série de empregos de forma direta 

e indireta. Dentro do universo de atividades relacionadas às viagens, merece 

destaque a importância econômica e social do turismo motivado na participação em 

eventos. 

Nesse contexto, os eventos podem ser vistos como catalisadores para a 

atração de visitantes, aumento dos gastos médio por turista, bem como de seu 

período de permanência (ALLEN et al, 2003). O turismo de eventos vem ao decorrer 

dos anos assumindo uma parcela cada vez mais importante no segmento do turismo 

como um todo, seja nacional ou internacionalmente (SANTOS; SOUZA, 2012). 

Como exemplo disso, de acordo com o Ministério do Turismo (2011), o Brasil 

consolidou-se como destino de eventos internacionais, subindo da 19ª posição em 

2003 para 7ª em 2008, no ranking ICCA (International Congress and Convention 

Association).  

Assim, é importante observar o aumento do número de vagas de trabalho, 

principalmente no setor privado, que proporcionam ao país a geração de recursos 

obtidos a partir do recolhimento de impostos (CANTON, 2003). Uma vez que a 

injeção de recursos em setores tão capilarizados como serviços – de hotelaria, 

refeição e receptivo – tem um efeito impressionante nas economias locais 

(EMBRATUR, 2014). 

De acordo com a Associação Brasileira de Empresas de Eventos (ABEOC) 

(2014), o mercado de eventos no Brasil está crescendo e se destacando cada vez 

mais. No ano de 2013, foram realizados 590.913 eventos, reunindo 202.171.787 

pessoas, gerando uma receita estimada em R$ 209,2 bilhões. O número de eventos 

saltou de 327.520 em 2001 para 590.913 em 2013, o que significa 80% de 

crescimento, ou 5% ao ano (ABEOC, 2014). 
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Cabe destacar três eventos de caráter internacional que o Brasil recebeu nos 

últimos anos, que são a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), a Copa das 

Confederações e a Copa do Mundo FIFA de Futebol™, juntos, esses eventos 

proporcionaram uma movimentação direta na economia que ficou em torno de R$ 8 

bilhões (EMBRATUR, 2014). 

Dados da Organização Mundial do Turismo demonstram a importância dos 

eventos para a ampliação do fluxo turístico no Brasil. O ano de 2014 foi o quinto 

consecutivo de aumento no número de viajantes (EMBRATUR, 2014). Tal situação 

pode estar relacionada à grande exposição que o Brasil tem tido devido aos 

megaeventos e principalmente em 2014 devido a Copa do Mundo. 

A Copa do Mundo FIFA 2014™ proporcionou ao Brasil a entrada de mais de 1 

milhão de visitantes, contribuindo para uma arrecadação de aproximadamente 

US$797 milhões em divisas, sendo considerado pelo Banco Central como um novo 

recorde de arrecadação mensal (EMBRATUR, 2014). 

Cabe ressaltar que a Copa do Mundo de futebol da Fédération Internationale 

de Football Association (FIFA) é um megaevento de interesse mundial, em que as 

pessoas naturalmente se reúnem com o objetivo comum de assistir às partidas de 

futebol. Nesse contexto, percebendo o fato da integração das pessoas a partir do 

esporte poder se transformar em um produto a ser vendido aos patrocinadores, a 

FIFA implementou um evento oficial de exibição gratuita dos jogos, utilizando uma 

área de grande exposição em que foi possível colocar em destaque seus 

patrocinadores e elevar a Copa do Mundo da FIFA a um diferente nível.  

Assim, foi criada a FIFA Fan Fest™. Esse evento favorece a integração de 

pessoas de diversas nacionalidades se envolverem com o clima de festa da Copa do 

Mundo. Neste sentido, denominada como o melhor lugar, fora do estádio, para 

experimentar a atmosfera da Copa ao longo do torneio (FIFA, 2010), as FIFA Fan 

Fests™ tem se tornado uma nova opção de entretenimento para os turistas e a 

população durante a Copa do Mundo FIFA™. 

Diante da importante relação entre eventos e turismo no contexto 

internacional e mais especificamente, a projeção internacional obtida pelo Brasil nos 

últimos anos, o presente estudo se posiciona no sentido de analisar o perfil do turista 

que visitou a FIFA Fan Fest™ oficial do Rio de Janeiro na Copa do Mundo FIFA de 

2014™. Para fins desse trabalho serão utilizados apenas os dados coletados na 

região da FIFA Fan Fest™ de Copacabana, no Rio de Janeiro. 
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Nesse sentido, o presente trabalho tem por objetivo geral analisar o perfil do 

turista internacional na FIFA Fan Fest™ de Copacabana durante a Copa do Mundo 

FIFA 2014™. Para tanto, são objetivos específicos: identificar o perfil 

socioeconômico desses visitantes; entender padrões de consumo turístico junto aos 

turistas frequentadores da FIFA Fan Fest™; e avaliar a motivação desse turista ao 

visitar o Rio de Janeiro, mais especificamente a FIFA Fan Fest™. 

A pesquisa foi conduzida durante a Copa do Mundo FIFA de 2014™ no Brasil 

em cinco cidades: Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador e Porto 

Alegre. Destaca-se que internacionalmente coordenada por uma equipe liderada 

pelo Prof. Dr. Holger Preuss da Universidade Johannes Gutenberg- Mainz, 

Alemanha e com diversos pesquisadores no Brasil. No caso do Rio de Janeiro, o 

professor responsável pela coordenação da pesquisa foi o Prof. MSc. Rodrigo 

Fonseca Tadini, da Universidade Federal Fluminense. 

Seguindo as instruções fornecidas pela Equipe de Coordenação Internacional, 

os dados foram coletados sempre três horas antes de cada partida, em que os 

pesquisadores foram posicionados nas proximidades do Maracanã e da FIFA Fan 

Fest de Copacabana™. 

O questionário parte do “Project Brazil 2014” foi previamente utilizado na 

Copa do Mundo de 2006 na Alemanha e 2010 na África do Sul. 

Para a coleta de dados na Copa do Mundo FIFA 2014™, os questionários 

foram disponibilizados em nove diferentes idiomas: Português, Inglês, Francês, 

Alemão, Espanhol, Coreano, Italiano, Russo, Persa e Árabe, para atender a grande 

diversidade de visitantes devido aos trinta e dois países representados na Copa do 

Mundo. 

Cabe destacar que a pesquisa é um fragmento da amostragem de 

aproximadamente seis mil questionários no contexto do Brasil, sendo 1.385 no Rio 

de Janeiro.  

Para esse estudo, foi extraído do total do Rio de Janeiro a quantidade de 728 

questionários correspondentes aos turistas internacionais, que foram entrevistados 

próximos à Fan Fest de Copacabana. Os dados foram tabulados através do 

programa de organização de dados e análise estatística, Statistical Package for 

Social Science (SPSS) e os gráficos foram elaborados através do Excel. 

O presente trabalho, foi realizado um estudo exploratório descritivo de 

natureza quantitativa, em que foi utilizado o método survey (aplicação direta de 
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questionário), através de questionário impresso, complementando com revisão 

bibliográfica de artigos, livros, revistas científicas relacionados a turismo, eventos, 

esporte e megaeventos.  

Assim, este trabalho foi estruturado da seguinte maneira: 

O capítulo “Megaeventos, Esporte e Turismo” abordará a importância dos 

megaeventos, principalmente esportivos, em relação ao mercado de turismo. 

No capítulo “Copa do Mundo FIFA 2014 e as FIFA Fan Fest™ Oficiais” 

destaca-se a Copa do Mundo no contexto do Brasil e evidencia as Fan Fests, que 

teve início na Copa da Alemanha em 2006. 

Seguindo, o capítulo “Perfil do turista internacional da FIFA Fan Fest™ 

Copacabana” apresenta os resultados obtidos após a pesquisa realizada na FIFA 

Fan Fest™ de Copacabana durante a Copa do Mundo FIFA de 2014™. 

Por fim, foi possível concluir o perfil do turista internacional na FIFA Fan 

Fest™ de Copacabana é de homens, fãs de futebol, entre 26 e 40 anos, com 

salários entre R$6.301,00 a R$8.600,00. 
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2  MEGAEVENTOS, ESPORTE E TURISMO 

 

Eventos estão presentes no cotidiano do ser humano. Como ressalta Getz 

(2012), a vida é composta por acontecimentos especiais e ritos de passagem 

característicos de cada cultura. Festas de aniversário, casamentos, festivais 

regionais proporcionam sensações, experimentações, que acabam transformando a 

vida das pessoas, criam status, interação e integração entre os indivíduos. Contudo, 

para que possam propiciar tais efeitos, os eventos necessitam ser organizados de 

forma profissional, levando em consideração ações planejadas e integradas com os 

diversos atores envolvidos. 

Os megaeventos por sua vez, são eventos com amplitude internacional 

realizados em cidades-sede definidas com grande prazo de antecedência gerando 

impactos que extravasam em muito os desafios a superar na construção de eventos 

de grande porte. Megaeventos demandam uma série de atividades planejadas e 

estruturadas para que possa ser realizado com competência, exigindo vasto 

comprometimento por parte dos organizadores e uma adequada infraestrutura 

turística, a fim de receber um grande fluxo de visitantes.  

Convém mencionar, que o turismo esportivo consiste em viagens além do 

ambiente de casa, por um tempo limitado, tendo o esporte como principal motivação 

(HINCH; HIGHAM, 2008). Assim como outros segmentos do turismo, o de eventos 

esportivos exerce impactos na economia, na sociedade e nos locais que os sediam 

(ISHY, 1998). 

De tal modo, os eventos esportivos impactam diretamente no setor de turismo 

devido ao deslocamento de torcedores e fãs do esporte com o objetivo de 

acompanhar as competições das mais variadas modalidades esportivas.  

A Copa do Mundo FIFA de Futebol™ e os Jogos Olímpicos de Verão™ e 

Inverno são caracterizados como megaeventos esportivos devido a projeção de 

resultados econômicos, políticos e sociais que eles podem produzir sobre país-sede 

e preponderantemente sobre a cidade-sede (MALFAS; THEODORAKI; HOULIHAN, 

2004), pois influenciam diretamente nas melhorias e investimentos que a sede 

desses megaeventos necessitam para capacitar a sede no atendimento das 

demandas estabelecidas por grandes entidades internacionais como a FIFA e o COI.  
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2.1 OS MEGAEVENTOS NA ATUALIDADE E SUA RELAÇÃO COM TURISMO 

 

Os megaeventos esportivos possuem alto grau de complexidade 

organizacional e implicam no envolvimento de diversas entidades, tais como 

governos, empresas públicas, privadas, bem como de capital misto (MALFAS; 

THEODORAKI; HOULIHAN, 2004). 

 
 
Atualmente os eventos são mais essenciais à nossa cultura do que jamais 
foram. O tempo de lazer maior e a maneira mais cuidadosa de gastar 
levaram à proliferação de eventos públicos, celebrações e entretenimento. 
Os governos de hoje apoiam e promovem eventos como parte de suas 
estratégias para o desenvolvimento econômico, crescimento da nação e 
marketing de destino. As corporações adotam eventos como elementos 
essenciais em suas estratégias de marketing e de produção de imagem. 
(ALLEN et al, 2003, p. 4) 
 
 

Os megaeventos possuem forte apelo midiático e significativa capacidade de 

geração de emprego e renda para os setores envolvidos, direta e indiretamente, em 

sua realização, principalmente para aqueles vinculados ao turismo. Ishiy (1998) 

ressalta que esses impactos serão mais acentuados quanto maior for a importância 

da competição em termos de público. 

Devido a esse grau de importância que os eventos têm ganhado, nos últimos 

vinte, trinta anos, os eventos de caráter planetário, como Jogos Olímpicos de Verão 

e Copa do Mundo FIFA de Futebol™, têm catalisado o interesse de grandes nações 

em sediá-los, visto os benefícios que esses eventos podem trazer para o país que 

os recebe. Destaca-se que esses megaeventos esportivos estimulam a economia, 

divulgam a imagem do país internacionalmente e atraem novos turistas e 

investidores.  

Os eventos esportivos podem ser definidos como acontecimentos festivos que 

envolvam exibições de uma modalidade esportiva ou de um conjunto delas (ISHY, 

1998), se caracterizam como uma área de fundamental importância para o 

desenvolvimento dos setores turísticos, de eventos e de esportes, com efeitos 

positivos em amplos mercados diretos e indiretos nas comunidades emissoras, e 

principalmente nas receptoras (KURTZMAN; ZAUHAR, 2005, p. 21).  



16 

Megaeventos esportivos são eventos de caráter extraordinário, de grande 

escala, e que, a despeito do significativo período de tempo necessário para a sua 

preparação, se efetivam em um curto período de tempo (ROCHE, 2000), geralmente 

requer projetos de construção em grande escala em ambas as instalações 

esportivas e de suporte de infraestrutura, [...] assim,  megaeventos esportivos do 

tamanho dos Jogos Olímpicos ou da Copa do Mundo podem promover atividade 

econômica como resultado dos empregos criados pelo vasto número de turistas 

visitando a cidade antes, durante e depois do evento. (MALFAS; THEODORAKI; 

HOULIHAN, 2004). 

Devido à ampla divulgação nos meios de comunicação internacional, 

principalmente através da internet, que facilita a comunicação em tempo real, tem 

sido possível a disseminação de conteúdos informativos, de entretenimento, 

relacionados aos jogos, atletas, comissões técnicas, turismo na cidade-sede, 

fazendo com que tais eventos sejam transmitidos, assistidos e comentados por 

milhares de pessoas, muitas vezes em tempo real, independente do contexto sócio 

espacial.  

Devido a essa visível exposição, jornais online e impressos, programas de 

televisão, revistas, canais por assinatura, dentre tantos outros veículos de 

comunicação, projetam novos conteúdos, alteram sua programação cotidiana, a fim 

de obter a melhor cobertura, novos patrocinadores e anunciantes, bem como 

resultados econômicos mais expressivos diante de sua concorrência. 

Tal constatação pode ser evidenciada segundo Kassoway (2014) pela 

expectativa existente na Copa do Mundo FIFA 2014™ de que 74,2% dos 

espectadores poderiam estar “logados” em alguma mídia social durante o 

transcorrer dos jogos da Copa. 

As dimensões midiáticas dos megaeventos têm crescido a cada ano. Como 

exemplo disso, atletas passaram a ser tratados como heróis e estrelas do show 

business na afluência das empresas, investidoras olímpicas, em compartilharem as 

suas marcas com os vitoriosos e medalhistas (BEHNKEN, 2010). Esse exemplo 

relacionado aos Jogos Olímpicos se relaciona bem com a Copa do Mundo 2014™, 

pois 52,1% dos respondentes da pesquisa realizada pela Crowdtap estariam mais 

inclinados a seguir ou curtir marcas patrocinadoras após a competição 

(KASSOWAY, 2014).  
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No contexto contemporâneo, os megaeventos têm proporcionado uma 

verdadeira revolução para o mercado de turismo devido a projeção internacional da 

cidade e do país-sede junto a novos mercados consumidores. Muitos turistas 

internacionais se utilizam dos megaeventos como uma motivação a mais para o 

deslocamento a locais até então desconhecidos. 

Outro ponto relevante é que os megaeventos transmitem ao turista 

internacional uma maior sensação de segurança para a visita, devido aos grandes 

investimentos realizados em hospedagem, mobilidade, infraestrutura urbana, 

vigilância, turismo e principalmente segurança pública.  

Hall apud Silva (2006) analisa a relação entre megaeventos e turismo sob a 

ótica econômica, apontando para alguns elementos que destacam a pujância desses 

eventos como catalisadores da atividade turística. 

 
 
Megaeventos tais como as Feiras Mundiais e Exposições, a Copa do 
Mundo ou as Olimpíadas são eventos especificamente direcionados para o 
mercado de turismo internacional e podem ser adequadamente descritos 
como ‘mega’ em virtude de sua grandiosidade em termos de público, 
mercado alvo, nível de envolvimento financeiro, do setor público, efeitos 
políticos, extensão de cobertura televisiva, construção de instalações e 
impacto sobre o sistema econômico e social da comunidade anfitriã. (HALL 
apud SILVA, 2006, p. 17) 

 

Para Beni (2009), o turismo é um fenômeno internacional complexo que 

envolve uma série de decisões que emergem durante o processo de definição do 

local a ser visitado. 

 
 

É um elaborado e complexo processo de decisão sobre o que visitar, onde, 
como e a que preço. Nesse processo intervêm inúmeros fatores de 
realização pessoal e social, de natureza motivacional, econômica, cultural, 
ecológica e científica, que ditam a escolha dos destinos, a permanência, os 
meios de transporte e o alojamento, bem como o objetivo da viagem em si 
para fruição tanto material como subjetiva dos conteúdos de sonhos, 
desejos, de imaginação projetiva, de enriquecimento existencial histórico-
humanístico, profissional, e de expansão de negócios (BENI, 2009, n.p).  

 
 

Sendo assim, o turismo e os eventos esportivos têm contribuído para a 

ampliação do número de viagens internacionais. Indiscutivelmente, a importância do 

turismo junto as economias nacionais tem promovido o maior interesse por parte de 

empresários e setor público que visam obter lucros com o incremento deste negócio. 
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Cabe destacar, que mesmo com as dificuldades na economia mundial, o 

número de turistas que viajaram pelo mundo no ano passado registrou um 

crescimento de 4,7% em comparação com 2013 (EMBRATUR, 2014).  

Outro dado relevante que confirma a importância do turismo no cenário 

econômico brasileiro, é que atualmente, cerca de 3,6% do PIB (Produto Interno 

Bruto), empregando, direta e indiretamente, mais de 10 milhões de pessoas. O 

turismo contribui com 9% do PIB mundial (EMBRATUR, 2014).  

O turismo é um fenômeno social complexo e diversificado (BARRETO, 2008), 

além de multidisciplinar e segmentado em diversas grandes áreas, sendo uma delas 

a área de eventos.  

Convém mencionar que a segmentação do mercado turístico pode ser 

entendida como uma forma de melhor estruturar o estudo do turismo, promovendo 

um planejamento mais adequado às demandas dos visitantes e as necessidades e 

capacidades das comunidades receptoras (MTUR, Ministério do Turismo, s.d). 

Nesse contexto, o incentivo ao turismo de eventos é uma ferramenta poderosa no 

desenvolvimento de um destino, principalmente porque esse tipo de turismo pode 

ser planejado para acontecer durante períodos de baixa demanda de turistas 

tradicionais, e porque o perfil desse turista caracteriza-se pela utilização dos 

equipamentos turísticos da localidade.   

Internacionalmente o segmento de turismo de eventos é reconhecido como 

um importante mecanismo contra os efeitos da sazonalidade. 

 
 
O evento não pode ser visto como um fenômeno isolado dentro do 
processo turístico. É necessária uma política de eventos inserida no 
planejamento turístico das cidades, envolvendo órgãos governamentais, 
empresas de bens e serviços que trabalhem juntos e integradas em um 
planejamento estratégico, para que a sociedade participe e se beneficie 
dos resultados sociais e econômicos decorrentes. (CANTON, 2002, p. 54)  
 
 

Assim, os eventos, quando bem planejados, seja na alta ou na baixa 

temporada turística, podem influenciar na economia da cidade, na manutenção dos 

empregos, no estímulo do comércio local, além de ampliar a divulgação do destino, 

proporcionando um aumento do fluxo de turistas.  
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Tais flutuações no número de visitantes e as receitas são vistas como um 
problema pela indústria turística, que investe tempo, dinheiro e esforço 
para modificar esses padrões, através do desenvolvimento e 
implementação de estratégias destinadas a aumentar as temporadas 
turísticas ou para criar destinos que se adequem a todas as temporadas do 
ano (HIGHAM; HINCH, 2008, p.488).1 
 
 

Finalizando, destaca-se que os megaeventos alteram a infraestrutura da 

cidade que os recebe, exigindo por parte de seus responsáveis uma atitude pró ativa 

no sentido de maximizar os benefícios de um evento dessa magnitude. No contexto 

brasileiro, a cidade do Rio de Janeiro merece destaque pela sua capacidade em 

concorrer internacionalmente para sediar tais eventos. A seguir, entenderemos um 

pouco mais da relação entre o Rio de Janeiro, turismo e os megaeventos captados 

pela cidade. 

  

2.2  RIO DE JANEIRO E OS MEGAEVENTOS CONTEMPORÂNEOS  

 

O Brasil possui em seu calendário grandes eventos como o Carnaval de 

Salvador, o Festival de Parintins na Amazônia, a Oktoberfest em Blumenau, a Festa 

do Peão de Barretos, a Fórmula 1 em São Paulo, o Carnaval e Réveillon do Rio de 

Janeiro, dentre tantos outros que compõem uma agenda de eventos brasileira com 

repercussão na mídia internacional. Cabe mencionar que além dos eventos citados 

acima, o Brasil também produz alguns festivais de música e entretenimento de 

destaque, como é o caso do Rock in Rio, Lollapalooza e outros shows de turnês 

internacionais que se concentram principalmente nas cidades de São Paulo e no Rio 

de Janeiro. 

O Brasil consolidou sua posição entre os países que sediam grandes shows 

nacionais e internacionais e se tornou o segundo maior no ranking do mercado de 

                                                           
1Such fluctuations in visitors and revenues are almost universally viewed as a problem by the tourist 
industry, which spends considerable time, money, and effort to modify these patterns through the 
development and implementation of strategies designed to extend the “shoulder seasons”, or to create 
“all season” destinations (HIGHAM; HINCH, 2008, p. 488). Tradução nossa 
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shows na América Latina, atrás apenas do México. Esses festivais musicais têm a 

capacidade de atrair visitantes, gerar renda e movimentar a economia turística 

(LAVOR, 2014).  

Contudo, as demandas provocadas por esses eventos não podem ser 

comparadas ao gigantismo de eventos como a Copa do Mundo e os Jogos 

Olímpicos, visto que estes geram uma série de impactos e legados no país sede, 

impulsionando positivamente números na economia regional, na quantidade de 

turistas, interesse da mídia internacional, projeção da cidade da imagem, entre 

outros resultados. 

Sendo assim, merece destaque a capacidade que o Brasil, e mais 

especificamente do Rio de Janeiro, em projetar com êxito suas candidaturas para 

sediar os megaeventos esportivos mais importantes do planeta. 

Zanella (2003, p. 35) afirma que por sua complexidade, amplitude e 

importância, a promoção de um evento exige alta especialização técnica, 

experiência e conhecimento do tipo de evento que será realizado. 

A cidade do Rio de Janeiro foi fundada no século XVI e por 200 anos foi a 

capital do Brasil, até 1960, quando a capital foi transferida para a recém construída 

Brasília. Possui atualmente uma área de 1.197,463 km², com população residente 

estimada de 6.320.446 pessoas (IBGE, 2014).  

A maior parte do seu patrimônio se concentra no centro da cidade, com 

centenas de edifícios históricos de elevado valor cultural, preservados e protegidos 

por leis federais, estaduais e municipais (COMITÊ DE CANDIDATURA RIO 2016, 

2009).  

Durante séculos, pessoas de todo o mundo vieram ao Rio de Janeiro para 

admirar a beleza da cidade, experimentar seu espírito único, e para provar a paixão 

e a emoção do seu modo de vida. Estas são algumas das razões que fazem do Rio 

uma das cidades mais conhecidas do mundo, popular por suas praias, atrações 

icônicas, cordialidade e simpatia do seu povo. (COMITÊ DE CANDIDATURA RIO 

2016, 2009). 

Todos esses fatores evidenciam a importância do Rio de Janeiro no cenário 

nacional e internacional, que tem sido ainda mais destacado com os megaeventos 

que a cidade tem captado. Porém, para que a cidade possa ter sucesso na captação 

de megaeventos, precisa garantir que as necessidades referentes ao evento serão 

totalmente atendidas (como acomodação, segurança e transportes), com base em 
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um extenso planejamento apoiado nas mais diversas garantias que eliminarão todos 

os possíveis riscos (COMITÊ DE CANDIDATURA RIO 2016, 2009). 

O Brasil, mais especificamente o Rio de Janeiro, procurou se preparar para 

receber esses megaeventos através da organização de outros eventos teste como a 

Copa das Confederações em 2013 que aconteceu em seis cidades-sede (Belo 

Horizonte, Fortaleza, Rio de Janeiro, Salvador, Recife e Brasília) e atraiu 248,8 mil 

turistas brasileiros e 20,9 mil turistas estrangeiros (G1, 2013). A Copa das 

Confederações da FIFA™ acontece um ano antes da Copa do Mundo da FIFA™, 

servindo como evento teste. Realizado a cada quatro anos, o torneio reúne o país-

sede, as seleções campeãs continentais e o vencedor mundial.  

Os Jogos Pan-Americanos são realizados a cada quatro anos, sempre um 

ano antes dos Jogos Olímpicos. Composto por países da América do Sul, América 

Central e América do Norte, o Pan Americano é uma versão dos Jogos Olímpicos 

para as américas. No caso do Pan Americano de 2007, ele pode ser considerado um 

sucesso se analisada a capacidade que o Brasil mostrou ao organizá-lo (CURI, 

2013). Dessa forma, o Pan 2007 auxiliou na conquista pelo direito de sediar a Copa 

do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016.  

No Rio de Janeiro, além do Pan Americano em 2007, os Jogos Mundiais 

Militares em 2011, a Rio+20 em 2012 e a Jornada Mundial da Juventude em 2013, 

também podem ser considerados eventos de grande porte que colaboraram para a 

melhoria dos serviços turísticos na cidade, visto a grande quantidade de pessoas 

que se deslocaram com o intuito de participar do evento. 

Esses eventos se caracterizam por receber um grande fluxo de pessoas em 

um curto espaço de tempo, além de colocar em teste questões relacionadas à 

segurança, logística de transporte de chegada e saída, de transporte para transição 

dentro da cidade, além de hospedagem, restaurantes, atrativos turísticos, dentre 

tantos outros serviços que puderam ser utilizados.  

Assim, foi possível avaliar a capacidade do Rio de Janeiro em receber um 

volume maior de turistas, delegações, atletas, entre outros, por um período mais 

longo, tendo que se preocupar não só com a infraestrutura turística, mas com toda a 

infraestrutura urbana.  

Todas as melhorias implementadas para a Copa do Mundo ajudaram o Rio de 

Janeiro a adquirir mais experiência na organização de eventos de grande porte e 

megaeventos. A realização da Copa do Mundo FIFA 2014™ pôde evidenciar os 
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erros e acertos, para que os erros possam ser minimizados e os acertos 

implementados nos Jogos Olímpicos de 2016. 

Sendo assim, a Copa do Mundo FIFA 2014™ serviu como um aprendizado 

para os Jogos Olímpicos, já que uma final de Copa do Mundo respalda a atuação, 

por exemplo, numa cerimônia de abertura dos jogos, em que o Maracanã fica lotado, 

necessitando, por exemplo, de estratégias para a melhor fruição do trânsito nos 

arredores das arenas esportivas e também a preocupação e reforço da segurança. 

 
 
Comprovou-se que as Forças Armadas Brasileiras têm preparo técnico 
profissional para o enfrentamento de ameaças, ressaltando-se a existência 
de tropas especializadas e a experiência, [...] adquirida com a participação 
em grandes eventos realizados no Brasil como: 5° Jogos Mundiais 
Militares, Rio+20, JMJ, Copa das Confederações, entre outras (BOTTINO, 
2013, p. 47) 
 
 

Todo o aprendizado adquirido durante os eventos acima citados, juntamente 

com a Copa, pode ser utilizado nos Jogos Olímpicos, visto que todas as 

competições irão se concentrar na cidade do Rio de Janeiro e não mais em doze 

cidades-sede como na Copa do Mundo.  

De acordo com estudo realizado pelo Ministério do Turismo (Mtur) e a 

Fundação Insitituto de Pesquisas Econômicas (FIPE; MTUR, 2014), o Rio de Janeiro 

foi a cidade mais visitada pelos turistas internacionais e analisando os turistas que 

nutrem um interesse em retornar em ocasiões específicas ou eventos específicos, o 

Rio de Janeiro foi mais uma vez o destaque, em que apresentaram grande interesse 

em retornar à cidade para os Jogos Olímpicos de 2016.  
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3  COPA DO MUNDO FIFA 2014™ E AS FIFA FAN FEST™ OFICIAIS 

 

A Copa do Mundo FIFA de Futebol™ é um evento realizado a cada quatro 

anos em diferentes sedes ao redor do planeta. A Copa do Mundo caracteriza-se pelo 

encontro entre as principais seleções internacionais pré-selecionadas a partir de 

uma competição prévia, chamadas de eliminatórias da Copa do Mundo.  

O evento Copa do Mundo tem duração aproximada de trinta dias, sendo 

subdividido em fases classificatória e eliminatórias respectivamente. As eliminatórias 

se iniciam nas oitavas de final, com dezesseis seleções caminhando para as fases 

subsequentes de quartas de final, semifinal e final. 

Com êxito na candidatura para sediar a Copa de 2014 anunciado em 30 de 

outubro de 2007, iniciou-se o processo de planejamento visando atender as 

demandas da FIFA e organizar o país para receber um fluxo maior de turistas no 

evento datado entre 12 de junho a 13 de julho de 2014. Para a realização do evento, 

foram selecionadas doze cidades-sede a fim de projetar internacionalmente o 

turismo. 

Levando em consideração os interesses da FIFA e dos patrocinadores que 

tornam possível para que a Copa do Mundo tenha sustentabilidade econômica, uma 

nova proposta foi construída visando externalizar o ambiente dos estádios, 

chamadas de FIFA Fan Fest™. Esse evento oficial da FIFA acontece a partir da 

exibição pública de todas as partidas da Copa do Mundo, sendo disponibilizado para 

a comunidade local e turistas, distribuído por todas as cidades-sede da competição e 

também em algumas cidades do mundo.  

 

 

3.1  SOBRE A COPA DO MUNDO FIFA DE FUTEBOL™ 

 

A Copa do Mundo é um evento esportivo organizado pela Fédération 

Internationale de Football Association (FIFA), que acontece desde 1930, quando foi 

realizado o primeiro mundial de futebol sediado pelo Uruguai. A escolha do Uruguai 

como anfitrião da primeira Copa do Mundo foi 

 



24 

 
 
 
 
em função da conquista dos títulos olímpicos de 1924 e 1928, da 
comemoração do centenário de sua independência e pela garantia de que 
a Associação Uruguaia de Futebol (AUF) ficaria responsável pelas 
despesas com passagens, estadias e daria participação nos lucros da 
competição. (NAPOLEÃO, Antônio Carlos, 2012, p. 19) 
 
 

Com treze times participantes, o Uruguai venceu a Argentina e foi o primeiro 

campeão da Copa do Mundo. A partir de então, a Copa do Mundo FIFA de 

Futebol™ passou a acontecer a cada quatro anos, com duração de 

aproximadamente um mês, sendo interrompido em apenas duas edições, em 1942 e 

1946, devido a Segunda Guerra Mundial.  

Em 1950 o Brasil sediou pela primeira vez a Copa do Mundo FIFA™, porém 

só se tornou campeão em 1958, na Copa da Suécia. Atualmente o Brasil é o único 

pentacampeão e também o único país a participar de todas as Copas do Mundo, 

totalizando vinte participações na história. Cabe ressaltar que a relevante tradição do 

futebol brasileiro nas Copas gera impacto na hora de captar esse megaevento e se 

tornar sede da competição mais uma vez, em 2014. 

Nas vinte edições da Copa do Mundo da FIFA™, além do Brasil, 

pentacampeão, outros países venceram o torneio, sendo eles as tetracampeãs, Itália 

e Alemanha; Argentina e Uruguai, bicampeões e Inglaterra, França e Espanha, cada 

seleção com um título. A figura abaixo (figura 1) apresenta todos os países que 

foram sede da Copa do Mundo da FIFA™ e o respectivo ano que o evento 

aconteceu. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



25 

PAÍS ANO 
URUGUAI 1930 

ITÁLIA 1934 

FRANÇA 1938 

INTERROMPIDO PELA 2ª GUERRA MUNDIAL 1942 

INTERROMPIDO PELA 2ª GUERRA MUNDIAL 1946 

BRASIL  1950 

SUÍÇA  1954 

SUÉCIA 1958 

CHILE 1962 

INGLATERRA 1966 

MÉXICO 1970 

ALEMANHA OCIDENTAL 1974 

ARGENTINA 1978 

ESPANHA 1982 

MÉXICO 1986 

ITÁLIA 1990 

ESTADOS UNIDOS 1994 

FRANÇA 1998 

CORÉIA DO SUL E JAPÃO 2002 

ALEMANHA 2006 

ÁFRICA DO SUL 2010 

BRASIL 2014 

RÚSSIA 2018 

QATAR 2022 

 
Figura 1 – Cronologia da Copa do Mundo FIFA™ 
Fonte: Elaboração própria. FIFA, s.d. 

 

A competição foi sediada com mais frequência pelo continente Europeu e pelo 

Americano e apenas em 2002 a Ásia sediou pela primeira vez uma Copa do Mundo. 

Em 2010 a África conquistou o direito de sediar a Copa do Mundo FIFA de 

Futebol™, e atualmente o único continente que ainda não foi anfitrião de uma Copa 

do Mundo é a Oceania. 

Para que as seleções possam participar da Copa do Mundo FIFA de 

Futebol™, é necessária a obtenção das vagas que são distribuídas entre os 

continentes. Assim, as Eliminatórias da Copa acontecem alguns anos antes da Copa 

do Mundo e classifica as trinta e uma melhores seleções, completando trinta e duas 

vagas para o mundial com o país anfitrião da próxima Copa do Mundo que já é pré-

classificado. 

O processo de candidatura para se tornar sede de uma Copa do Mundo 

FIFA™ é composto por exigências definidas pela FIFA. Dentre essas exigências, os 
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países interessados em sediar o evento necessitam estar adequados ou se 

adequarem em algumas condições como: segurança, transporte público de 

qualidade, infraestrutura, hotelaria com capacidade de atender a demanda do 

megaevento, entre outros. 

A cidade-sede deve se comprometer com uma série de exigências como 

adotar todas as medidas necessárias para providenciar segurança aos participantes 

do evento, desenvolver um gerenciamento de transportes, organizar a Copa do 

Mundo sob conceito de desenvolvimento sustentável, (OBSERVATÓRIO DAS 

METRÓPOLES, 2011).  

Além disso, há também a definição das obras prioritárias de infraestrutura e 

os responsáveis por sua execução. Em relação aos estádios, a FIFA exige cerca de 

doze instalações que devem oferecer no mínimo 30 mil assentos para os jogos 

internacionais, 50 mil para os jogos finais da Copa das Confederações e 60 mil para 

a final da Copa do Mundo (BRANSKI et al., 2013). 

Nos últimos anos a FIFA organizou uma nova maneira de poder vivenciar a 

sensação de estar presente em uma Copa do Mundo. As Fan Fests da FIFA™ são 

eventos oficiais de exibição pública da competição de futebol, e decorrem do enorme 

sucesso obtido na Copa do Mundo FIFA de 2006™ na Alemanha. 

As Fan Fests tomaram uma importante posição nas últimas Copas do Mundo, 

em que é organizado uma festa para receber e reunir torcedores de todas as partes 

do mundo no país que sedia a Copa e também em outras cidades espalhadas pelo 

mundo, como uma opção àqueles que não foram aos estádios, mas que tem 

interesse em assistir aos jogos de futebol e sentir um pouco do clima da Copa do 

Mundo.  
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3.2  FIFA Fan Fest™ 

 

Informalmente, o ato espontâneo de se reunir para assistir aos jogos da Copa 

do Mundo já acontece há muitos anos.   

 

 

O que acontece com quem está do lado de fora do estádio é algo 
surpreendente em termos de integração multicultural. Em alguns 
momentos, as manifestações nas ruas da cidade-sede não possuem 
nenhum tipo de relação com as propostas de atividades culturas 
elaboradas pelos comitês organizadores ou quaisquer setores da 
administração pública local (MC ALOON, 2001, p. 56). 

 

 

Percebendo essa oportunidade de criar um evento que colocasse a Copa do 

Mundo ainda mais em destaque e também como mais uma forma de evidenciar os 

patrocinadores, as FIFA Fan Fest™ foram idealizadas e realizadas para a Copa do 

Mundo da Alemanha em 2006 e pela primeira vez na história da Copa do Mundo 

FIFA™, eventos abertos oficiais de transmissão de partidas, chamados de Fan 

Fests, foram realizados pela FIFA juntamente com as cidades-sede alemãs. (FIFA, 

2010)   

Berlim foi a primeira cidade a receber uma FIFA Fan Fest™ oficial. Cerca de 

21 milhões de pessoas visitaram as FIFA Fan Fests™ oficiais nas doze cidades-

sede, superando todas as expectativas em relação às exibições públicas criadas 

para a Copa de 2006. Berlim reuniu sozinha, nove milhões de pessoas, e pela 

primeira vez, um evento na Alemanha registrou mais visitantes do que a Oktoberfest. 

A FIFA Fan Fest™ de Colônia atraiu três milhões de pessoas e aproximadamente 

1,9 milhão em Frankfurt (GERMANY TOURISM, 2006).2 As FIFA Fan Fest™ 

tornaram-se um fenômeno de massa na Copa do Mundo da FIFA™ na Alemanha, 

com 18 milhões de visitantes aos eventos oficiais de transmissão (FIFA 

COMMUNICATIONS & PUBLIC AFFAIRS DIVISION, 2012). 

                                                           
2Around 21 million people visited the official FIFA Fan Fests in the twelve host cities, exceeding all 

expectations of how many the public screenings and "Fan Miles" would attract. Nine million people 

came to Berlin alone, the first time an event in Germany recorded more visitors than the Oktoberfest, 

the largest public festival in the world. Three million people went to the FIFA Fan Fest in Cologne and 

around 1.9 million did the same in Frankfurt (GERMANY TOURISM, 2006, p. 6). Tradução nossa. 
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Após o sucesso da FIFA Fan Fest™ na Copa do Mundo da FIFA 2006™, a 

FIFA e seus principais parceiros ofereceram essa plataforma de livre acesso em 

todas as cidades anfitriãs sul-africanas em 2010 e, pela primeira vez, em mais seis 

cidades do mundo (FIFA COMMUNICATIONS & PUBLIC AFFAIRS DIVISION, 

2012).  

A Copa do Mundo FIFA de 2010™ na África do Sul organizou nove eventos 

nas cidades-sede do país e em seis outras cidades no mundo, que foram: Berlim, 

Roma, Paris, Rio de Janeiro, Cidade do México e Sydney. 

 
 
A seleção das cidades para receberem as FIFA Fan Fest™ em 2010 teve o 
objetivo de cobrir os três principais fusos horários do globo, dando à Copa 
do Mundo uma sensação de um evento que acontece vinte e quatro horas 
por dia. O critério que a FIFA usou para a seleção das cidades foi: a 
popularidade do futebol no país; a popularidade das cidades em receber 
turistas; a experiência das cidades em receber grandes eventos esportivos 
internacionais; a quantidade de pessoas na cidade que fossem de 
mercados futebolísticos fortes, como, por exemplo, Itália, Inglaterra e 
Brasil; a população da cidade, para saber se resultaria num grande número 
de espectadores frequentando a Fan Fest™. (BORGES, 2013) 
 
 

A FIFA Fan Fest™ do Rio de Janeiro na Copa de 2010, contou com uma 

excelente estrutura montada nas areias da praia de Copacabana, em que 

patrocinadores foram evidenciados em toda a extensão da Fan Fest, como mostra a 

figura abaixo. 
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Figura 2: Patrocinadores em evidência 
Foto: Divulgação. Globoesporte, 2010. 

 

Devido à grande importância que as festas oficiais da FIFA obteve nas duas 

últimas Copas, a FIFA Fan Fest™ é uma das exigências da FIFA para as cidades-

sede, sendo considerada o segundo lugar mais importante da competição, pois é um 

local de grande aglomeração de turistas, fãs e torcedores nacionais e internacionais. 

Elas trazem uma nova forma de assistir e viver o jogo, longe dos estádios, algo 

impensável a uma prática esportiva, mas que é possível através da utilização de 

novas tecnologias (BORGES, 2013), além de serem um espaço democrático, com 

clima de alegria, integração e festa. 

A entrada é gratuita em todas as Fan Fests da FIFA™, em que os jogos são 

exibidos ao vivo em telões gigantes de 50 metros quadrados ou mais, são eventos 

durante todo o dia, com entretenimento antes e após a transmissão das partidas. 

Além disso, as Fan Fests da FIFA™ são eventos seguros e protegidos, em que 

disponibiliza estandes de patrocinadores, espaços interativos, venda de alimentos, 

bebidas e produtos oficiais licenciados (FIFA, 2010) 

Contudo, na Copa de 2014, a FIFA Fan Fest™ não foi o único evento de 

exibição pública dos jogos. O Rio de Janeiro foi sede de diversas fan fests não 
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oficiais com destaque para o Alzirão, o Oi Torcida Brasil, Arena Brahma, Baixo 

Suíça, entre outras. Por ser o evento de exibição pública oficial, a FIFA Fan Fest™ 

foi o evento paralelo aos jogos da Copa do Mundo que mais teve destaque. 

Na Copa do Mundo FIFA 2014™, as Fan Fests foram distribuídas em todas 

as doze cidades-sede com locais de fácil acesso ao público e também cartões 

postais de muitas cidades-sede: Praça da Estação (Belo Horizonte), Esplanada dos 

Ministérios (Brasília), Parque de Exposições (Cuiabá), Parque do Barigui (Curitiba), 

Praia de Iracema, Aterrão (Fortaleza), Memorial Encontro das Águas (Manaus), 

Praia do Forte (Natal), Praça Glênio Perez (Porto Alegre), Marco Zero (Recife), Praia 

de Copacabana (Rio de Janeiro), Jardim de Aláh (Salvador) e o Vale do Anhagabaú 

(São Paulo).  

A Fan Fest oficial da FIFA em cada uma das doze cidades-sede da Copa de 

2014 tem a oportunidade de divulgar novos destinos turísticos brasileiros para o 

mercado internacional, obtendo assim, uma projeção maior de cidades não tão 

conhecidas no exterior.   

Para a organização da FIFA Fan Fest™, as atividades são distribuídas entre a 

cidade-sede, a FIFA e a TV Globo. É responsabilidade da FIFA oferecer a 

infraestrutura básica, como palco, telão e equipamentos de luz e som. Além da 

criação dos designs e do conceito de marca da FIFA Fan Fest™ (SEBRAE, 2014). 

A cidade-sede é responsável pelo aluguel ou concessão do local, estruturas 

temporárias, limpeza, segurança, sanitários, área de backstage composta por 

camarins de artistas e salas para a produção, cumprimento das leis e promoção 

local e regional (SEBRAE, 2014) 

A Rede Globo fica responsável pela gestão geral do programa de 

entretenimento da FIFA Fan Fest™, cobertura de transmissão da FIFA Fan Fest™, 

suporte de produção para operação de telões e de palco, e fornecimento do sinal de 

TV (SEBRAE, 2014). 

 

 

3.3  RIO DE JANEIRO E A FIFA FAN FEST™ DE COPACABANA 

 

A cidade do Rio de Janeiro possui ampla experiência na realização de 

grandes eventos, como o Carnaval, os grandes shows na praia de Copacabana ou 
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os Jogos Pan-americanos e Parapan-americanos Rio 2007 (COMITÊ DE 

CANDIDATURA RIO 2016, 2009), bem como experiência adquirida através do 

extenso calendário de eventos que acontece durante o ano na cidade. Além disso, o 

Rio de Janeiro é o destino turístico brasileiro que mais recebe turistas a lazer 

(MTUR, 2013) e o segundo que mais recebe turistas por conta de negócios, eventos 

e convenções. 

Dessa forma, é possível perceber a importância do Rio de Janeiro no cenário 

brasileiro e também internacional e por isso, a cidade tem sido destaque no 

desenvolvimento desses eventos. Isso possibilitou que o Rio de Janeiro recebesse o 

jogo mais importante da Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014: a grande final, no dia 

13 de julho de 2014 (PORTAL DA COPA, 2013). 

Além disso, a cidade foi sede do Comitê Organizador da Copa de 2014 e 

também recebeu o Centro Internacional de Transmissão (IBC, na sigla em inglês), 

que transmitiu o torneio para cerca de 3 bilhões de pessoas no mundo (PORTAL DA 

COPA,2014).  

Na Copa do Mundo da África do Sul em 2010, o Rio de Janeiro foi sede da 

primeira FIFA Fan Fest™ no Brasil, realizado na praia de Copacabana. Na Copa 

seguinte, a Copa do Mundo do Brasil em 2014, não poderia ser diferente e a praia 

de Copacabana foi novamente escolhida para ser o local da FIFA Fan Fest™ oficial 

da cidade do Rio de Janeiro.  

Devido ao reconhecimento que a praia de Copacabana tem por todo o 

mundo, atraindo diversos turistas durante todo o ano, 

 
 
a praia que leva o mesmo do bairro da Zona Sul carioca, eternizado pelas 
músicas da bossa nova e um dos cenários brasileiros mais divulgados pelo 
mundo, Copacabana sedia eventos grandiosos como campeonatos de 
futebol e vôlei de areia, além do réveillon mais famoso do País e shows 
com mais de 1 milhão de pessoas. Originalmente implantado em 1906, o 
calçadão simulando ondas do mar é margeado por uma ciclovia e pela 
praia, salpicada de quiosques (PORTAL BRASIL, 2012). 
 
 

Durante a Copa do Mundo no Brasil, a praia de Copacabana no Rio de 

Janeiro foi o palco de uma grande festa do esporte mundial. A FIFA Fan Fest™ do 

Rio de Janeiro funcionou diariamente das 11h às 23h, transmitindo todos os jogos 

da Copa em um telão de 133 metros quadrados. A arena tinha 42 mil metros 

quadrados e capacidade para 20 mil pessoas simultaneamente (PORTAL DA COPA, 

2014). O que possibilitou reunir durante os 31 dias de competição, um total de 
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814.666 pessoas. Considerando as pessoas que ficaram do lado de fora da arena, o 

total de pessoas ultrapassa 1 milhão. A final da Copa concentrou mais de 100 mil 

pessoas na Avenida Atlântica, que foi totalmente interditada para o evento. 

(PORTAL DA COPA, 2014).  

 

Figura 3: FIFA Fan Fest™ de Copacana na Copa do Mundo FIFA 2014 
Foto: Fernando Maia/Riotur3 

 

A FIFA Fan Fest™ de Copacabana disponibilizou ainda 72 atrações musicais, 

totalizando 76 horas de shows e 300 horas de entretenimento (PORTAL DA COPA, 

2014). Com tantos atrativos, a Fan Fest também é um local propício na prospecção 

dos patrocinadores oficiais do evento. 

As FIFA Fan Fests™ foram planejadas para ter o mesmo nível de segurança 

que os estádios da Copa do Mundo, além de proporcionar à diversas cidades no 

mundo, clima similar a uma Copa do Mundo. Dessa forma, a extensão das Fan 

Fests vai além do território onde o evento acontece (EISENHAUER, 2013). 

 

 

 

                                                           
3 Imagem disponível em: <https://www.flickr.com/photos/riotur/14341956449/>. Acesso em: 10 de 

maio de 2015. 
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4. PERFIL DO TURISTA INTERNACIONAL DA FIFA FAN FEST™ COPACABANA 
 

Para realização deste trabalho, foi desenvolvida uma pesquisa exploratória 

descritiva de natureza quantitativa, em que foi utilizado o método survey (aplicação 

direta de questionário), através da aplicação de questionário impresso, visando 

identificar o perfil dos turistas frequentadores da FIFA Fan Fest de Copacabana™ 

durante a Copa do Mundo FIFA 2014™. A amostragem referente a essa pesquisa é 

não probabilística.  

A pesquisa foi aplicada de acordo com as instruções fornecidas pela Equipe 

de Coordenação Internacional do “Project Brazil 2014”. Dessa forma, os dados 

foram coletados sempre três horas antes de cada partida, em que os alunos 

pesquisadores foram alocados nas proximidades da FIFA Fan Fest de 

Copacabana™.  

Todas as pessoas poderiam responder ao questionário, no entanto, algumas 

perguntas eram voltadas apenas para os visitantes internacionais. 

Foram selecionados 16 alunos pesquisadores, que foram alocados entre o 

estádio do Maracanã e a FIFA Fan Fest de Copacabana™. Em média, 6 alunos 

pesquisadores ficavam nas proximidades da Fan Fest, visto que o Maracanã era o 

local de maior movimentação de pessoas e por isso era necessário um maior 

número de pesquisadores em campo.  

O mesmo questionário foi aplicado no Maracanã e na FIFA Fan Fest™ em 

todo o Brasil, porém os questionários referentes foram separados para que fosse 

possível analisar os dados individualmente, como será feito nesse estudo. 

Cabe ressaltar a validade dessa pesquisa, em que o renomado pesquisador 

na área de megaeventos esportivos, Prof. Dr. Holger Preuss – da Johannes 

Gutenberg-University Mainz, Alemanha, é o coordenador geral do projeto, em 

parceria com o Prof. MSc. Rodrigo Tadini, da Universidade Federal Fluminense para 

as pesquisas da cidade do Rio de Janeiro. 

Além disso, essa pesquisa faz parte de um número maior no que se diz 

respeito do Brasil, em que aproximadamente 6 mil questionários foram aplicados e 

que ainda irão gerar uma imensa diversidade de produções acadêmicas 

relacionadas à Copa do Mundo FIFA de 2014™ e a FIFA Fan Fest™ no Brasil. 



34 

A pesquisa foi realizada durante todos os sete jogos que aconteceram na 

cidade do Rio de Janeiro, totalizando 1.385 entre Maracanã e FIFA Fan Fest™. 

Do total do Rio de Janeiro a quantidade de 771 questionários, que foram 

aplicados próximos à Fan Fest de Copacabana. Dos 771 respondentes, 43 eram 

brasileiros, e os 728 restantes eram de nacionalidades variadas. Para esse estudo, 

foram utilizados os 728 questionários, visto que a pesquisa foi direcionada para o 

turista internacional. 

Os questionários referentes à pesquisa foram disponibilizados em nove 

diferentes idiomas: Português, Inglês, Francês, Alemão, Espanhol, Coreano, Italiano, 

Russo, Persa e Árabe, para atender a grande diversidade de visitantes devido aos 

trinta e dois países representados na Copa do Mundo. 

Os dados foram tabulados através do programa de organização de dados e 

análise estatística, Statistical Package for Social Science (SPSS), os gráficos foram 

construídos através do Excel e a nuvem de palavras foi elaborada através de uma 

ferramenta online, disponibilizada no website Word It Out4. Essa ferramenta de 

nuvem de palavras consiste em um arranjo de palavras aleatoriamente 

posicionados, em que as palavras mais importantes encontram-se em destaque em 

relação às de menor importância. No caso da pesquisa, as palavras que tiveram 

maior quantidade de respostas, encontra-se em destaque. O formulário completo em 

português que foi utilizado na coleta dos dados encontra-se no apêndice A. 

4.1  RESULTADOS 

 

O presente estudo utilizou-se da coleta de dados referente aos visitantes da 

FIFA Fan Fest de Copacabana™. Nesse sentido, é possível concluir que, em média, 

o turista visitou a FIFA Fan Fest de Copacabana™ por 4,7 dias. No que se diz 

respeito a quem acompanhou esse turista na Fan Fest, a figura 4 aponta que 

aproximadamente 71% foram com os amigos, e pouco mais de 12% foram com os 

familiares sem crianças.  

                                                           
4 Nuvem de palavras. Disponível em: <http://worditout.com/>. Acesso em: 10 jun. 2015 

http://worditout.com/
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Figura 4 – Com quem foi ao evento. 
Fonte: Elaboração Própria. 

 

No que se diz respeito se o turista visitante é praticante ou é fã de esportes, a 

figura 5 aponta que das pessoas que foram ao FIFA Fan Fest™, a maioria 

acompanhava os jogos de futebol da primeira divisão do país e os jogos 

internacionais de futebol. Seguido pelo interesse em assistir ao maior número 

possível de jogos na Copa do Mundo. Além disso, os respondentes afirmaram que 

praticam ou praticaram futebol.  

De acordo com Ishy (1998), o público frequentador de eventos esportivos em 

geral é composto tanto por espectadores como por praticantes (amadores ou 

profissionais) de diversas modalidades, como também apresenta o gráfico abaixo. 

 

 

Figura 5 – Nível de interesse em futebol  
Fonte: Elaboração Própria. 

 

Quanto à média de gastos totais durante o dia correspondente a resposta da 

pesquisa, é possível inferir que o visitante gastou R$ 350,57 (em média). Sendo 
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esses gastos divididos entre alimentação (comida e bebida), transporte e outros 

(como compras de produtos na loja oficial da FIFA). O maior gasto diz respeito à 

alimentação, totalizando R$ 216,72, como apresentado na figura 6.  

Tendo uma grande empresa de bebidas como patrocinador oficial, quem 

comercializava bebidas dentro da Fan Fest™ era obrigado a comprar seus estoques 

do mesmo fornecedor e vendê-los todos com o mesmo preço (BORGES, 2013). 

Esse pode ser um fator que contribuiu para o alto valor referente aos gastos de 

alimentação. 

 

 

Figura 6 – Distribuição de gastos. 
Fonte: Elaboração Própria. 

 

O grau de instruções dos frequentadores da FIFA Fan Fest™, segundo a 

figura 7, 79%, a maior parcela dos visitantes da FIFA Fan Fest de Copacabana™, 

possuíam ensino médio ou ensino superior completo, sendo 46% com grau de 

escolaridade de nível médio e 33% nível superior. 
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Figura 7 – Grau de escolaridade 
Fonte: Elaboração Própria. 

 

Com relação ao gênero dos frequentadores da FIFA Fan Fest™, 90% dos 

respondentes eram do sexo masculino e apenas 10% eram do sexo feminino. Esses 

dados confirmam que o principal público presente do evento são os homens, uma 

vez que também há interesse feminino, porém numa proporção radicalmente menor.  

Em relação a idade dos visitantes da FIFA Fan Fest™, é possível perceber 

através da figura 8, que 67% dos respondentes têm entre 26 e 40 anos, com idade 

média de 34 anos. 
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Figura 8 – Faixa etária. 
Fonte: Elaboração Própria. 

 

Quando se analisa a renda dos frequentadores da Fan Fest de Copacabana é 

possível perceber que os salários entre R$6.301,00 a R$8.600,00 são os que 

representam uma boa parte dos entrevistados (16%), sendo que as outras faixas de 

renda mais presentes eram todas acima de R$1.601,00, onde se manteve uma 

porcentagem similar de faixa salarial, ficando bem distribuídas entre os 

respondentes. Visitantes que recebiam salários abaixo de R$1.600,00 

representavam a menor parte dos respondentes. 

Os dados também apontam que o interesse em visitar a FIFA Fan Fest™ 

independe de classe social, em que as faixas salariais ficaram bem distribuídas 

(figura 9).  
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Figura 9 – Faixa de renda. 
Fonte: Elaboração Própria. 

 

 

Em relação a localidade do domicílio principal, a pesquisa revelou que 30% 

dos respondentes reside principalmente na Argentina, 16% no Chile, 9% nos 

Estados Unidos e 9% no Reino Unido (figura 10). 

O primeiro e segundo lugares, Argentina e Chile, respectivamente, somaram 

46% do total de respondentes. Essas duas posições podem ter sido impulsionadas 

pela proximidade entre o país sede (Brasil) e o país do respondente, e também pelo 

futebol ser de grande relevância no contexto da América do sul. 

 

Figura 10 – Países mais presentes na FIFA Fan Fest™ de Copacabana 2014. 
Fonte: Elaboração Própria. 
 

 

Quando perguntados se tinham planos de visitar o Brasil independente da 

Copa do Mundo, as respostas dos turistas foram bem equilibradas, com 52% 

dizendo que sim e 48% não.  
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O motivo principal que fez com que visitassem o Brasil foi o fato de o país 

sediar a Copa do Mundo, pois quando perguntados se vieram ao Brasil somente 

pela copa do mundo, 71% revelaram ter vindo apenas por esse motivo (figura 11).  

Sendo assim, conclui-se que um pouco mais da metade dos entrevistados 

não possuía intenção de vir ao Brasil, e foram atraídos então, principalmente, pelo 

evento. 

 

Figura 11 – Interesse em visitar o Brasil. 
Fonte: Elaboração Própria. 

 

De acordo com a pesquisa, os turistas estrangeiros ficaram em média 17 dias 

no Brasil e 82% desses turistas revelaram que pretendem voltar no Brasil nos 

próximos anos e 64% recomendariam o Brasil para outros (figura 12). É clara a 

aceitação dos estrangeiros direcionada ao país, uma vez que a maioria pretende 

retornar em breve ou então recomendam a vinda ao Brasil para terceiros.  
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Figura 12 – Intenção de retorno ao Brasil. 
Fonte: Elaboração Própria. 

 

Em relação ao local que ficarão hospedados durante a Copa do Mundo, 22% 

dos entrevistados afirmaram se hospedar em apartamento/casa/flat alugado. 21% 

também mostraram preferência por hotel 1 a 3 estrelas/motel, e 19% se hospedaram 

em hotéis de 3 a 5 estrelas. A opção menos utilizada pelos turistas foi se hospedar 

num clube de camping oficial, com 2% (figura 13).  

 

Figura 13 – Meio de hospedagem durante a Copa do Mundo. 
Fonte: Elaboração Própria. 

 



42 

Em relação às atividades realizadas pelos turistas quando não estivessem 

assistindo os jogos ao vivo, a maioria revelou ir à praia, com 62% dos respondentes 

(figura 14), seguido por 35% dos entrevistados que disseram fazer refeição fora do 

hotel ou visitar bares. Ishy (1998) considera que uma das razões que leva alguém a 

acompanhar ou assistir a eventos esportivos é para passar momentos de lazer e de 

recreação ao ar livre, o que pode ser relacionado às informações obtidas através 

dessa pesquisa. Além disso, as respostas que tiveram menor resposta positiva 

foram as que lidavam com fazer turismo estruturado ou informal e visitar museus.  

 

Figura 14 – Atividades a serem desenvolvidas. 
Fonte: Elaboração Própria. 

 

Os turistas provenientes do continente Africano (figura 15) buscaram mais 

atividades relacionadas à alimentação fora do hotel e visita a bares. Já os turistas da 

América Central e América do Sul visitaram predominantemente a FIFA Fan Fest™ 

e a praia, sendo o mesmo para a América do Norte, com o acréscimo de refeição 

fora do hotel ou residência/visita a bares. Entre os turistas europeus e da Oceania, a 

atividade que mais teve destaque foi refeição fora do hotel ou residência/visita a 

bares, seguido por praia e Fan Fest. No caso dos turistas asiáticos houve uma 

melhor distribuição das atividades, em que frequentaram a FIFA Fan Fest™ e a 

praia, buscaram refeições fora do hotel ou residência/visita a bares, mas também 

buscaram entretenimento em festas e clubes. Dessa forma, é possível perceber um 

padrão de consumo de atividades na cidade do Rio de Janeiro entre os continentes. 
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Continente Fan Fest Praia Shopping

Turismo 

Estruturado

Turismo 

Informal Museu

Refeição fora 

do hotel ou 

residência/vi

sita a bares

 

festa/música/

clube

África 2,0         2,3  1,7           2,0                0,7          0,7      4,0                   1,3                     

América Central 4,4         4,7  0,7           0,3                0,7          0,1      2,1                   1,3                     

América do Norte 4,6         4,5  1,2           1,0                1,2          0,6      6,3                   2,9                     

América do Sul 4,7         5,3  0,6           0,5                0,7          0,4      3,3                   2,6                     

Europa 4,7         5,6  1,5           1,0                1,6          0,8      7,3                   3,9                     

Oceania 6,8         7,9  1,4           1,6                1,5          1,1      9,4                   4,5                     

Ásia 5,2         5,7  2,2           1,4                1,4          0,3      8,3                   5,2                     

Total Geral 4,7         5,3  1,0           0,7                1,0          0,5      4,9                   3,0                     

Média de Dias

 

Figura 15 – Atividades a serem desenvolvidas além da Fan Fest em relação aos continentes. 
Fonte: Elaboração Própria. 
 

A permanência média dos visitantes na Fan Fest de Copacabana foi de 

5horas e 16 minutos. Dentre os motivos para ir a FIFA Fan Fest™, os que mais se 

destacaram foram, com 70%, assistir à partida de futebol, e também 72% para curtir 

o ambiente e as pessoas, como mostra a figura 16. 

 

 

Figura 16 – Motivação da visita à Fan Fest. 
Fonte: Elaboração Própria. 

 

A partir da figura 17, pode-se aferir que 86% das pessoas que vieram ao 

Brasil para a Copa do Mundo organizaram sua viagem por conta própria, de maneira 

individual. Apenas 12% usou os serviços prestados por agência de viagem. 
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Figura 17 – Modo como organizou a viagem. 
Fonte: Elaboração Própria. 

 

A análise de todo os dados permite um melhor entendimento do perfil dos visitantes 

da FIFA Fan Fest™ de Copacabana durante a Copa do Mundo FIFA 2014™. 
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5 CONSIDERAÇOES FINAIS 
 

Nas últimas décadas os megaeventos têm se caracterizado como atores 

fundamentais para o desenvolvimento da infraestrutura dos países que os recebem, 

bem como do turismo. 

No Brasil e na cidade do Rio de Janeiro essa realidade pôde ser percebida a 

partir da captação de importantes eventos internacionais como o Pan Americano 

2007, a Jornada Mundial da Juventude 2013, a Copa do Mundo FIFA de futebol 

2014™ e os Jogos Olímpicos de Verão™ que ainda irão acontecer em 2016. No 

contexto do Brasil, o mercado de eventos está em plena expansão e cresce por volta 

de 14% ao ano (ABEOC, 2014) e como consequência deste crescimento, o turismo 

também é impulsionado. A Copa do Mundo elevou o faturamento médio das 

empresas do setor de turismo em 11,1% no segundo trimestre de 2014 (PORTAL 

BRASIL, 2014).  

Megaeventos como a Copa do Mundo e Jogos Olímpicos impactam 

diretamente no país ou cidade-sede visto a necessidade de estratégias que 

impulsionem o desenvolvimento do país e/ou cidade-sede, além da preocupação em 

satisfazer os anseios dos patrocinadores desses megaeventos. Dessa forma, 

através da parceria entre os comitês locais de organização da Copa ou dos Jogos 

Olímpicos, iniciativa pública e privada, e as entidades como FIFA ou COI (Comitê 

Olímpico Internacional), novas estratégias para um melhor desenvolvimento dos 

eventos supracitados são implementadas, como melhorias na infraestrutura urbana, 

hospedagem, mobilidade, segurança, promoção do turismo, entre tantas outras.  

É possível perceber a relação dos megaeventos com o turismo, onde se 

tornam potencializadores de um incremento na demanda turística dos países que os 

sediam. Para a cidade do Rio de Janeiro, esse aumento da demanda é de extrema 

importância para ocupação das unidades habitacionais que foram preparadas para a 

Copa do Mundo e que ainda estão sendo providenciadas para os Jogos Olímpicos. 

Considerado como uma das principais estratégias para alcançar sucesso 

global na Copa do Mundo de 2014™, a FIFA Fan Fests™ foram projetadas 

originalmente para a Copa do mundo de 2006 na Alemanha e se tornou um grande 

sucesso de público nas edições mais recentes deste megaevento. 
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Delineado de forma a simular ao ambiente que se vive nos estádios em dias 

de competição, a iniciativa das Fan Fests tem se expandido. Na Copa de 2014, o 

Rio de Janeiro foi sede de diversas fan fests não oficiais como Oi Torcida Brasil, 

Arena Brahma, Baixo Suíça, entre outras. Essa iniciativa tende a ser duradoura por 

possibilitar ao torcedor se conectar com pessoas de diversas culturas, para torcerem 

integradas ao invés de ficar em casa, na própria televisão.  

Os dados obtidos nessa pesquisa demonstram o perfil dos frequentadores da 

FIFA Fan Fest de Copacabana™, que preferem estar acompanhados dos amigos ou 

familiares para aproveitar o evento e são fãs do futebol, pois assistem a jogos tanto 

nacionais quanto internacionais, além de praticarem o esporte. 

O grau de escolaridade do visitante da FIFA Fan Fest™ está entre ensino 

médio e ensino superior, tendo como o principal público no evento, pessoas do sexo 

masculino e adultos, entre 26 e 40 anos, com salários entre R$6.301,00 a 

R$8.600,00. 

O país que mais teve representatividade na FIFA Fan Fest™ foi a Argentina. 

No que se diz respeito ao interesse do turista retornar ao Brasil, encontra-se em 

destaque o grau de satisfação dos turistas em relação ao Rio de Janeiro e Brasil, 

uma vez que a maioria pretende retornar em breve ou então recomendam a vinda ao 

Brasil para terceiros.  

É possível concluir que o turista visitante das Fan Fests se sentiu atraído 

pelas praias do Rio de Janeiro, visto que é o local em que a maior parte dos 

respondentes afirmou visitar. 

Dessa forma, pode-se afirmar que os objetivos da pesquisa foram atingidos, 

visto que o perfil do turista internacional da FIFA Fan Fest™ pôde ser traçado.  

A temática das Fan Fests tende a evoluir e a partir de então, novos estudos 

poderão ser publicados, no sentido de um melhor entendimento do impacto da FIFA 

Fan Fest™ para a cidade-sede e também para os turistas que a visitam. 
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