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RESUMO 
 
 

A Copa do Mundo 2014™ é um megaevento com potencial para atrair público e 
investimentos para o país que o sedia. Em 2014 a edição do mundial de futebol 
aconteceu no Brasil e o Rio de Janeiro foi escolhido como uma das 12 cidades- 
sede. Um megaevento tem a capacidade de atrair tanto impactos positivos como 
negativos para uma localidade e nesse contexto os residentes da localidade figuram 
como um dos principais interessados. Assim, o presente trabalho visa entender a 
opinião dos residentes da cidade do Rio de Janeiro em relação à Copa do Mundo 
2014™. Para cumprir com tal objetivo foi realizada uma pesquisa survey longitudinal, 
nos momentos definidos como pré- evento, evento e pós- evento a fim de verificar a 
opinião do público pesquisado nesses períodos. Os resultados indicam que a 
opinião dos residentes variou de acordo com o momento da coleta, influenciados por 
fatores externos como as notícias da mídia. Sugere-se que outros estudos 
envolvendo a opinião da população em relação ao megaevento sejam realizados 
para entender esse público de forma mais ampla. 
 
 
Palavras-chave: Turismo. Percepção de residentes. Copa do Mundo 2014™. 
Megaevento. Rio de Janeiro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 
 
 
 
The 2014 FIFA World Cup ™ is a mega event with the potential to attract public and 
investments to the host country. In 2014 the Football World Cup took place in Brazil 
and Rio de Janeiro was chosen as one of the 12 host cities. A mega event has the 
ability to attract both positive and negative impacts to a location and in this context 
the residents of the locality is one of the stakeholders. Thus, this study aims to 
understand the opinions of Rio de Janeiro’ residents for the World Cup 2014 ™. In 
order to achieve the objective a longitudinal survey was conducted in periods defined 
as pre-event, event and post-event to check the public opinion researched. The 
results indicate that the views of residents varied according to the time of collection, 
influenced by external factors such as the news media. It is suggested that other 
studies involving the views of the population compared to the mega event are 
performed as a way to understand this public. 
 
 
Keywords: Tourism. Residents Perception. World Cup 2014 ™. Mega event. Rio de 
Janeiro 
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1  INTRODUÇÃO 
 

O turismo deve ser compreendido como um fenômeno dinâmico que envolve 

diversas atividades e relações, logo não deve ser entendido em uma forma 

puramente econômica. Por se tratar de um serviço em grande parte intangível, que 

não pode ser medido instantaneamente, exige, para a sua interpretação, dados de 

natureza econômica, social, cultural e ambiental (MOLINA; RODRÍGUEZ, 2001 apud 

LEITE; MOURA; NÓBREGA, 2013). 

Os eventos são necessários à nossa cultura como jamais foram. Entre suas 

funções atuais, a realização de eventos é apoiada por governos como parte de 

“estratégias de desenvolvimento econômico, crescimento da nação e marketing de 

destino” (ALLEN et al, 2003). Trata-se, do ponto de vista da organização, de um 

“evento excepcional ou infrequente que aconteça fora dos programas ou atividades 

normal do patrocinador ou organizador” já para o visitante se trata de uma 

“oportunidade para uma atividade social, cultural ou de lazer fora do âmbito normal 

de escolhas ou além da vivência cotidiana” (GETZ, 1997 apud Allen et al, 2003 p. 5). 

O interesse dos governos em fazer uma boa divulgação dos destinos que 

serão cidades-sede do megaevento se deve principalmente pelo fato da Copa do 

Mundo de Futebol™ ser o maior evento de mídia do mundo e segundo maior evento 

esportivo após os Jogos Olímpicos (HERZENBERG, 2010, tradução própria). Um 

evento desse porte auxilia na aceleração de programas de infraestrutura que 

poderiam levar anos para se tornarem reais, sendo assim um catalizador de 

desenvolvimento para a localidade que o sedia.  

A Copa do Mundo FIFA 2014™ e os Jogos Olímpicos 2016 no Brasil em um 

espaço de tempo de apenas dois anos entre eles, promove um crescente interesse 

pelo tema dos megaeventos induzindo a criação de dezenas de estudos voltados 

para as questões que os eventos despertam. É interessante, portanto, de para além 

de análises de impacto econômico, comuns aos estudos antes realizados sobre 

megaeventos, seja investigada a opinião da população que reside nas cidades- sede 

de realização do megaevento. Apesar de existir uma tendência para que o 

planejamento desse tipo de evento envolva cada vez mais o aceite da população, 

ainda são iniciais os estudos que abordem o tema sendo uma das principais lacunas 

a falta de pesquisas com foco na opinião dos residentes. 
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Contudo, para que um megaevento possa influenciar de forma positiva os 

residentes, o planejamento deve compatibilizar tanto o interesse do governo como 

as necessidades da população. Para isso deve focar em um real legado a longo 

prazo, cujo efeito permanecerá por anos, sentidos principalmente pela população 

além dos impactos, positivos, que ocorrem a curto prazo e afetam diretamente o 

cotidiano do residente. Sendo assim, uma localidade ao se candidatar deve levar em 

consideração os benefícios que a população pode ter com o megaevento, e acima 

disso, se ao sediar esse evento não trará problemas que vão interferir de forma 

negativa no cotidiano dos residentes. 

O presente estudo tem por finalidade entender, de forma longitudinal, as 

percepções do residente da cidade do Rio de Janeiro e, como são percebidos por 

eles os aspectos positivos e negativos de sediar um megaevento. Para tanto, a 

pergunta que se pretende responder é: Qual é a opinião do residente da cidade do 

Rio de Janeiro a respeito dos impactos de um megaevento? 

Tendo como objetivo central a compreensão das opiniões dos residentes, de 

forma específica o estudo visa constatar a importância do apoio e do envolvimento 

da população residente em ações no planejamento de um megaevento e verificar a 

presença dos impactos positivos e negativos da realização de um megaevento a 

partir da análise dos residentes. Como objeto de estudo escolheu-se analisar a 

opinião dos residentes da cidade do Rio de Janeiro, uma das 12 sedes da edição de 

2014 da Copa do Mundo de Futebol da FIFA™. 

Cabe destacar que o estudo é uma amostra do projeto “Megaeventos 

Esportivos: Impactos no Turismo das Cidades- Sedes da Copa do Mundo 2014” 

realizado na Fundação Getulio Vargas através do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico- CNPq iniciado no ano de 2014 

abordando diversas dimensões de pesquisas relacionadas ao megaevento Copa do 

Mundo 2014™. O estudo com residentes totalizou 1.354 respostas nas três fases de 

pesquisa, sendo 806 na primeira fase, 306 na segunda e 242 na terceira fase. 

Contudo, para este trabalho foram selecionados 59 respondentes da cidade do Rio 

de Janeiro comuns às três fases de coleta.  

Assim, este trabalho se estruturou da seguinte maneira: 

No capítulo “Eventos: contextualização” são conceituados os principais temas 

desse trabalho, versando sobre o fenômeno turístico e o turismo de eventos. Entre 

uma das dimensões que um evento pode adquirir destaca-se o megaevento- objeto 
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de estudo do trabalho, de forma mais específica os eventos esportivos e seus 

impactos e legados na forma e um evento especial. 

O segundo capítulo “Participação popular em megaeventos esportivos” 

abordará o tema central do trabalho, a importância do envolvimento da população no 

planejamento de um megaevento, a mutualidade na percepção do residente e os 

fatores que determinam seu apoio ou resistência ao megaevento. 

Em seguida, o capítulo “Percepção dos impactos da Copa do Mundo 2014™ 

pelos residentes da cidade do Rio de Janeiro”, apresenta uma contextualização da 

cidade- sede escolhida para o estudo, esclarecimentos da metodologia utilizada no 

trabalho e os resultados da pesquisa exploratória contendo o perfil dos respondentes 

e suas percepções sobre o megaevento. Para a pesquisa foi utilizado o método 

survey (aplicação direta de questionário) através de um questionário disponibilizado 

na plataforma Google Forms, os dados foram tratados através do sistema Excel e 

nuvem de palavras foram criadas com o auxílio do site wordle.net. 

Por fim, foi possível concluir que há variação na opinião do residente ao longo 

das fases de um megaevento influenciadas pelo contexto a que são submetidas, de 

acordo com fatores externos e pessoais. 
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2  EVENTOS: CONTEXTUALIZAÇÃO 
 

Na história mundial, é notável que a quantidade de eventos que ocorrem 

atualmente supera em números a ocorrência no passado, apesar da importância 

incontestável ao longo dos tempos, não são comparáveis, inclusive, as dimensões e 

especificidades de público. Vivemos em uma época em que os eventos são 

extremamente importantes para nossa cultura, tanto por termos mais tempo para o 

lazer como pelas “mudanças [que] fizeram com que os eventos deixassem de 

possuir características majoritariamente comemorativas ou de entrosamento social, 

devido à abrangência das mídias e à globalização, que não foram aspectos, apenas 

econômico ou tecnológico, mas que afetaram, significativamente, o modo como se 

edificam as relações humanas” (MATSUOKA e SILVA, 2013, p. 633). 

Allen et al (2008) afirmam  que em uma tendência econômica mundial 

encaminhando-se de uma base de produção industrial para uma economia mais 

baseada em serviços  encontra-se o forte crescimento do setor de eventos especiais 

e festivais. Entre as áreas envolvidas e mais importantes do setor de serviços está o 

turismo em que o segmento de turismo de eventos tem cada vez mais destaque e 

importância nas localidades que fazem seu uso sustentável como incremento de sua 

economia. 

 

2.1  TURISMO E EVENTOS 
 

Beni (2015, n.p.) define turismo como “a fruição do espaço natural e cultural” 

de viajantes domésticos e internacionais em que “compreende a viagem por todos 

os propósitos, desde o lazer até os negócios”.  O autor ainda acrescenta que a 

atividade é um “elaborado e complexo processo de decisão” em que “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. O objetivo da viagem em si 

pode ser 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, 2015). 

O segmento de eventos é uma dessas diversas possibilidades de atividades 

que podem ser praticadas pelo turista. Lohmann (2010) defende o  
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entendimento do segmento de eventos como atividade econômica e dentro 
do turismo, como uma iniciativa importante no direcionamento de políticas 
públicas do turismo, levantamento de dados e realização de pesquisas 
sobre os diferentes segmentos, diminuição dos impactos da sazonalidade 
dos destinos e na divulgação da marca e dos atrativos locais é também 
estratégico para a promoção, estruturação e gerenciamento dos destinos. 
(LOHMANN, 2010, p. 17) 

 
 

Segundo o Ministério do Turismo- Mtur (s.d., p. 30), “a segmentação é 

entendida como uma forma de organizar o turismo para fins de planejamento, gestão 

e mercado”, levando em consideração a demanda a partir de determinados grupos 

de consumidores agrupados conforme os fatores que definem suas decisões, 

preferências e motivações. Eventos são um importante motivador do turismo, e 

figuram com destaque no desenvolvimento e planos de marketing da maioria dos 

destinos (GETZ, 2007, tradução própria). 

Para Oliveira (2002, p. 64 apud Alberini 2014, p. 6) eventos são “disputados 

pelos países, porque nessas ocasiões os produtos turísticos são vendidos por 

atacado. Passagens aéreas, rodoviárias, diárias de hotéis, refeições, suvenires e 

serviços em geral são consumidos em larga escala”. Assim, um evento tem a 

capacidade de diminuir a sazonalidade característica da atividade turística 

introduzindo novas oportunidades em um período em que geralmente há um hiato 

entre as altas estações de um destino. 

 

2.2  EVENTOS: DADOS E CONCEITOS DO SETOR 
 

As empresas, sejam elas públicas ou privadas, utilizam cada vez mais os 

eventos como estratégias de crescimento, e numa dimensão ainda maior se entende 

o porquê de serem mais disputados e concorridos os processos de candidatura a 

sediar eventos. Pode-se destacar que eventos, quando bem planejados, promovem 

a divulgação da imagem da empresa, retorno econômico rápido, supre as 

necessidades em época de baixa demanda, promove interação social, além de 

movimentar a economia de maneira expressiva. Igualmente, eventos demandam 

cada vez mais criatividade, tecnologia e a busca incessante pelo novo de forma a 

suprir a necessidade das pessoas que buscam cada vez mais pela surpresa, pela 

superação de todas as suas expectativas. 
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O setor de eventos no Brasil está impulsionando de forma intensa a 

economia, por se tratar de uma área que demanda o envolvimento de diversos 

outros setores para seu funcionamento. Como exemplo, a empresa Cisco Systems 

do setor de telecomunicações, divulgou em seu Barômetro Banda Larga 2.0 que “as 

conexões de banda larga fixa e móvel devem ultrapassar 43,7 milhões em 2017” 

(SYSTEMS, 2014) e que esse crescimento de 54,2% entre 2013 e 2017 tem como 

uma das causas o aumento do acesso a dados móveis, impulsionado pelos grandes 

eventos esportivos no país. 

Segundo dados da Associação Brasileira de Empresas de Eventos - ABEOC, 

presentes no II Dimensionamento Econômico da Indústria de Eventos no Brasil- 

2013, o setor de eventos movimentou R$ 209,2 bilhões (4,32% do PIB) no ano, com 

15,6 milhões de empregos diretos, terceirizados e indiretos, sendo 7,5 milhões no 

segmento Eventos e a realização de 590 mil eventos no Brasil. No mundo, a 

International Congress and Convention Association- ICCA aponta que os segmentos 

de Turismo e Eventos movimentem um montante superior a US$ 1 trilhão com o 

envolvimento de 160 milhões de pessoas. 

 
 

Um dos impactos mais importantes de eventos é a receita proveniente do 
turismo gerada pelo próprio evento. Além de gastar no evento em si, os 
visitantes externos também gastam com viagem, acomodação, mercadorias 
e serviços na cidade ou região anfitriã. Esses gastos podem ter impacto 
considerável por circularem na economia local. Uma promoção eficaz do 
turismo pode fazer com que os visitantes do evento prolonguem seu período 
de permanência e visitem outros destinos e atrações turísticas regionais. 
Além de estimular o turismo, os eventos podem atrair cobertura, exposição 
na mídia que realçam o perfil da cidade anfitriã, resultando em melhoria do 
turismo a longo prazo. (ALLEN et al, 2003) 

 
 

No sentido de entender melhor as dimensões da área de eventos, se faz 

necessário o conhecimento de alguns conceitos. 

Goldblat caracteriza eventos como um momento único no tempo celebrado 

através de uma cerimônia e ritual com vista a satisfazer necessidades específicas 

(GOLDBLATT, 2002, tradução própria). Tal definição, segundo o autor, foi inspirada 

no conceito antropológico de Turner em que toda sociedade humana comemora com 

cerimônia e ritual suas alegrias, tristezas, e triunfos aspectos presentes nos eventos 

chamados especiais por Goldblatt. 

Getz (2002, tradução própria) afirma que um evento especial se trata de um 
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“acontecimento único, ou que ocorrem com pouca frequência fora do programa 

normal ou atividades da entidade patrocinadora ou organizadora”, além disso, 

destaca que a noção de evento pode assumir diferentes características de acordo 

com o stakeholder, assumindo para o cliente ou convidado uma oportunidade de ter 

uma experiência fora do seu cotidiano. 

Então é possível resumir as principais características de um evento seguindo 

as ideias de Getz (2010, tradução própria), eventos: 

 

 possuem metas e objetivos;  

 são processos de transformação, e não fins em si mesmos;  

 são extremamente pessoais, ainda que socialmente moderados, assim como 

experiências de lazer;  

 e seus planejadores podem influenciar experiências, mas não podem criá-las;  

 e frequentemente seus gestores restringem experiências, em vez de facilitá-

las. 

 

Assim, pode-se inferir que algumas variáveis são essenciais para uma 

definição satisfatória do objeto estudado: espaço de tempo determinado, com início 

e fim; envolvimento de pessoas e suas relações sociais (público específico); 

satisfação de necessidades; estabelecimento de um espaço específico. Além disso, 

um evento pode ser de diferentes dimensões, periodicidades, abrangências, 

natureza e cumprir com diversos objetivos. 

Getz (2007, tradução própria) expõe que gestão de eventos é o campo de 

estudo aplicado e área de prática profissional dedicada ao design, produção e 

gestão de eventos planejados, abrangendo festivais e outras celebrações, eventos 

de entretenimento, recreação, políticos e estaduais, científicos, esportivos e 

artísticos, aqueles no domínio dos negócios e assuntos corporativos (incluindo 

reuniões, convenções, feiras, e exposições), e os do domínio privado (incluindo os 

ritos de passagem, como casamentos e festas e eventos sociais para grupos de 

afinidade). Dentro da definição exposta, os eventos esportivos vêm ganhando cada 

vez mais destaque e crescimento, podendo ser desde competições amadoras ou 

profissionais a atividades recreacionais (GETZ, 2007, tradução própria). 

 Tais eventos, como já exposto, podem assumir diversas dimensões, todavia 
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somente alguns deles possuem a característica de assumir a forma de um 

megaevento. Nessa ordem podem ser consideradas as Feiras Mundiais e 

Exposições, todavia são os eventos esportivos, Copa do Mundo™ e Jogos 

Olímpicos, que são considerados os maiores eventos do mundo. 

 

2.3  MEGAEVENTOS 
 

Os primeiros megaeventos podem ser considerados as Exposições 

Universais no século XIX, grande representação da modernidade, no “estágio mais 

avançado da civilização ocidental” (FGV, 2015). Os Jogos Olímpicos da era 

moderna vieram acompanhar esse avanço após Atenas 1896 e passaram a 

acontecer concomitantemente com as exposições. Nessa época, não havia disputas 

específicas para os Jogos Olímpicos, nem eram necessárias tantas intervenções e 

infraestrutura, além disso, os eventos não eram da grandiosidade que são realizados 

os jogos da atualidade, apesar de não poder ser subestimado seu capital simbólico. 

Com os Jogos de Paris (1924) e Los Angeles (1932) os eventos esportivos 

começaram a ganhar importância internacionalmente e em 1936, nos Jogos de 

Berlim foi introduzida uma nova função para o evento, sendo utilizado como uma 

“auto-exaltação político-ideológia” (MELO e GAFFNEY, 2010, p. 5) através do alto 

investimento do governo nazista na época. Outro fator marcante foi na edição de 

Roma em 1960 em que se iniciaram as transmissões televisivas, podendo assim 

abranger um público ainda maior, e a partir de então os Jogos Olímpicos se 

tornaram um megaevento global (MELO;GAFFNEY, 2010). Em 1914 o futebol foi 

reconhecido como um campeonato mundial, mas apenas em 1930 aconteceu a 

primeira edição da Copa do Mundo™, no Uruguai, dando início então a história da 

competição que se tornou o segundo grande evento mundial. 

Considerando a definição proposta por Roche (2000), 

 
 

‘Megaeventos’ são eventos de grande escala cultural (incluindo comerciais 
e desportivos) que têm um caráter dramático, apelo popular de massa e 
relevância internacional. Eles são normalmente organizados por uma 
variada combinação de governos nacionais e organizações não 
governamentais internacionais e, assim, podem ser considerados elementos 
importantes em versões "oficiais" da cultura popular (ROCHE, 2000, p.1, 
tradução própria). 
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Para Roche, se trata de um “acontecimento de curta duração, com 

resultados permanentes por longo tempo nas cidades e/ou países que o sediam e 

está associado à criação de infraestrutura e comodidades para o evento” (ROCHE, 

2000, tradução própria).  

Hall (1992, apud SILVA, 2006) explica que um megaevento é “especialmente 

direcionado para o mercado de turismo internacional, visto a sua grandiosidade de 

público, mercado-alvo, nível de envolvimento financeiro do setor público, extensão 

de cobertura televisiva, construção de instalações e impacto sobre o sistema 

econômico e social da comunidade anfitriã”. 

Herzenberg (2010, tradução própria), também defende o caráter econômico 

dos megaeventos, e afirma sua especificidade como veículo de promoção de 

crescimento econômico e estímulo à reabilitação urbana que, portanto, implicam no 

crescimento do turismo, melhorias de infraestrutura e aumento do emprego no curto 

prazo. 

Mas o que faz um evento ser mega? Hall apud Silva (2006) acredita que  

 
 

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, 
1992, p. 5 apud SILVA, 2006, p. 19) 

 
 
A grandiosidade desses eventos é abordada por Fernandes e Fernandes 

(2008): 

 
 

[...] os megaeventos podem ser visualizados como uma “gigantesca 
campanha publicitária” do país, através da divulgação da cultura, do idioma, 
dos principais atrativos turísticos, dos recursos naturais e culturais e de 
outros acontecimentos programados. A repercussão de tal “campanha” 
chega a ser quase incalculável, pois a exposição do país ocorrerá em todo o 
mundo nos mais diversos meios de comunicação, influenciando futuras 
decisões de potenciais turistas em períodos posteriores à ocorrência dos 
megaeventos esportivos (FERNANDES & FERNANDES, p.3). 

 
 

Assim, os efeitos de um megaevento não estão contidos simplesmente 

durante a sua realização, mas duram no tempo posterior influenciando a decisão de 
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viagem de turistas potenciais. Barbosa (2003) destaca que para o megaevento 

acontecer necessita, entre outros aspectos, da criação de infraestruturas de apoio: 

 
 

[...] os megaeventos estão associados com a criação de uma grande 
infraestrutura de apoio, o que na visão de finanças públicas significa uma 
grande quantidade de recursos ou dívidas de longo prazo, que podem 
sobrecarregar as contas públicas, além de prejudicar algumas áreas com 
maior necessidade de curto prazo, tais como a saúde, educação e bem 
estar social (BARBOSA, 2003, p.1). 

 
 
Com efeito, a criação de uma grande infraestrutura de apoio para o evento, 

apesar de significar um alto investimento e grandes custos, é algo exigido e 

necessário, principalmente no caso de países que não contam com uma estrutura 

prévia para a realização dos eventos e devem se adequar e suprir as futuras 

necessidades que o evento demanda. 

Quando um candidato a sediar um megaevento faz a sua proposta, aceita e 

garante que a localidade conta ou contará no momento do evento com a toda a 

infraestrutura para receber os milhares de turistas que o evento atrai. Tais 

exigências são feitas pela entidade internacional organizadora, no caso da Copa do 

Mundo™ a Federação Internacional de Futebol - FIFA™ e nos Jogos Olímpicos o 

Comitê Olímpico Internacional- COI.  Na Copa do Mundo™ o documento, chamado 

de BID Inspection Report1, é uma espécie de avaliação da cidade candidata. Seu 

conteúdo é composto do cronograma de inspeção da futura sede, um resumo 

executivo com as principais informações do país, além de estarem elencadas toda 

infraestrutura atual e aquela que será provida para o evento e todos os pontos 

críticos exigidos pela FIFA e o status/condição do país em cada ponto de destaque 

de acordo com a entidade. 

Há de se destacar, ainda, que para o sucesso não só da criação das novas 

infraestruturas para o megaevento, mas para todo seu processo é preciso que o 

planejamento e a elaboração do projeto de evento sejam minuciosos e seguidos em 

todas as etapas previstas. Tal planejamento deve ser consoante aos seus principais 

objetivos para evitar a fuga do seu escopo. Watt (2004) acredita que os objetivos de 

um evento devem ser: específicos, mensuráveis em termos estatísticos, alcançáveis, 

realistas e estipulados de acordo com o calendário do evento.  

                                                
1
 O documento pode ser consultado em: 
http://www.fifa.com/mm/document/affederation/mission/62/24/78/inspectionreport_e_24841.pdf 
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Como observa Getz (1997 apud PLANEJAMENTO..., 2009, p. 5): os eventos 

são importantes e satisfazem as metas estratégicas da empresa, por isso todos os 

processos, especificamente o planejamento do evento, deve ser conduzido por 

profissionais competentes e cumprir esse propósito. Além disso, um mau 

planejamento está entre os principais motivos para o insucesso de um evento, como 

destaca Getz (2002, tradução própria), em seu estudo “Why festivals fail” segundo 

os organizadores de eventos as razões predominantes para o insucesso do mesmo 

são: o clima, a falta de patrocinadores, confiança excessiva numa só fonte de 

financiamento, marketing e promoções inadequados, e a falta de planejamento 

estratégico. 

Preuss (2006, tradução própria) também esclarece que os megaeventos são 

extremamente caros para organizar, mas em troca trazem a exposição na mídia 

global, com efeitos e valores que não podem ser alcançados por qualquer outra 

forma. No relatório Brasil Sustentável: Impactos Socioeconômicos da Copa do 

Mundo 2014™ da Ernst & Young Terco em parceria com a Fundação Getúlio Vargas 

são ressaltadas alguns itens a respeito desse assunto: 

 
 

A opção do Brasil por sediar a Copa do Mundo representa uma decisão de 
arcar com investimentos significativos, fazendo uso de recursos públicos e 
privados que poderiam ser destinados a outros fins – escolas, hospitais, 
distribuição de renda, quitação de déficit, etc. Esse trade-off carrega consigo 
um custo implícito, o custo de oportunidade. Estudos internacionais 
apontam que o custo de oportunidade implícito em sediar um megaevento 
esportivo pode ser significativo. De fato, uma vez que os impactos do 
evento em si são transitórios, o retorno sobre os investimentos realizados 
depende criticamente do grau de aproveitamento dos legados pelo país-
sede. (ERNST & YOUNG TERCO; FGV, 2010, p.32). 

 
 

Payne (2006) ainda acrescenta que sediar um megaevento 

 
 

[...] pode servir como uma das mais poderosas plataformas para qualquer 
país. Os governos gastam bilhões de dólares todos os anos trabalhando 
sua imagem no resto do mundo. Tentam influenciar o modo como são 
percebidos por outras nações e sabem que a imagem de uma nação afeta 
relacionamentos políticos e econômicos. Seja para aumentar o turismo, 
mudar a política interna e externa, atrair investimentos ou ajuda ou melhorar 
o comércio internacional, a intenção do gerenciamento da imagem nacional 
é colocar a nação sob uma luz mais favorável para o resto do mundo. 
(PAYNE, 2006, tradução própria) 
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2.4  EVENTOS ESPORTIVOS  
 

Eventos esportivos, de acordo com Ishiy (1998) são aqueles acontecimentos 

que envolvem exibições de uma modalidade desportiva ou de um conjunto delas. 

Tadini (2015) acrescenta que “podem ser definidos como um acontecimento social 

previamente planejado cujo objetivo principal é promover a realização de exibições 

ou competições de uma ou mais modalidades esportivas, sejam elas amadoras ou 

profissionais”. Contudo, é importante também que se inclua o turismo para uma 

definição mais satisfatória do segmento, nesta lacuna, Andrade (1992, p. 75, apud 

FERNANDES e FERNANDES, 2008, p. 2) faz essa alusão ao afirmar que eventos 

esportivos são “todas as atividades específicas de viagens com vistas ao 

acompanhamento, desempenho e participação exercidos em eventos desportivos, 

no país e/ou no exterior”. Em uma escala maior, Fernandes e Fernandes (2008) 

acrescentam que “os megaeventos esportivos, em particular, por tratarem de uma 

área apreciada por um grande número de pessoas, independentemente de idade, 

sexo, classe social, nacionalidade ou religião, – às vezes – são o único elo em 

comum entre povos tão diferentes” (2008, p. 1). 

Ishiy (1998, tradução própria) cita o exemplo da National Basketball 

Association – NBA, que, apesar de ser um evento classificado como nacional, os 

meios de comunicação de massa ampliam o interesse do público, tornando o evento 

mais popular, além dos limites de seu próprio país. O mesmo autor defende as 

ideias de Asín (1967 apud ISHIY, 1998, tradução própria), apesar de um pouco 

reducionistas, independente de ser uma atividade exercida apenas no fim de 

semana, a prática de esportes pode ser considerado turismo caso haja 

deslocamento dos participantes desde seu local de residência para o local de 

realização das atividades, salvo se não coincidir na mesma cidade. Além disso, 

deverão ocorrer gastos de forma a beneficiar o comercio do núcleo receptor. Para o 

autor, o público desse tipo de evento, em geral, se constitui de espectadores, 

aficionados, praticantes, membros de comissões técnicas e dirigentes de entidades 

esportivas da modalidade disputada. Ainda de acordo com o autor, entre as 

principais motivações do público envolvido está:  

 

 necessidade de distração; 

 manifestar as paixões reprimidas no subconsciente; 
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 equilibrar o sistema nervoso; 

 culto ao ídolo esportivo; 

 acompanhar os exercícios realizados por outros atletas mais 

capacitados física ou tecnicamente, como um meio de aprendizagem; 

 desfrutar de uma participação passiva em um ambiente esportivo e 

jovial; 

 passar momentos de lazer e de recreação ao ar livre durante algumas 

horas, uma possibilidade que atualmente está bastante restringida 

pelas atribulações da vida moderna 

 

Assim, um evento esportivo tem entre suas características desde vantagens 

para o desenvolvimento físico e psicológico de indivíduos até a capacidade de 

desenvolvimento das relações sociais. Nesse contexto Alberini (2014, p.68) defende 

que “o esporte está arraigado e faz parte da cultura histórica da humanidade, 

estando contido nos valores dos seres humanos, seja da forma receptiva ou da 

forma ativa. É praticado em todos os continentes e produz efeitos no contexto 

econômico”. 

 

2.5  IMPACTOS E LEGADOS DE MEGAEVENTOS 
 

Em 2008 foi realizado na cidade do Rio de Janeiro um evento intitulado 

“Seminário de Gestão de Legados de Megaeventos Esportivos”. Nessa ocasião 

diversos pensadores da área de megaeventos reunidos expuseram suas 

considerações sobre o assunto e discutiram novas ideias e opiniões sobre o tema 

legados e impactos de eventos. Tais ideias, entre outros estudos, foram expostas no 

livro “Legado de Megaeventos Esportivos” do Ministério do Esporte. 

 
 

O Dr. Holger Preuss [...] aponta que os jogos são um catalisador importante 
de melhorias da qualidade de vida. Podem ajudar a acelerar o processo de 
regeneração de uma cidade nas mais diversas áreas como habitação, 
transporte, segurança, convivência, educação, sucesso econômico e outras, 
oportunizando legados tangíveis e intangíveis. Daí a importância da coesão: 
ao reconhecer que é fundamental a base do conhecimento, manter a 
relação com o passado e o impulso do sucesso, entender que os legados 
podem ser individuais e coletivos e que é preciso manter a participação e a 
mobilização dos diversos atores, conseguida pelos megaeventos, para dar 
continuidade ao processo de desenvolvimento. O mesmo pode-se dizer 
sobre a importância do desenvolvimento científico e tecnológico dos 
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esportes e seus efeitos nas mudanças sociais, culturais, econômicas e 
ambientais. O que está em jogo é muito mais: é a própria (re)organização 
social urbana na qual o megaevento se realiza e a definição dos papéis a 
serem desempenhados por todos setores sociais.

2
(RODRIGUES E PINTO, 

2008, p.23) 

 
 
Ao se abordar o tema de impactos e legados, deve-se antes de tudo 

compreender a diferença entre esses dois conceitos. Apesar de existirem muitas 

divergências nesse assunto, uma explicação simples cabe ao se identificar que 

impactos são os efeitos imediatos da preparação do megaevento, podendo ser 

provisórios, e ocorrem apenas durante o período do evento, já os legados são 

relacionados a efeitos mais duradouros e podem surgir a partir de um impacto 

anterior (POYNTER, 2006). 

Apesar dos conceitos expostos, a ideia ainda é difícil de ser precisamente 

especificada, visto que envolvem ainda dois conceitos importantes: legados 

tangíveis e intangíveis. 

Poynter (2006) parte do princípio que os legados podem ser incluídos em 

duas categorias: tangíveis e intangíveis, em que os tangíveis estão relacionados a 

toda infraestrutura construída por causa do megaevento e os intangíveis, de difícil 

mensuração, mais relacionados ao branding e marketing de uma cidade e ao 

orgulho cívico da nação como resultado de sediar o evento. Em outro ponto Poynter 

(2006) esclarece que geralmente, segundo algumas análises, as cidades-sede se 

beneficiam mais dos aspectos intangíveis do que dos tangíveis nesse tipo de evento, 

em que naturalmente os intangíveis são difíceis de quantificar e, finalmente, quando 

as cidades têm associado à sua candidatura para sediar o megaevento uma ampla 

regeneração ou plano de desenvolvimento econômico, é difícil distinguir os efeitos 

específicos relacionados ao megaevento, daqueles que poderiam ter ocorrido 

mesmo se o evento não tivesse acontecido (POYNTER, 2006, tradução própria). 

As autoridades vêm como principal legado dos megaeventos aqueles 

relacionados aos impactos econômicos e geralmente não dão a devida importância 

para aspectos que vão influenciar de maneira mais positiva na vida dos citadinos, 

como a infraestrutura básica para a população que deve ser melhorada inclusive 

para uso dos turistas que visitarão o local-sede no período de tempo determinado. 

Entre esses aspectos percebe-se a geração de empregos, em sua maioria 

                                                
2
  Disponível em: http://www.listasconfef.org.br/arquivos/legados/Livro.Legados.de.Megaeventos.pdf> 
Ministério do Esporte. Brasília 2008 
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temporária, aumento do turismo em número de visitantes, trazendo divisas para o 

país, projeção internacional da marca do destino, entre outros aspectos. 

Preus destaca a importância de um evento esportivo de sucesso, em que 

“um legado positivo motiva outras cidades/nações a se candidatarem para eventos 

futuros” (PREUSS, 2006 apud SOLBERG; PREUSS, 2007, tradução própria). Nota-

se a partir da ideia de Preuss que o megaevento não possui uma importância 

fechada somente na atual sede, mas engloba também aqueles locais que abrigarão 

as futuras edições. 

Para mensurar o legado do megaevento deve-se começar a partir das 

mudanças que acontecem nos locais sedes relacionadas ao evento, lembrando que 

o legado é variável de uma edição para outra, assim como é dependente da época 

em que é realizado, sendo necessárias que ocorram mudanças a fim de acomodar o 

evento, de forma que o impacto econômico se converta em infraestrutura 

permanente para a comunidade local. Além disso, as cidades têm diferentes forças 

estruturais e debilidades ao ganhar um concurso de licitação. Por isso, algumas 

cidades têm de construir mais estruturas, enquanto outras podem organizar um 

evento sem grandes investimentos (PREUSS, 2006, tradução própria). 

Para muitas cidades, os megaeventos podem ser um caminho mais rápido 

para conseguir um reconhecimento global por meio da exposição de mídia, o que 

pode ser bom para um destino turístico caso o evento seja um sucesso, ou negativo 

caso o evento possua muitas falhas em sua organização (JONES, 2006, apud 

SOUSA et al, 2012). 

Na perspectiva econômica, quanto maior a duração do impacto, mais 

suscetível às flutuações é a economia, implicando de forma direta no custo de 

oportunidade para o país: se a economia como um todo está em recessão, o efeito 

‘crowding out3’ é menos provável, da mesma forma, quando uma cidade ou 

economia nacional está se expandindo rapidamente o efeito do megaevento pode 

ser o de contribuir para o aumento de preços- particularmente os preços dos 

terrenos e casas (POYNTER, 2006, tradução própria). 

Contudo, para além desses efeitos na economia um ainda mais importante é 

                                                
3
 Efeito Crowding Out é quando “o investimento do setor público compete por recursos físicos e 
financeiros com o setor privado podendo gerar uma redução do investimento privado, resultando no 
efeito crowding-out ou de substituição”. Consultar: 
http://www.anpec.org.br/revista/vol11/vol11n2p383_401.pdf  
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o relacionado ao legado social do megaevento. Preuss acredita que em termos de 

legados sociais, os megaeventos esportivos, ao modificarem a estrutura e o 

cotidiano de uma cidade, precisam beneficiar toda a população. Ou seja, mesmo 

que o espetáculo esportivo “ao vivo” não tenha como expectador o indivíduo mais 

pobre, esse pode ser beneficiado pelas inúmeras ações que fazem parte do 

megaevento (operários que trabalharam na construção e manutenção dos 

equipamentos esportivos e de infraestrutura em geral, cidadãos que passam a 

utilizar um transporte coletivo de melhor qualidade, equipamentos públicos de 

esporte e lazer...). Isso faz parte do capital simbólico acumulado no processo 

(PREUSS, apud LOHMANN, 2010).   
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3  PARTICIPAÇÃO POPULAR EM MEGAEVENTOS ESPORTIVOS 
 

Entre os principais agentes interessados na realização de um megaevento 

estão os residentes da localidade que o sedia. O sucesso de um evento desse porte 

não é possível sem que os citadinos sejam ouvidos, é preciso, contudo atentar para 

a mutualidade de sua opinião. Pessoas podem ter opiniões diferentes sobre o 

evento de acordo com os acontecimentos que estiverem influenciando sua 

percepção no momento. Existem múltiplas vozes dentro da comunidade local que 

possuem opiniões e interesses diferentes, além disso, grupos demográficos 

diferentes da mesma comunidade podem ter opiniões diferentes se possuírem 

atitudes diferentes sobre o mesmo assunto (LIN, 2013, tradução própria). 

 

3.1  IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO POPULAR EM MEGAEVENTOS 
 

Ao que se nota, a participação da comunidade sede e seu apoio são 

fundamentais para o sucesso de um megaevento. Jago (2010, tradução própria) 

explica que tal como o apoio da comunidade local é crucial para o sucesso de 

megaeventos, é importante que eles estejam ativamente envolvidos no 

planejamento e na gestão dos eventos e tenham uma voz importante nos tipos de 

legados que serão prosseguidos. Muitas vezes, a hospedagem de um mega-evento 

não faz parte de um plano de desenvolvimento a longo prazo e, como tal, o 

planejamento tende a ocorrer "em fuga" (fora do planejado), o que limita o nível de 

consulta à comunidade e envolvimento que pode ocorrer. Os mais bem sucedidos 

eventos do mundo são aqueles que envolvem a comunidade local. Quanto mais a 

comunidade compreenda os benefícios que podem advir do evento (o que está nele 

para eles), mais provável que sejam favoráveis a ele e forneçam o nível adequado 

de hospitalidade aos visitantes (JAGO, 2010, tradução própria). Além disso, a 

participação da comunidade pode ajudar a assegurar um legado em um âmbito mais 

social de formar a ser incluído no cotidiano da população. 

É importante citar a edição dos Jogos Olímpicos de 1968, edição realizada na 

Cidade do México. Na ocasião, primeira vez na América Latina, aconteceu a 

primeira manifestação popular relacionada ao descontentamento 

com a disparidade entre os gastos com os Jogos Olímpicos e a pobreza no 

país sede. O clima em todo o mundo era tenso, com protestos sobre diversos temas 



27 
 

 
 

e, num episódio marcante, conhecido como "Massacre de Tlatelolco", cerca de 300 

estudantes e professores, manifestantes, "foram mortos alvejados por balas e 

bombas como respostas às suas reivindicações" (ANDRADE, 1992, p. 75, apud 

FERNANDES e FERNANDES, 2008, p. 2). Pelo exposto tem-se o exemplo de um 

fato que aconteceu por não serem levados em consideração, no seu planejamento a 

opinião da população residente, nem mesmo o contexto do ambiente mundial. Essa 

ocasião serve como exemplo, cabível também a Copa do Mundo™, objeto do 

presente estudo. 

Como consta no Dossiê da Articulação Nacional dos Comitês Populares da 

Copa (2011): 

 
 

estes megaeventos têm gerado efeitos negativos sobre diversos segmentos 
sociais, especialmente sobre aqueles que historicamente são excluídos/as, 
como: moradores/as de assentamentos informais, migrantes, moradores 
em situação de rua, trabalhadores/as sexuais, mulheres, crianças e 
adolescentes, comunidades indígenas e afrodescendentes, vendedores/as 
ambulantes e outros trabalhadores/as informais, inclusive da construção 
civil. As remoções e os despejos forçados destes grupos sociais são as 
violações mais comuns no Brasil e em outros países sede de megaeventos. 
Seus efeitos perversos são particularmente ampliados através 
da imposição do Poder Público e comitês promotores dos eventos, de um 
verdadeiro “estado de exceção”, instituído especialmente no contexto dos 
jogos, que permite a flexibilização das leis e suspensão de direitos antes 
e durante os jogos, ameaçando, assim, os mecanismos de defesa, proteção 
social, garantia e promoção de Direitos Humanos (COPA, 2011, p. 83). 

 

 
 
LAW (2002, tradução própria) ainda faz referência ao fato de que as decisões 

referentes a megaeventos, não raro, passam por cima do processo democrático em 

relação à transparência e à participação popular. Por sua vez, cabe explicar que o 

verdadeiro apoio da população ao evento proporciona um ambiente amigável para 

turistas e moradores que demandam um apoio fundamental visto os gastos que o 

país terá que arcar, com uso de recursos públicos para que o evento aconteça. 

Bob e Swart, 2009 apud Herman et al (2012, tradução própria), expõem que é 

importante medir a percepção dos moradores em relação ao evento no sentido de 

identificar os benefícios tangíveis e  de longa duração. Se as percepções dos 

moradores não são medidas, um fenômeno conhecido como a perda de apoio para 

o desenvolvimento do turismo pode acontecer (KIM; PATRICK de 2005 apud 

HERMANN, 2012, tradução própria). Nesse contexto, Lin (2013, tradução própria) 

acredita que considerar o apoio da comunidade para o desenvolvimento desse tipo 



28 
 

 
 

de evento é importante para o seu sucesso. O autor acrescenta as ideias de Gursoy 

e Kendall (2006, tradução própria) sobre a falta de coordenação e coesão da 

comunidade podendo transformar o planejamento em um processo carregado de 

exercício político e social.  

É importante esclarecer que é necessário um planejamento mais democrático 

que considere os impactos sociais, visto que, geralmente, a voz da comunidade local 

não possui destaque suficiente para ser ouvida nos altos níveis de decisões e são 

superadas pelo governo e outros grupos de interesse (LIN, 2013, tradução própria). 

É válida ainda a opinião de Hall (1998 apud RITCHIE, 2009, tradução própria) sobre 

este mesmo assunto, o autor cita que em um megaevento é o governo que tem o 

real poder e o grupo de pessoas mais afetadas pelos impactos sociais negativos são 

aquelas com menos poder de expressar sua opinião. 

 

3.2  MUTALIDADE DA PERCEPÇÃO DO RESIDENTE 
 

Waitt (2003, tradução própria) aponta que a percepção dos residentes ainda 

muda ao longo do tempo, tornando necessário que a avaliação também seja feita 

em diferentes períodos do megaevento, para o autor o posicionamento em relação 

ao evento são modificáveis ao longo do tempo devido à formação de um 

relacionamento entre o evento e o indivíduo não ser estática, mas constantemente 

discutidas. 

Estudos que avaliem a percepção dos residentes nos diferentes momentos do 

evento (pré, durante e após o evento), são necessários para entender as mudanças 

que ocorrem na percepção popular e, com isso auxiliar nas políticas sociais para que 

sejam realizadas de forma participativa e informativa, diminuindo os impactos 

negativos que possam vir com ele. 

Pappas (2014, tradução própria), em sua análise sobre os impactos de 

megaeventos, afirma que os impactos negativos são geralmente ignorados pela 

comunidade local antes da realização do megaevento, devido à glorificação dos 

benefícios esperados pela população no momento do pré- evento. O Instituto 

Datafolha realizou pesquisas sobre a opinião da população brasileira sobre a Copa 

do Mundo 2014™ em todos os anos desde o anúncio do Brasil como sede do 

megaevento. O estudo apontou que o índice de pessoas favoráveis à realização do 

megaevento teria uma tendência de diminuição. Em 2008, 79% dos entrevistados 



29 
 

 
 

eram a favor da realização do evento e 10% contra e em abril de 2014 esse índice 

caiu para 48% de aprovação e subiu para 41%. Apesar do momentâneo apoio 

durante o evento, dada a variabilidade de opiniões apontada pelos autores era 

possível, naquele momento, que essa opinião pudesse melhorar ou piorar na 

mesma proporção dependendo dos fatores que influenciassem a opinião dos 

residentes. 

 

3.3  FATORES DE APOIO E RESISTÊNCIA DA POPULAÇÃO A MEGAEVENTOS 
 

Como possível garantia do apoio popular ao megaevento, é necessário, como 

Sen (2000 apud LEITE; MOURA; NÓBREGA, 2013) defende que, “se removam as 

principais fontes de privação de liberdade: pobreza e tirania, carência de 

oportunidades econômicas e destituição social sistemática, negligência dos serviços 

públicos e intolerância ou interferência excessiva de Estados repressivos”. Com isso 

é necessário uma real participação da população, com uma política inclusiva e que 

valorizem sua voz ativa nos processos de decisões relacionados ao megaevento. 

Como Conrad et al. (2011 apud Muller, 2011, tradução própria) observam, em 

um planejamento participativo tendo como base as percepções e necessidades dos 

citadinos é fundamental a compreensão dos fatores que aumentam ou diminuem o 

apoio para a preparação de um megaevento. Um megaevento surge com a 

capacidade tanto de prover benefícios positivos como os negativos para a 

comunidade que o sedia (RITCHIE, 2009, tradução própria) e, assim, as duas 

perspectivas influenciarão em cada dimensão, seja ela positiva ou negativa na 

opinião do residente. 

Andrew Zimbalist apud Proni (2009, tradução própria) defende que seria 

sensato, para uma cidade à procura de um impulso econômico, não sediar [um 

megaevento]. [...] O cenário em longo prazo não é muito favorável, visto que as 

facilidades se escoram por décadas em um cada vez mais escasso e valioso 

imobiliário urbano. Se uma cidade está à procura de um impulso econômico, há 

melhores maneiras de investir o seu dinheiro. Além disso, a população questiona o 

gasto dessa grande quantia de dinheiro que poderia ser investido em áreas de maior 

debilidade da localidade, como saúde, educação e saneamento básico. 

Deve-se lembrar de que para a população a questão do ‘custo-benefício’ é 

muito importante. Para os moradores, as maiores preocupações são aquelas sobre 
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o ‘dinheiro do contribuinte’ e ‘injustiça social’ (SOLBERG; PREUSS, 2007, tradução 

própria). No entanto, embora seja arriscado para uma localidade se candidatar a 

receber um megaevento, não se deve negar que podem proporcionar benefícios 

interessantes, como fica claro para Dahshi Marshall apud Proni (2009), o autor 

confirma que os megaeventos são caros, mas eles podem ajudar a criar um 

ambiente urbano mais sustentável para a cidade anfitriã. 

Em estudos anteriores se identifica que o apoio da população vêm 

principalmente a partir dos benefícios do que custos percebidos, implicando no fato 

de que as expectativas de geração de benefícios tendem a fortalecer o apoio 

popular, enquanto expectativas de impactos negativos tendem a produzir 

insatisfação.  

É determinante que, apesar de ser um evento custoso para a população, o 

governo priorize os benefícios que os residentes terão com a hospedagem desse 

megaevento, sendo essencial que, além disso, não somente se avalie o nível de 

apoio ou rejeição ao evento por parte da população, como também se identifique os 

motivos que direcionam ao fato, fazendo uma avaliação realista no sentido de 

ampliar os resultados do evento e minimizar seus custos para os atores envolvidos e 

a comunidade local (RITCHIE et al, 2009 apud ROSSI, 2013).   

Há de se observar que, sem dúvidas sediar um megaevento produz um 

imenso orgulho cívico e satisfação psicológica [...]. Benefícios em longo prazo é 

outra questão. [...] Para benefícios de longo prazo, as cidades-sede devem se 

concentrar em instalações e serviços que melhoram a vida urbana (ROBERT K. 

BARNEY apud PRONI, 2009, tradução própria) Por outro lado a resistência da 

população pode causar transtornos e inconvenientes, como atrasos, ações legais, e 

mesmo o abandono de projetos (MULLER, 2012, tradução própria).  

Muller (2012, tradução própria) em seu estudo sobre os residentes de Sochi, 

sede dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2014, inferiu que os impactos positivos são 

aqueles que mais promovem o apoio popular, fortalecendo o apoio ao evento ao 

contrário dos impactos negativos que tendem a colaborar para a insatisfação, 

resultando em formas de oposição. O mesmo perceberam Gursoy e Kendall (2006, 

tradução própria) nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2002 em Salt Lake City (EUA), 

em que para eles o apoio popular depende mais dos benefícios do que os custos 

percebidos. Sendo assim por mais que um evento seja custoso o governo deve focar 

que o legado do megaevento trará benefícios de longo prazo para a vida dos 
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residentes. Por sua vez, as percepções dos impactos sócio-culturais dos 

megaeventos, como a Copa do Mundo da FIFA™ será diferente de uma 

comunidade sede para outro assim como seus perfis sociodemográficos (WAITT, 

2003, tradução própria). 

Nesse mesmo contexto O'Bonsawin (2010 apud MULLER, 2012, tradução 

própria) adverte que os custos e os benefícios podem afetar grupos sociais de forma 

desigual: as minorias étnicas, por exemplo, não desfrutam dos benefícios na mesma 

proporção que o grupo majoritário. 

Com efeito, a maneira como as pessoas percebem os custos e benefício de 

um megaevento é crucial para determinar seu apoio ou resistência.  A expectativa 

de benefícios provavelmente reforçará o apoio, ao passo que a expectativa de 

impactos negativos é susceptível de produzir insatisfação pública e, eventualmente, 

resultar em resistência na forma de protestos ou oposição política formal (BURBANK 

et al., 2000; LENSKYJ, 2008, p. 15-76 apud MULLER, 2012, tradução própria). 

De forma resumida, cabe analisar o panorama dos impactos sociais segundo 

alguns autores. É perceptível que são muitos os fatores sociais que podem 

influenciar na percepção dos residentes, contudo, uma ressalva cabe ao 

percebermos que tais fatores podem variar de acordo com a escala, natureza, 

duração e localização de um evento específico (Hermann, 2012, tradução própria). 

Além disso, o fundo cultural, histórico, ambiental e econômico da comunidade de 

host exclusivo irá determinar como eles são influenciados pelo evento (OHMANN et 

al., 2006; BARKER, 2004; FREDLINE, 2005 apud HERMANN et al, 2012, tradução 

própria).    

Assim, para auxiliar a formulação de políticas públicas relacionadas a 

megaeventos, é importante que os governantes e organizadores avaliem não 

apenas o nível de apoio ou oposição popular ao evento, mas também os motivos 

que levam a eles. Com base nessa avaliação, devem buscar formas de ampliar os 

resultados do evento e minimizar seus custos para os atores envolvidos e a 

comunidade local (RITCHIE et al, 2009, tradução própria). 

Alguns autores em seus trabalhos sobre a percepção de residentes em 

megaeventos acreditam ser importante uma definição de impacto social para melhor 

compreensão dessa dinâmica relacionado a um megaevento. Hall (1992, p. 67 apud 

OHMANN, JONES E WILKES, 2007, tradução própria) entende que impacto social é a 

maneira pela qual o efeito do turismo e das viagens mudam os sistemas de valores 
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coletivos e individuais, padrões de comportamento, estruturas comunitárias, estilo de 

vida e qualidade de vida, Assim como Mathieson e Wall (1982, apud OHMANN, 

JONES E WILKES, 2007, tradução própria) consideram que são as mudanças na 

qualidade de vida dos residentes de destinações turísticas. 

Em relação ao período do megaevento que ocorrem, Ohamann reconhece o 

pensamento de Teo (1994), Sharpley (1999) e Brunt e Courtney (1999) ao 

argumentarem que os impactos sociais devem ser entendidas como consequências 

a curto prazo que se tornam aparentes na forma de mudanças imediatas e visíveis 

na qualidade de vida das comunidades anfitriãs e os seus ajustes para a indústria do 

turismo. 

Allen et all (2003) explica que um evento especial possui impactos na esfera 

social e cultural, físico e ambiental, político e turístico e econômico e podem ser 

positivos e negativos (figura 1). 

No capítulo a seguir serão apresentados alguns desses aspectos identificados 

a partir de um questionário aplicado aos residentes da cidade do Rio de Janeiro. 

Alguns aspectos são identificados antes do evento e outros durante sua realização 

ou depois e, como já exposto, uma localidade pode não apresentar todos os 

impactos identificados ao serem variáveis de localidade para localidade. 
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Figura 1: Impactos de megaeventos 
Fonte: Allen et al (2003, p. 11) 

 
  

ESPERA DO EVENTO IMPACTOS POSITIVOS IMPACTOS NEGATIVOS

Vivência compartilhada Alienação da comunidade
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Expansão de perspectivas culturais Perda do conforto

Exposição do meio ambiente Danos ao meio ambiente

Fornecimento de exemplos para melhores hábitos Poluição

Aumento da consciência ambiental Destruição do Patrimônio

Legado da infraestrutura Perturbação acústica

Melhoria dos transportes e comunicações Engarrafamentos

Transformação e renovação urbana

Prestígio internacional Risco de insucesso do evento

Melhora do perfil Desvio de fundos

Promoção de investimentos Falta de responsabilidade

Coesão social Propaganda enganosa

Desenvolvimento de capacidades administrativas Perda do controle comunitário

Legitimação da ideologia

Promoção do destino e incremento do turismo Resistência da comunidade ao turismo

Aumento do tempo de permanência Perda da autenticidade

Maior lucratividade Danos à reputação

Aumento da renda de impostos Exploração

Preços inflacionados

Custos de oportunidade
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34 
 

 
 

4  PERCEPÇÃO DOS IMPACTOS DA COPA DO MUNDO 2014™ PELOS 
RESIDENTES DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

 

Para a realização deste trabalho, foi desenvolvida uma pesquisa exploratória 

que visou estudar a percepção dos residentes da cidade do Rio de Janeiro em 

relação à Copa do Mundo FIFA 2014™. Como método de coleta de dados foi 

disponibilizado na plataforma Google Forms uma Eletronic Survey (e-survey), um 

método on-line de coleta de dados definido por Jansen, Corley e Jansen (2007) 

como 

 
um questionário que o público-alvo pode concluir através da Internet. 
Pesquisas on-line são geralmente criados como formulários da Web com 
um banco de dados para armazenar as respostas e software estatístico 
para fornecer análises (JANSEN, CORLEY e JANSEN, 2007). 

 
 
O estudo foi longitudinal, o que significa que a unidade amostral de indivíduos 

foi “medida em mais de um momento ao longo do tempo” (NERY et al, 2012). As 

fases do estudo compreenderam os momentos pré- evento, evento (Copa do Mundo 

FIFA 2014™) e pós- evento em que um delineamento prospectivo, com a replicação 

do instrumento de coleta de dados ao longo do tempo determinado (NERY et al, 

2012).  

A fase pré- evento compreendeu o momento de preparação da cidade para 

sediar a Copa do Mundo™. Essa tem duração de anos, nos quais são realizados 

investimentos e obras de estruturação de acordo com o planejado no processo de 

candidatura e construção do evento. Para o estudo essa fase aconteceu entre os 

dias 18 de março e 14 de abril de 2014, cerca de três meses antes da data de 

abertura da Copa do Mundo FIFA 2014™. 

A fase de coleta durante o evento aconteceu entre os dias 01 de julho e 19 de 

julho de 2014, alguns dias após o início da Copa do Mundo™, em um momento que 

o residente já poderia ter sua opinião melhor fundamentada para responder ao 

questionário. Na terceira fase, momento pós- evento, o questionário foi 

disponibilizado entre os dias 09 de fevereiro de 2015 e 09 de abril de 2015 (figura 2).  
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Figura 2: Processo de Construção planejada de um evento. 
Fonte: Elaboração própria adaptado de Preuss (2006). 

 
A análise de dados envolve as informações coletadas entre os períodos 

estudados. Como vantagem do método longitudinal o número de sujeitos recrutados 

pode ser menor comparado a estudos transversais. Contudo, sua principal 

desvantagem é a perda de indivíduos no decorrer da pesquisa (NERY et al, 2012)  

Para o presente estudo foram selecionados os respondentes moradores da 

cidade do Rio de Janeiro. Para efeitos comparativos a análise dos resultados versou 

sobre a base total de 177 respostas nos três períodos de coleta, sendo 59 

participantes recorrentes em cada um deles. 

Tendo como base uma amostra aleatória simples tem-se: 

𝑛 =
1,962×0,52

0.12752 → 𝑛 ≅ 59  

Em que  𝑛 =
𝑧α2×σ2

𝑒²
 (BOLFARINE & BUSSAB, 2005, pp. 69-70), onde 𝑒² é a 

margem de erro, 𝑧α2 o nível de confiança e σ2 a variabilidade da população. Fixando 

nível de confiança e a variabilidade da população para a amostra coletada de 59 

respondentes tem- se a margem de erro em 12,75%. 

Os questionários foram desenhados contendo perguntas quantitativas, com 

questões abertas e fechadas, sendo dicotômicas (sim/ não) ou em escala Likert de 

cinco níveis. Essa escala é usada a fim de medir “atitudes e comportamentos 

utilizando opções de resposta que variam de um extremo a outro” (concordo 

plenamente para discordo plenamente) (SURVEYMONKEY, 2015). Os questionários 

também continham questões qualitativas a fim de medir a percepção do residente a 

respeito de aspectos positivos e negativos da Copa do Mundo 2014™.  
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Um exemplo dos questionários divulgados pode ser observado no apêndice. 

O instrumento foi estruturado com cerca de 20 questões divididas em quatro blocos 

temáticos: 

 

 Percepção de impactos no turismo;  

 Percepção de impactos econômicos;  

 Percepção de impactos na infraestrutura e serviços públicos; 

 Perfil do entrevistado 

 

Os questionários foram disponibilizados através de malas de contatos em e-

mails e no site de relacionamentos Facebook™. A primeira base respondente da 

pesquisa foi composta de indivíduos auto- selecionáveis de todo o país. Na segunda 

e terceira fase o questionário foi enviado para aqueles que participaram da primeira 

fase de forma que as mudanças nas opiniões dos residentes fossem mais 

perceptíveis. 

Os dados foram tratados no sistema Excel e a construção de nuvens de 

palavras foi realizada através do website Wordle™4. Uma nuvem de palavras, como 

consta no website, tem o objetivo de dar maior destaque às palavras com maior 

frequência no discurso do respondente oferecendo então uma melhor visualização 

dos dados de pesquisa. 

 

4.1  RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Sede de grandes eventos nacionais e internacionais, o Rio de Janeiro foi 

fundado em 1565 sendo capital do Brasil entre 1763 e 1960. O município do Rio 

possui uma área de 1.255,3 Km², incluindo as ilhas e as águas continentais, sendo 

dividido em 32 Regiões Administrativas com 159 bairros e uma população de 

6.320.446 pessoas segundo informações do IBGE (2015). 

A partir de 2007 o Rio começou um histórico de grandes eventos: Pan 

Americano de 2007, Jogos Mundiais Militares em 2011, Conferência Rio+20, em 

2012, Jornada Mundial da Juventude em 2013, Copa das Confederações em 2013, 

Copa do Mundo 2014™ e Jogos Olímpicos 2016. Todos esses eventos contribuíram 

para a cidade se consagrar como umas das maiores sedes de eventos no mundo. 

                                                
4
 Fonte: http://www.wordle.net/ 
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Segundo dados do Ministério do Turismo, entre 2003 e 2013, o total de eventos no 

Brasil passou de 62 para 315, o que significa um aumento de 408%. Segundo a 

ABEOC (2015b) a região Sudeste recebeu 161 eventos internacionais no último ano 

de acordo com o ranking do Internacional Congress and Convention Association- 

ICCA. 

Entre os eventos internacionais há de se destacar a Copa do Mundo 2014™. 

O megaevento teve início em 1930 no Uruguai, sendo interrompido apenas duas 

vezes, em 1942 e 1946 por conta da Segunda Guerra Mundial. Cabe destacar que 

foi no ano de 1914 que a FIFA™ reconheceu o futebol nos Jogos Olímpicos como 

"campeonato mundial de futebol para amadores" (RUNNERS, 2015), e passou a ser 

a entidade responsável pelas competições internacionais do esporte. 

O Brasil é considerado a nação do futebol, sendo o único país a participar de 

todas as edições do mundial e ser cinco vezes campeão. Não é a primeira vez que o 

país sedia uma Copa do Mundo, em 1950 o mundial também aconteceu no Brasil. 

Segundo o Bid Brazil (FIFA, 2007), a edição de 2014 do megaevento começou a ser 

planejada em 2003 e, desde então o país se prepara para fazer a que foi chamada 

“Copa das Copas”. 

 

4.2  PERFIL DOS RESPONDENTES 
 

O perfil do público respondente consiste em maioria de jovens entre 26 e 35 

anos (figura 3). Dentre os quais os respondentes de gênero feminino foram maioria, 

apesar de ser mínima a diferença entre os dois gêneros (figura 4). 

 

Figura 3: Gráfico de faixa etária dos respondentes. 
Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 4: Gráfico de gênero dos respondentes. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

O nível de escolaridade dos respondentes é relativamente alto (figura 5). 

Cerca de 85% dos respondentes possui no mínimo o ensino superior completo. 

Cabe uma ressalva pelo fato de que os respondentes de todas as fases de pesquisa 

possuíam o ensino superior no mínimo cursando e apenas 1% dos respondentes 

possui ensino médio ou técnico completo. 

 

Figura 5: Gráfico de nível de escolaridade dos respondentes. 
Fonte: Elaboração própria. 
 

Com relação à renda familiar mensal é possível perceber, segundo a figura 6, 

que os respondentes, em sua maioria, possui renda entre R$ 7.241 a R$ 14.480 

(figura 6). 
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Figura 6: Gráfico de nível de renda dos respondentes. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

4.1.2 Opinião sobre o evento 

 

Quando questionados sobre a oportunidade em sediar a Copa do Mundo™ 

ser positiva, os residentes da cidade do Rio de Janeiro apresentaram opiniões 

divergentes ao longo dos períodos de pesquisa (figura 7). Na primeira fase de coleta 

de dados 64% dos respondentes acreditava que para o Brasil não foi oportunidade 

em sediar a Copa do Mundo™. A situação se inverteu quase que 

proporcionalmente. Na coleta realizada durante o evento, 66% do público 

respondente acreditava que o evento estava sendo uma boa oportunidade para o 

país, houve assim um aumento de 30% na aprovação do público pesquisado. Na 

fase após a Copa do Mundo™ o percentual continuou a tendência de crescimento 

com 85% de aprovação do megaevento realizado no Brasil. 

 

 

Figura 7: Gráfico: Brasil como sede da Copa do Mundo 2014. 
Fonte: Elaboração própria. 
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Acredita-se que a variação na opinião dos residentes se deu, no momento 

pré-evento, devido às especulações em relação aos protestos que estavam 

acontecendo à época antes do megaevento além de notícias sobre atrasos em 

obras e preocupação com a infraestrutura. Contudo, durante o mundial o cidadão 

carioca pôde desfrutar do evento e deixou de lado as suposições negativas. A 

opinião positiva se mantém depois da Copa do Mundo™ ao se constatar que ao 

final, apesar de problemas pontuais, o evento aconteceu sem maiores interferências 

negativas. Provavelmente a percepção sobre tais impactos não se deve graças ao 

bom planejamento do evento, visto que são notáveis as falhas desde o processo do 

cronograma às obras de infraestrutura, mas sim a capacidade de improvisação já 

conhecida mundialmente como o “jeitinho brasileiro”. 

Essa mudança de percepção da população já foi anteriormente percebida 

por outros autores como Waitt (2003) que defende a mudança da opinião do 

residente ao longo do tempo devido à característica não estática no relacionamento 

entre o evento e o indivíduo. 

O questionário constava também de perguntas em escala Likert para que o 

participante da pesquisa indicasse seu grau de concordância com os pontos listados 

na questão. A escala varia desde discordo plenamente; discordo parcialmente; nem 

discordo / nem concordo; concordo parcialmente; até concordo plenamente. 

Sobre o evento ser economicamente lucrativo para o Rio de Janeiro a 

percepção do residente decaiu nas fases de coleta (figura 8). Antes da realização da 

Copa do Mundo™, a maioria (42%) concordava parcialmente que o evento seria 

economicamente lucrativo para as cidades-sede e a mesma opinião tem 32% dos 

respondentes durante o mundial. No período após a Copa do Mundo™ a opinião se 

mantém mais equilibrada em que 22% discorda plenamente que o evento traz lucro 

para as localidades de realização, 25% discorda parcialmente; 20% nem discorda 

nem concorda; 22% concorda parcialmente e 10% concorda parcialmente com a 

afirmação. 

Questionados sobre possíveis prejuízos financeiros para o país, antes da 

Copa do Mundo™ a maioria dos respondentes, 58%, concorda plenamente ou 

parcialmente com a afirmativa (figura 9); 24% discorda parcialmente, 8% discorda 

plenamente e 10% tinha dúvidas, nem concordando nem discordando com a 

afirmativa. Durante o mundial, com a ebulição de 1,01 milhão de estrangeiros para o 
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país5, a maioria dos respondentes já discordava que haveria prejuízos financeiros, 

19% plenamente e 24% parcialmente, todavia 27% ainda desconfia se o evento trará 

ou não prejuízo para o país. Após o evento permanece a dúvida, mas volta a crescer 

a opinião de que o mundial trouxe prejuízos financeiros. De fato, os ganhos com a 

vinda de turistas durante o ano de 2014 de US$ 7.476 bilhões, foram 6,7% maior do 

que o arrecadado em 2013, representando 3,6% do Produto Interno Bruto- PIB 

(BRASIL, 2015). 

 

 
Figura 8: Gráfico sobre lucro econômico 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Figura 9: Gráfico sobre o prejuízo financeiro. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Ainda no âmbito econômico, para o cidadão carioca no momento pré- evento, 

a Copa do Mundo™ serviria como estímulo da atividade comercial gerando 

oportunidades de negócio (figura 10). Durante o evento cresceu o número de 

pessoas que nem concordavam e nem discordavam da afirmação, mas a maioria 
                                                
5
Fonte: http://www.copa2014.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=1787 
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ainda acreditava no caráter positivo das afirmativas. Após o evento diminui o número 

de pessoas que concordam plenamente com o estímulo da atividade comercial e, do 

momento pré- evento para o pós- evento cresce de 2% para 24% a porcentagem de 

pessoas que discordam plenamente sobre a declaração e de 0% para 20% a 

porcentagem de discordância parcial. 

Sobre as oportunidades de negócio a variação entre os períodos é mínima e 

em todos eles os respondentes concordam com a afirmativa de que a Copa do 

Mundo™ promoveria oportunidade de negócio na cidade do Rio de Janeiro (figura 

11). 

 

Figura 10: Gráfico de opinião sobre o estímulo da atividade comercial. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Figura 11: Gráfico de opinião sobre a criação de oportunidades de negócio. 
Fonte: Elaboração própria. 
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a Copa do Mundo™ foi boa nesse sentido (figura 12). De forma contrária segundo 

notícias governamentais foram criados cerca de um milhão de empregos 

relacionados ao megaevento equivalente a cerca de 15% dos 4,8 milhões de 

empregos gerados entre 2011 e 2014 (BRASIL, 2015), entretanto há de se notar que 

tais vagas se caracterizaram por postos de trabalho em obras que aconteceram nas 

cidades- sede. No turismo, segundo dados da Confederação Nacional do Comércio 

de Bens, Serviços e Turismo- CNC (2015), a Copa do Mundo™ poderia gerar nos 

Estados que receberam jogos do mundial 47,9 mil vagas, correspondendo a 35,2% 

das vagas geradas em 2014 no setor em todo o país. 

 

 

Figura 12: Gráfico sobre criação de empregos. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

A população percebeu também que o aumento de preços foi algo muito 

constatado. Em todas as fases cerca de 90% concorda com a afirmativa que houve 

aumento de preços devido ao evento (figura 13). De fato o custo de vida se elevou 

muito desde a primeira fase de pesquisa. O economista André Braz do Instituto 

Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas- Ibre- FGV em entrevista ao 

Portal Empresa Brasil de Comunicação- EBC (2015) afirma que não houve aumento 

de preços em si, mas sim o aumento da inflação sendo, na data da entrevista, maio 

de 2014, 7,61% no Rio de Janeiro, acima da média nacional de 6,37% e com 

previsão para fechar o ano em 3,88% na cidade e 3,33% na média brasileira. O 

acumulado da inflação anual em 2014, entretanto fechou em 6,41% segundo dados 

do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo- IPCA, divulgada pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE (2015). No ano de 2015, até o mês de 

maio a variação já está em 8,47% da inflação nacional. 
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Figura 13: Gráfico sobre aumento de preços. 
Fonte: Elaboração própria. 
 

O ponto de maior destaque na opinião dos respondentes foi o turismo. Mais 

de 80% dos participantes da pesquisa concorda com o caráter positivo da 

divulgação da atividade turística das cidades escolhidas como sede da Copa do 

Mundo 2014™(figura 14). Os respondentes concordam também que o número de 

turistas que visitam a localidade aumentou (figura 15). No período durante  Copa do 

Mundo™ essa percepção foi maior pois, devido a realização do evento, as ruas se 

encheram de visitantes de 203 países e, mesmo após a finalização do megaevento 

ainda se percebe os efeitos no turismo. 

 

 

Figura 14: Gráfico sobre divulgação da atividade turística. 
Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 15: Gráfico sobre incremento no número de turistas. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

A preocupação sobre possíveis danos a reputação da cidade- sede se 

mostrou presente (figura 16). Na fase de coleta anterior à Copa do Mundo™ 41% 

concordava parcialmente que o evento poderia causar danos à reputação das 

cidades e 24% concordava totalmente com a afirmação. Na realização do mundial a 

porcentagem caiu mais da metade, para 12% e 7% de concordância parcial e plena 

com a afirmativa, respectivamente. No período após a Copa do Mundo™ a 

porcentagem voltou a crescer, novamente pela metade. Tal questão pode ou não ter 

relação com as manifestações que aconteceram no país em 2012, somente estudos 

mais aprofundados seriam capazes de afirmar com precisão. Contudo não se deve 

negar que as notícias pessimistas divulgadas sobre o país e o clima de 

descontentamento influenciam nessa percepção. Conforme Zhow(2006)  afirma, 

cada avaliação de impacto social é até certo ponto único de forma que em dado 

contexto do desenvolvimento social, uma avaliação deve incidir sobre o conjunto 

específico de condições que caracterizam esse contexto. 

Boone e Kurtz (2001 apud ZHOW, 2006) afirmam que a percepção de uma 

pessoa em relação a um objeto ou evento resulta da interação de fatores 

estimulantes, características de objetos físicos e, fatores individuais, características 

únicas do indivíduo que incluem não somente os processos sensoriais, mas também 

experiências com entradas similares além de motivações básicas e expectativas. 

Na figura 17 se observa que 63% dos respondentes, no pré- evento, 

concordava que as manifestações influenciariam negativamente na imagem da 

cidade- sede. Durante a Copa 2014™ 71% dos respondentes já discordavam da 

afirmação, não vendo influência das manifestações na imagem da localidade. 
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Figura 16: Gráfico sobre danos a reputação da cidade- sede. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Figura 17: Gráfico sobre influência negativa das manifestações na imagem da cidade- sede. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Sobre uma possível resistência da população aos turistas devido à 

insatisfação em sediar Copa 2014™, observa-se que a maioria discorda da 

afirmação nas três fases de pesquisa (figura 18). Contudo, a porcentagem de 

pessoas que não concordam nem discordam da afirmativa aumenta 

consideravelmente após o evento. A autora acredita que nos momentos pré e 

durante evento vários fatores estavam influenciando essa questão, seja a euforia em 

receber a Copa do Mundo™ ou a realização do evento em si. No pós-evento já não 

existem esses fatores e, para o cidadão carioca, por ser acostumado a receber 

turistas durante todo o ano, esse item não tenha necessariamente sofrido alguma 

variação. 
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Figura 18: Gráfico sobre resistência da população aos turistas. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Questionados a respeito do uso da Copa do Mundo™ para esconder 

problemas do país, a maioria dos respondentes em todas as fases do evento 

concorda com a afirmativa (figura 19). Nesse sentido, cabe esclarecer o chamado 

“estado de exceção” criado em consequência dos megaeventos. Como explica Reis 

(2012 apud ROMERA, 2014, p. 781) através das ideias de Rolnik: 

 
 

Ocorre uma espécie de suspensão da ordem pública vigente na cidade e 
uma introdução de outra ordem que domina e define as regras do espaço 
público. Copa do Mundo e Olimpíadas são eventos semelhantes, mas na 
Copa esse processo se dá de forma muito mais radical, pois no protocolo 
geral se estabelece um rol de novas regras que se sobrepõem às regras do 
país tal como um estado de exceção, como se estivéssemos em uma 
guerra. (REIS, 2012, p. 3 apud ROMERA, 2014, p. 781) 

 
 
O mesmo autor mostra que, segundo o linguista Noam Chomsky uma das “10 

estratégias de manipulação midiática” é a manipulação da opinião pública desviando 

a atenção da sociedade. Entre essas formas pode ser usada a estratégia da 

distração desviando a atenção do público dos problemas importantes ou da emoção 

para “causar um curto- circuito na análise racional, e por fim ao sentido crítico dos 

indivíduos” (REIS, 2012 apud ROMERA, 2014, p. 787 ).  
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Figura 19: Gráfico sobre a Copa do Mundo™ como distração para esconder problemas do 
país. 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Foram vários os setores que tiveram investimentos em melhorias para a Copa 

do Mundo™. No sentido de averiguar se a população residente percebeu esses 

investimentos foi indagado, também em escala Likert, se foram percebidas 

melhorias em: mobilidade urbana, infraestrutura aeroportuária, segurança pública, 

turismo e esporte. As variações entre os pontos listados podem ser observadas na 

figura 20. O quesito infraestrutura aeroportuária foi o menos perceptível em 

melhorias com 32% de respondentes no momento pré- evento que discordam 

plenamente que houve benefícios nesse ponto.  

O item de maior variação foi na mobilidade urbana. Na fase antes da Copa do 

Mundo™ 32% discordava plenamente e 25% parcialmente que haveria melhorias na 

área. Durante o megaevento o porcentual cresceu para 53% que discordavam 

plenamente de melhorias e 14% que discordavam parcialmente. Na fase de coleta 

após a Copa do Mundo™ 36% discordava plenamente e 27% parcialmente de haver 

melhorias significativas na área. 

Sobre a segurança urbana, a variação na opinião também foi bastante 

perceptível. No período antes do megaevento 44% nem concordavam nem 

discordavam sobre a percepção de melhorias. Durante a Copa do Mundo™ 44% e 

17% concordavam plenamente e parcialmente, respectivamente que a cidade estava 

mais segura.  Contudo, 53% discordam plenamente e 25% parcialmente que 

existiram melhorias na questão da segurança. Nota-se assim que as mudanças 

nesse item foram pontuais, com ações direcionadas especificamente para melhorar 

a segurança dos turistas e não da população residente. 
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Figura 20: Gráfico de melhorias para a Copa do Mundo. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

4.3 ASPECTOS POSITIVOS E NEGATIVOS DA COPA DO MUNDO™ 
 

Entre as questões presentes nos questionários constavam duas perguntas 

abertas em que os respondentes deveriam informar qual o principal impacto positivo 

e negativo da Copa do Mundo 2014™ em sua cidade de residência, no caso, o Rio 

de Janeiro. Os pontos mais citados foram a visibilidade internacional, infraestrutura, 

empregos e turismo (figura 21). É possível observar que os pontos listados dizem 

respeito àqueles que foram melhor avaliados nas questões anteriores no momento 

pré- Copa do Mundo™, reforçando a opinião do residente nessas áreas. Pode-se 

perceber também que as outras palavras de destaque também se relacionam, por 

exemplo, com a melhoria de infraestrutura, através das obras e investimentos 

previstos. 

Entre os aspectos negativos mais mencionados pelos residentes se destacam 

os gastos púbicos, desvio de verbas e a estrutura ineficiente (figura 22). A população 

via de maneira negativa o uso do dinheiro público em obras que não seriam úteis na 

vida cotidiana, em detrimento de investimentos em áreas mais prioritárias como 

saúde e educação. Cabe salientar que o não envolvimento da população nos 

processos de decisão também foi notado levando-se a concluir que havia o interesse 

de políticas mais inclusivas nas fases decisórias. 
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Figura 21: Nuvem de palavras dos aspectos positivos- pré- evento 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Figura 22: Nuvem de palavras dos aspectos negativos- pré- evento 
Fonte: Elaboração própria. 

 
No momento de coleta durante o evento a visibilidade que a cidade estava 

conseguindo através da Copa do Mundo™ também foi ponto de destaque (figura 

23). Cabe frisar que durante a realização do mundial o número estimado de 

espectadores do mundial em 2014 foi de 3,6 bilhões, 12,5% maior do que o da Copa 

da África do Sul. Durante o evento foram enviadas 43 milhões de fotos de estádios e 

realizadas 3 bilhões de interações sobre a Copa de 2014™ na rede social Facebook, 

além disso foram 73 mil horas de transmissão de jogos em mais de 200 países. Os 

dados constam no artigo “A Copa em números” do site Globo.com. A integração 

entre pessoas de diversas nacionalidades foi destaque também entre os pontos 

positivos vistos pelos residentes, assim como a alegria, aumento de turistas, 
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promoção da cidade que estão relacionados ao monte de maior destaque: o 

Turismo. Contudo, para os residentes o feriado foi o principal aspecto negativo, 

assim como o caos, trânsito, aumento de preços e problemas no transporte (figura 

24). 

 

 

Figura 23: Nuvem de palavras dos aspectos positivos- evento 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Figura 24: Nuvem de palavras dos aspectos negativos- evento 
Fonte: Elaboração própria. 

 
Após a Copa do Mundo™ se percebe uma opinião mais negativa, com 

destaque para o fato de entre as palavras mais citadas estar “nenhum”, referindo a 

não haver aspectos positivos após a realização do mundial (figura 25). Todavia 

ainda percebem no turismo e na visibilidade internacional um aspecto positivo. 

Ambiguamente, a palavra “nenhum” também foi muito citada nos aspectos negativos 

após a Copa do Mundo™, denotando uma incoerência desse aspecto (figura 26). Os 

gastos públicos continuam como ponto de destaque de respostas embora se 

perceba ainda mais o descontentamento com o aumento de preços causados pela 
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alta da inflação. O superfaturamento das obras, a má gestão pública e especulação 

imobiliária também foram destaque. 

 

 

Figura 25: Nuvem de palavras dos aspectos positivos- pós- evento 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Figura 26: Nuvem de palavras dos aspectos negativos- pós- evento 
Fonte: Elaboração própria. 
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O Brasil, mais especificamente o Rio de Janeiro, como cidade de um país 

emergente, tem a oportunidade de aproveitar o fato ter sido a sede da Copa do 

Mundo de Futebol 2014™ para assegurar que os efeitos do megaevento sejam 

duradouros através de um resultado positivo para a população. Entretanto, apesar 

de ser atraente sediar um megaevento com o propósito de acelerar seu 

desenvolvimento econômico, político e social, em um contexto em que eram 

realizados prioritariamente em países desenvolvidos, deve-se notar que o risco ao 

sediar um grande evento se maximiza para economias em desenvolvimento, visto 

que não dispõem da infraestrutura necessária para que aconteçam, precisando fazer 

altos investimentos que não seriam realizados de forma tão intensa em um período 

de tempo relativamente curto. 

Os investimentos realizados para sediar uma Copa do Mundo™ podem não 

ser aplicados da forma como a população gostaria, principalmente quando são feitos 

em detrimento de áreas prioritárias, como saúde e educação, podendo induzir o 

descontentamento da população da cidade receptora do megaevento. Contudo, 

apesar de um megaevento demandar um alto custo para que aconteça, se a 

população percebe os benefícios, impactos positivos provenientes do evento sua 

percepção em geral é melhorada e passam a apoiar a Copa do Mundo™ e não há 

resistência para que o megaevento aconteça. 

A partir dos resultados apresentados, conclui-se que a opinião da população 

variou de acordo com a fase em que o megaevento se encontrava e foi influenciada, 

principalmente, por fatores externos, como notícias da mídia, opinião pública, entre 

outros. 

Questões relacionadas aos gastos realizados pelo governo em relação ao 

evento foram as mais sensíveis, com a maior variação negativa nas fases de coleta 

da pesquisa, visto que afetaram diretamente no cotidiano da população.  

Como forma de retorno o residente esperava a criação de empregos e 

oportunidades de negócio além de um estímulo da atividade comercial. Contudo vê 

de forma negativa o aumento de preço de produtos e serviços no decorrer do 

megaevento, ocasionado principalmente pela alta da inflação. 

O turismo é o setor de maior destaque, com suas características positivas 

melhor vistas pelo residente. A atividade foi percebida como forma de divulgação de 
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atrativos, cultura, visibilidade internacional e incremento na economia. O brasileiro é 

um povo conhecido por ser muito receptivo e apesar de descontente com os gastos 

do evento recebeu de forma hospitaleira os turistas vindos de todo o Brasil e do 

mundo para o Rio de Janeiro. 

As manifestações ocorridas no ano de 2013 foi um motivo de preocupação. 

Os residentes no período anterior a Copa do Mundo acreditavam que os visitantes 

internacionais poderiam ver de forma negativa os protestos e atos de violência que 

estavam acontecendo à época, contudo no decorrer das fases da Copa do Mundo™ 

e com a diminuição dos protestos violentos já não acreditavam, no pós- evento, que 

poderia haver algum dano negativo à reputação da cidade do Rio de Janeiro. 

As melhorias previstas para serem promovidas em consequência da 

realização do megaevento não foram percebidas de forma plena pelos 

respondentes. No quesito segurança pública as melhorias foram notadas durante o 

evento, todavia, após a sua finalização percebeu-se que foram ações pontuais e não 

de fato um legado para a população. É necessário lembrar que um dos principais 

aspectos de um megaevento é o legado positivo que fica para a sede e, através dos 

dados apresentados, os residentes ainda não percebem no momento pós- evento a 

presença dos legados.  

Foi possível verificar que os aspectos positivos da Copa do Mundo™ foram 

condizentes com as características presentes na lista de impactos elencadas por 

Allen. Na esfera social e cultural, a vivência compartilhada das nacionalidades e a 

legitimação de grupos comunitários são percebidas e, de forma negativa, os 

respondentes acreditavam em uma possível imagem desfavorável para o Rio de 

Janeiro, o que não aconteceu, além de uma tentativa de manipulação da 

comunidade através do uso da Copa do Mundo como distração dos problemas do 

país. 

Na esfera física e ambiental foi possível perceber certo legado da 

infraestrutura, melhoria dos transportes e renovação urbana. Contudo também foi 

percebido caos, engarrafamentos e perturbação acústica devido às obras. 

Na questão política houve o desenvolvimento de capacidades administrativas, 

presente como experiência adquirida em planejar o megaevento além da promoção 

de investimentos. 

O turismo foi percebido como um aspecto positivo, e foi identificada a 

promoção do destino e incremento do setor além do aumento de renda em impostos. 
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Recomenda-se a elaboração de novas pesquisas para que análises ao longo 

do tempo mostrem as diferenças entre o legado planejado para a Copa do Mundo 

2014™ e aqueles percebidos pela população. 

É possível questionar se a experiência adquirida através dos megaeventos 

realizados em outras localidades, no âmbito do envolvimento da comunidade, não 

poderia ser usada como forma de melhoria de edições futuras, como exemplo, os 

Jogos Olímpicos Rio 2016.  

Entre as formas de inclusão da população ao megaevento sugere-se que 

ações já praticadas, como o voluntariado, sejam melhor divulgadas, assim como a 

criação de alternativas de entretenimento ao evento, ingresso populares e 

acessíveis às classes menos favorecidas, incentivo ao comércio local com a 

participação de microempresários locais, criação de empregos, ações de 

fortalecimento da identidade nacional, incentivo a pratica de esportes e 

principalmente melhoria nas formas de comunicação entre governo, organização do 

evento e os residentes, conciliando assim as necessidades e expectativas entre os 

principais interessados no evento. 

E, finalmente, conclui-se que as cidades podem fazer uso dos dados obtidos 

com pesquisas de opinião dos residentes ao longo do período de preparação do 

evento a fim de melhorar a atuação nos pontos de maior relevância, assim o legado 

do megaevento. 
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APÊNDICES 
 

APÊNDICE A - FORMULÁRIO DE PESQUISA 

 

Impactos da Copa do Mundo 2014 - Residentes 
__________________________________________ 
TEXTO INTRODUTÓRIO 
__________________________________________ 
 

1- Na sua opinião, o Brasil foi uma boa escolha para sediar a Copa do Mundo 2014? * 

  Sim / Não 
 

2- A Copa do Mundo 2014 gera impactos na sua cidade de residência? 

  Sim / Não 
 

3- A Copa do Mundo 2014 gera impactos no bairro onde reside? 

  Sim / Não 
 

4- Qual o seu grau de concordância com os pontos listados: * 

 Discordo 

Plenamente 

Discordo 

Parcialmente 

Nem 

Discordo / 

Nem 

Concordo 

Concordo 

Parcialmente 

Concordo 

Plenamente 

A Copa do 

Mundo será 

economicamente 

lucrativa para as 

Cidades-Sede. 

     

Haverá aumento 

de preços devido 

Copa do Mundo. 

     

A Copa do 

Mundo 

estimulará a 

atividade 

comercial das 

Cidades-Sede. 

     

Haverá prejuízo 

financeiro para 

as Cidades-

Sede. 

     

A Copa do 

Mundo 

proporcionará 

oportunidade de 

negócios nas 

Cidades-Sede. 

     

A Copa do 

Mundo gerará 

empregos nas 
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Cidades-Sede. 

 
 

5- Qual o seu grau de concordância com as afirmativas abaixo: * 

 Discordo 

Plenamente 

Discordo 

Parcialmente 

Nem 

Discordo / 

Nem 

Concordo 

Concordo 

Parcialmente 

Concordo 

Plenamente 

A Copa do 

Mundo 

divulgará a 

atividade 

turística das 

Cidades-Sede. 

     

A Copa do 

Mundo trará 

danos à 

reputação das 

Cidades-Sede. 

     

Existirá alguma 

resistência da 

população aos 

turistas que 

chegarão para a 

Copa do 

Mundo. 

     

A Copa do 

Mundo 

incrementará o 

número de 

turistas nas 

Cidades-Sede. 

     

As 

manifestações 

ocorridas nos 

últimos meses 

no Brasil 

influenciarão 

negativamente 

a imagem das 

Cidades-Sede. 

     

A Copa do 

Mundo servirá 

como distração 

para esconder 

problemas do 

país. 

     

 
 

6- A Copa do Mundo promoverá melhorias duradouras nas Cidades-Sede em: * 

 Discordo Discordo Nem Concordo Concordo 
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Plenamente Parcialmente Discordo / 

Nem 

Concordo 

Parcialmente Plenamente 

Mobilidade 

Urbana 
     

Infraestrutura 

Aeroportuária 
     

Segurança 

Pública      

Turismo 
     

Esporte 
     

 
7- Na Copa do Mundo haverá aumento de preços nas Cidades-Sede em: * 

 
Discordo 
Plenamente 

Discordo 
Parcialmente 

Nem 
Discordo / 
Nem 
Concordo  

Concordo 
Parcialmente 

Concordo 
Plenamente 

Bares e 
Restaurantes      

Cesta Básica 
     

Passagens Aéreas 
     

Meios de 
Hospedagem      

Arte e Cultura 
(Teatro, Cinema, 
Shows, etc.) 

     

 
8- Estado: * 

9- Cidade: * 

10- Bairro: * 

11- Sexo: *Masculino/ Feminino 

 
12- Qual é o seu grau de escolaridade? 

 Fundamental Incompleto 

 Fundamental completo 

 Médio ou técnico incompleto 

 Médio ou técnico completo 

 Nível superior incompleto 

 Nível superior completo 

 Pós-graduação - Especialização, MBA incompleto 

 Pós-graduação - Especialização, MBA completo 

 Mestrado incompleto 

 Mestrado completo 
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 Doutorado incompleto 

 Doutorado completo 
 

13- Qual a sua área de formação? * 

Se você completou mais de um curso universitário selecione a área de formação mais ligada 
à sua área de atuação profissional. 

 Administração 

 Agronomia 

 Arquitetura e Urbanismo 

 Biblioteconomia 

 Biologia 

 Ciência da Computação 

 Ciências Contábeis 

 Ciências Sociais 

 Comércio Exterior 

 Desenho Industrial 

 Design Gráfico 

 Direito 

 Economia 

 Educação Física 

 Enfermagem 

 Engenharia Civil 

 Engenharia da Computação 

 Engenharia de Materiais 

 Engenharia de Produção 

 Engenharia Elétrica 

 Engenharia Mecânica 

 Engenharia Química 

 Farmácia 

 Física / Química 

 Fisioterapia 

 Fonoaudiologia 

 Geografia / História 

 Jornalismo 
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 Letras 

 Matemática / Estatística 

 Medicina Veterinária / Zootecnia 

 Medicina / Biomedicina 

 Meio Ambiente / Ecologia 

 Nutrição 

 Odontologia 

 Pedagogia 

 Psicologia 

 Publicidade e Propaganda / Marketing 

 Relações Internacionais 

 Relações Públicas 

 Sistemas de Informação 

 Tecnologia da Informação 

 Turismo / Hotelaria 

 Outro 
 

14- Qual a renda mensal da sua família? 

 Até R$ 724 

 R$ 725 a R$1.448 

 R$ 1.449 a R$ 2.172 

 R$ 2.173 a R$ 2.896 

 R$ 2.897 a R$ 3.620 

 R$ 3.621 a R$ 7.240 

 R$ 7.241 a R$ 14.480 

 Acima de 14.480 
 

15- Quantas pessoas residem em seu domicílio? 

16- E-mail: * 

17- Telefone: 

18- Idade: 

 


