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RESUMO 

O presente trabalho visa ilustrar a importância de se analisar os impactos de um megaevento 

esportivo, como a Copa do Mundo, no turismo do destino sede.  A escolha do tema se dá pelo 

fato de iniciativas como essas terem se tornadas estratégicas nos últimos anos e muito disputadas 

por governos em todo o mundo. O motivo da escolha do tema se dá especialmente pelo fato do 

Brasil sediar, em curto espaço de tempo, dois dos principais megaeventos esportivos 

internacionais: a Copa do Mundo, em 2014, e os Jogos Olímpicos, em 2016. O trabalho, 

composto por 8 capítulos procura, com base no referencial teórico, identificar os principais 

impactos dos megaeventos no segmento de turismo do destino sede. Para se atingir este objetivo, 

utilizou-se o modelo de avaliação proposto por Allen et al (2003), cientista internacional 

referencia nessa área de estudo. Dentre os possíveis impactos positivos engloba-se a promoção do 

destino e incremento do turismo, o aumento do tempo de permanência do turista, a lucratividade 

para o setor, o aumento da renda de impostos, a oportunidade de negócios, investimento em infra-

estrutura no destino, a atividade comercial e a geração de empregos pela realização do evento. 

Por outro lado, dentre os impactos negativos, destacam-se a resistência da comunidade ao 

turismo, a perda de autenticidade e danos à reputação do destino, exploração, preços 

inflacionados, custos de oportunidade, má gestão financeira, perda financeira, dentre outros. O 

método de pesquisa, baseado em Yin (2005), foi o estudo de caso baseado nos dois eventos mais 

recentes de Copa do Mundo: Alemanha (2006) e África do Sul (2010). O estudo teve um viés 

qualitativo e os instrumentos de coleta de dados foram diferenciados em cada uma das etapas da 

pesquisa, englobando pesquisa a dados primários e secundários, consulta à relatórios oficiais e 

principalmente a  consulta a artigos acadêmicos de renomados autores internacionais especialistas 

em eventos. Foram também consultadas pesquisas de renomadas instituições, tais como 

Organização Mundial do Turismo OMT (2006), Fundação Getulio Vargas (FGV, 2009), FIPE 

(2005), EMBRATUR e Ministério do Turismo (MTUR), entre outras. Os resultados demonstram 

que os megaeventos geram oportunidades para o destino sede - de curto, médio e longo prazo - 

para os diferentes segmentos, em especial para o turismo de eventos e esportivo, seja no âmbito 

nacional ou internacional. Também observa-se a importância das ações de melhoria não serem 

pontuais, para que justifiquem o próprio legado do evento em pauta. Por outro lado, verifica-se a 

importância de se realizar ações que visem mitigar os impactos negativos inerentes a 

megaeventos, a fim de não se comprometer o turismo do destino ou pais sede, sua reputação, seus 

cofres públicos e sua comunidade.  
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ABSTRACT 

 

This paper aimed to illustrate the importance of analysing the impacts of a mega sporting event, 

like the World Cup, on tourism in the host destination. The choice of this theme was because 

initiatives like these have become strategic in recent years and much contested by governments 

worldwide. The reason for the choice of the theme was especially due to the fact that Brazil will 

host, in a short time frame, two of the principle international sporting events: the World Cup in 

2014 and the Olympic Games in 2016. The study, composed of 8 chapters sought, based on 

theoretical reference, to identify the main impacts of large and multi-sport events in the 

tourism segment of the host destination. To achieve this goal, the assessment model proposed by 

Allen et al (2003), an international scientist in this area of study, was used. Included among the 

possible positive impacts was the promotion of the destination and increase of tourism, the 

increased length of stay of tourists, profitability for the sector, the increase in income taxes, 

business opportunities, investment in infrastructure in the destination, business activities and job 

creation as a consequence of the event. On the other hand, among the negative impacts, the 

resistance of the community to tourism, the loss of authenticity and damage to the reputation of 

the destination, exploitation, inflated prices, opportunity costs, poor financial management and 

financial loss among others were highlight. The research method, based on Yin (2005), was by 

case studies based on the two most recent Football World Cup events: Germany (2006) and South 

Africa (2010). The study had a qualitative bias and data collection instruments were different in 

each of the stages of the research, including primary and secondary data research, consultation of 

official reports and especially reference to academic articles by renowned international authors 

who are experts on events. Renowned research institutions such as the World Tourism 

Organization WTO (2006), The Getulio Vargas Foundation (FGV, 2009), FIPE 

(2005), EMBRATUR and The Ministry of Tourism (MTUR) among others were also 

consulted. The results showed that mega-events provide short, medium and long 

term opportunities for the host destination in different segments, especially for sporting 

events tourism, whether at the national or international level. The importance of improvement 

actions not being punctual to justify the legacy of the event in question was noted. On the other 

hand, the importance of performing actions aimed at mitigating the negative impacts of large 

multi-sport events was verified, in order not to compromise the tourism destination or host 

country, their reputation, public coffers and communities. 
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1 INTRODUÇÃO 

Neste capítulo, é apresentado o problema que aguçou o desenvolvimento do trabalho, os 

objetivos, os pressupostos, a delimitação e a relevância do estudo proposto. 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO E RELEVANCIA DO PROBLEMA 

Nos últimos anos, tem ocorrido um número significativo de eventos de âmbito regional, nacional 

e internacional em diferentes países, sendo tais iniciativas de significativa relevância para a 

economia como um todo, envolvendo investimentos públicos e privados. Allen et al (2008) 

apontam que o “forte crescimento do setor de eventos especiais e festivais faz parte de uma 

tendência econômica mundial, partindo de uma base de produção industrial para uma economia 

mais baseada em serviços”.  

Nos próximos anos, em curto espaço de tempo serão realizados no Brasil dois dos maiores 

eventos esportivos do mundo - a Copa do Mundo, em 2014 e as Olimpíadas, em 2016 - gerando 

impactos nos diversos setores econômicos, antes, durante e após o evento. Do ponto de vista do 

turismo, os impactos podem ser significativos, gerando efeito em toda a cadeia produtiva. 

Segundo Herzenberg (2010), “Mega-eventos são um fenômeno econômico. Eles são 

considerados importantes veículos para promover o crescimento econômico e estimular a 

reabilitação urbana, que resultam no crescimento do turismo, em melhorias de infra-estrutura e 

aumento do emprego no curto prazo”. 
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No entanto, a literatura e as experiências anteriores de megaeventos em diferentes países têm 

mostrado que os impactos são tanto positivos como negativos e extrapolam o ambiente 

econômico, gerando efeitos diretos e indiretos sobre a sociedade e o meio ambiente. Barbosa 

(2003) ressalta que os megaeventos estão associados com a criação de uma grande infra-estrutura 

de apoio, o que na visão de finanças publicas 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. 

 Nesse sentido, a temática de megaeventos faz-nos atentar a diferentes riscos envolvidos 

diretamente e indiretamente no país e nas cidades sedes. Esses riscos vão além do próprio evento 

em si e os efeitos atingem empresas do setor primário, secundário e o terciário, seja de ordem 

pública ou privada. Segundo a Secretaria Social da Presidência da Republica, 2009 (apud 

Domingues et al, 2010), dos 55 setores econômicos, os mais beneficiados por evento esportivo 

tipo Copa do Mundo são: construção civil (10,5%), serviços imobiliários e aluguel (6,3%), 

serviços prestados a empresas (5,7%), petróleo e gás (5,1%), serviços de informação (5%) e 

transporte, armazenagem e correio (4,8%). 

Os impactos positivos e, particularmente, os impactos negativos exercem um efeito singular na 

economia do país. Do ponto de vista de turismo, sugere-se um retrato especial ao segmento de 

eventos, dado que tal aspecto tem sido pouco abordado na literatura de organização de eventos, 

em particular no Brasil. Isso está evidente ao se analisar, por exemplo, o banco de teses da Capes 

onde estão disponíveis resumos de trabalhos de mestrado e doutorado do país. Nessa base 

constam cadastrados cerca de quinze trabalhos relacionados ao tema megaeventos, na base de 

2004 a 2009, e uma minoria trata da questão dos  impactos.  
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Também é verdade que o Prêmio de Monografias EBAPE/FGV apresenta uma base de estudos 

relacionados aos diversos segmentos de turismo de 2006 a 2010, nas categorias graduação, 

mestrado e, mais recentemente, doutorado. Dentre os estudos que concorreram ao prêmio, 

(anualmente esse número total gira em torno de 250), menos de 10% estão relacionados a 

eventos. E esse percentual ainda é menor quando se trata de megaeventos esportivos. 

De fato, muitos dos estudos existentes hoje sobre megaeventos esportivos são internacionais e 

não estão disponíveis em língua portuguesa – Jago (2010), Herzenberg (2010), Preuss (2007), 

Allen (2008). Aqueles que foram produzidos no país são também recentes e muitas vezes estão 

mais associados ao legado de eventos de forma geral e cálculo de impactos econômicos - Barbosa 

(2003), Bahia(2009) - no entanto, poucos exploram de forma mais aprofundada os impactos dos 

megaeventos em si, e em especial no que diz respeito aos diferentes segmentos do turismo.  

O entendimento mais concreto dos impactos de megaeventos nos destinos sedes e em especial, no 

turismo, revela-se fundamental para se avaliar oportunidades e ameaças da atividade em questão. 

Nesse contexto, identificar os principais riscos de megaeventos, assim como os atores envolvidos 

e os tipos de investimentos necessários se mostram de extrema importância para o Brasil 

direcionar a utilização de seus recursos nos eventos que serão sediados no país nos próximos 

anos.  

1.2 PROBLEMÁTICA 

A seguir enunciam-se os objetivos gerais e específicos de pesquisa. 
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1.2.1 Objetivo Geral 

Identificar os principais impactos dos megaeventos esportivos na dimensão econômica do 

turismo das cidades sedes. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 analisar a inter-relação entre o setor de turismo e a organização de megaeventos; 

 identificar na literatura acadêmica os impactos positivos e negativos da realização de 

megaeventos esportivos; 

 identificar os principais atores envolvidos em megaeventos esportivos; 

 apresentar, com base no referencial teórico, impactos de dois megaeventos no 

turismo dos destinos sedes: Copa do Mundo da Alemanha em 2006 e da África do 

Sul em 2010. 

Em virtude do supracitado, acredita-se que este possa ser um estudo que contribua para uma 

interação cada vez maior entre eventos e megaeventos de forma geral, esporte e turismo, e para o 

seu melhor aproveitamento, minimizando impactos negativos e aproveitando as oportunidades 

geradas com a sua realização. 

1.3 PRESSUPOSTOS 

Com base na revisão da literatura e resultados de pesquisas no setor de turismo, um dos 

pressupostos é de que eventos internacionais esportivos geram impactos nas cidades sedes, que 
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não somente aqueles relacionados diretamente ao setor de turismo. Outro pressuposto é que, se na 

organização de um evento internacional esportivo não tiver um planejamento e gerenciamento 

das atividades relacionadas ao setor de turismo, os benefícios que um evento gera para a cidade 

sede podem ficar subaproveitados e a cidade e o país correm o risco de perder credibilidade 

internacionalmente na organização de eventos e desperdiçar os investimentos e recursos 

realizados, aumentando em decorrência da falta de planejamento, o endividamento público.  

Da mesma forma, tem-se como pressuposto que adequar a cidade para atender às exigências da 

Federation Internationale de Football Associon (FIFA) e o Comitê Olimpico Internacional 

(COI), assim como de outras entidades é condição sine qua non para que os eventos ocorram, 

mas se não houver uma negociação e priorização por parte do governo, em seus diferenciados 

níveis, assim como um acompanhamento dos resultados no curto, médio e longo prazo, esses 

investimentos, podem deixar de ser um legado e se tornar um desperdício de recurso. 

Além disso, o conhecimento da experiência e o entendimento dos desafios que outros países e 

cidades sede tiveram para realizar eventos anteriores do tipo Copa do Mundo, como por exemplo, 

Alemanha em 2006 (em 12 cidades sedes) e a África do Sul em 2010 (com 9 cidades sedes) 

assim como identificação dos sucessos e insucessos podem contribuir para o planejamento de 

edições futuras desses megaeventos. Em 2014, a Copa do Mundo será realizada no Brasil (a 

principio, em 12 cidades sedes). Partindo desse pressuposto, surge uma inquietação no sentido 

de investigar os impactos de megaeventos esportivos no turismo do destino, seja na cidade 

ou no país.   

Como observado em experiências de outros países e também no Brasil, com os Jogos Pan-

Americanos realizados no Rio de Janeiro no ano de 2007, o governo federal tem sido o grande 



16 

protagonista desta iniciativa de megaeventos, que além de participar com significativa parte do 

recurso exigido para a apresentação da candidatura e realização do evento nas cidades sedes, 

assume também a responsabilidade por negociar com os grandes proponentes dos eventos, 

comitês como FIFA e COI que, ao longo do tempo, se configuraram verdadeiras empresas de 

promoção e organização de eventos esportivos. Nesse sentido, Brenke e Wagner (2006) chegam a 

afirmar que a expectativa dos megaeventos esportivos estão muitas vezes sobrevalorizadas e que 

o verdadeiro beneficiário de iniciativas como essa é a FIFA, empresa organizadora do evento 

Copa do Mundo. 

Por fim, vale ressaltar que após a criação do Ministério do Turismo em 2003 vem sendo 

desenvolvida uma política nacional de turismo no Brasil e existe um amadurecimento dos 

destinos em relação ao significado da realização de eventos nacionais e ou internacionais. Assim, 

acredita-se que estudos com o objetivo de identificar os principais impactos envolvidos a 

megaeventos como esses, podem favorecer o aproveitamento dos recursos, o sucesso do evento, e 

a melhoria contínua da experiência turística, promovendo o desenvolvimento dos diferentes 

segmentos econômicos para a comunidade local e a consolidação da imagem do destino.  

1.4 JUSTIFICATIVA PARA ESTUDO DO TEMA 

Uma das principais razões para o estudo do tema proposto é o fato do segmento de eventos e 

megaeventos esportivos estar em crescimento no Brasil. São Paulo, por exemplo, vem sediando 

importantes megaeventos nos últimos anos, como por exemplo, a Fórmula 1 e será sede da Copa 

de 2014. O Rio de Janeiro sediou os Jogos Pan Americanos em 2007 e cidade está em vista de 

sediar os Jogos Militares Mundiais em 2011, a Copa das Confederações em 2013, a Copa do 
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Mundo em 2014 e os Jogos Olímpicos em 2016. E em 2014 serão provavelmente mais 10 

destinos no Brasil que sediarão a Copa de 2014. 

Também busca-se aproveitar as oportunidades de projetos e pesquisas que têm surgido nessa 

área, tanto no setor público como no setor privado para dar continuidade à investigação de 

questões relacionadas ao setor de turismo, eventos e esporte. Por fim, observa-se uma gama de 

oportunidades do setor de turismo na organização de eventos internacionais, independente do 

segmento ao qual pertencem. No entanto, pouco é de fato averiguado quanto aos impactos de se 

sediar eventos como esses, conforme identificado na revisão teórica apresentada na sequência.  

De fato, os países que já realizaram megaeventos, tais como Alemanha, Austrália, África do Sul 

(mais recentemente), apresentam estudos e pesquisas de referência, assim como dados e até 

mesmo gestores com opiniões sobre o assunto megaeventos, dentro da realidade que conhecem, 

que vão desde impactos nas cidades, conflitos de interesses entre atores diversos, mensuração de 

resultados, entre outros. Apesar da existência de relatórios e manuais para a realização de 

megaeventos, o conhecimento tácito muitas vezes não é transmitido com facilidade para os países 

que estão se candidatando a realizar um megaevento.  Além disso, o evento Copa do Mundo 

costuma acontecer de 4 em 4 anos, em diferentes países, conferindo momentos históricos 

diferentes, realidades políticas, econômicas, sociais, ambientais diferentes, enfim, uma outra 

realidade, dentro de um novo contexto.  

Além disso, não se pode negligenciar que existem diferentes correntes que explicam os impactos 

dos eventos de forma geral, não somente de megaeventos. Essa literatura também está exposta ao 

longo do estudo. O entendimento do segmento de eventos como atividade econômica e dentro do 

turismo, como uma iniciativa importante no direcionamento de políticas públicas do turismo, 
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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. 

Em especial, a partir da perspectiva do turismo de eventos, pôde-se interpretar como a busca pela 

composição ótima dos impactos dos megaeventos gera determinadas expectativas e demandas por 

determinadas práticas por parte de financiadores e novos investidores do turismo. No campo de 

estudos e pesquisas verifica-se a importância de se utilizar como base elementos de instituições 

com linhas de pesquisa e experiência na área estudada. Internacionalmente, dados e conceitos da 

Organização Mundial do Turismo (OMT) e de renomados jornais acadêmicos. Nacionalmente, 

institutos de referencia, tais como: Ministério do Turismo, EMBRATUR, Secretarias e 

organizações que têm investido recursos em pesquisas e projetos no segmento de turismo, e 

recentemente, em especial, no segmento de eventos. Verifica-se, nesse contexto, um destaque 

para estudos e pesquisas realizados pela Fundação Getulio Vargas (FGV) - pioneira em pesquisas 

de turismo, planejamento e impacto de megaeventos no Brasil, com larga experiência nesta área 

do conhecimento, que é de certa forma recente no país. 

1.5 DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA 

O presente estudo tem seu foco voltado para megaeventos esportivos, como Copa do Mundo. A 

delimitação do arranjo teórico que subsidia a temática de Turismo de Eventos e seus impactos 

nos destinos turísticos buscou ampliar sua base a partir de casos de megaeventos esportivos já 

realizados em outros países. Isto por que, conforme será tratado ao longo do estudo, grande parte 

da literatura sobre o tema provem de países que já realizaram eventos como esses e que de 
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alguma forma possuem uma base de conhecimento a respeito de megaeventos, estudos teóricos e 

seus impactos concretos.  

O presente trabalho se limita a analise dois casos mais recentes de Copa do Mundo realizados 

pela FIFA: Alemanha (2006) e África do Sul (2010).  

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

A estrutura do trabalho é a seguinte: 

No primeiro capitulo é feita a introdução da dissertação, onde são apresentadas informações 

gerais sobre o tema da pesquisa. Assim, é introduzido, o significado dos mega eventos esportivos 

internacionais, e contextualizados os eventos dentro da perspectiva do turismo. 

No segundo e terceiro capítulos é apresentado o referencial teórico de eventos, megaeventos, 

turismo, conceitos e definições e valor estratégico de megaeventos esportivos, construído com 

base artigos acadêmicos e fontes relacionadas à pesquisa e formulação de pesquisa em turismo, 

como a Organização Mundial do Turismo (OMT), a Fundação Getulio Vargas (FGV), Fundação 

Institutos de Pesquisas Econômicas (FIPE), Instituto Brasileiro de Turismo (EMBRATUR) e 

Ministério do Turismo (Mtur).  

No quarto capítulo, são tratadas questões relacionadas aos impactos gerados pelos megaeventos 

nos destinos sede. Em particular, esse capítulo apresenta o modelo proposto por Allen et al 

(2003) para análise dos impactos dos megaeventos, utilizado como referência para analisar os 

dois casos de estudo da dissertação.  
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No capítulo 5, é apresentada a metodologia de pesquisa identificando o método utilizado para 

análise dos dados. Em seguida, no capítulo 6, é feita a apresentação dos estudos de caso: a Copa 

da Alemanha (2006) e África do Sul (2010).  

O capítulo 7 traz a conclusão da dissertação, apresentando suas contribuições e as sugestões de 

desenvolvimento para trabalhos futuros.  
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2 PANORAMA GERAL DO TURISMO  

2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TURISMO NO BRASIL 

Até a década de 90 era muito caro viajar pelo Brasil. As passagens tinham preço elevado e a 

maior parte dos destinos turísticos não oferecia preços competitivos e estrutura de qualidade 

perante o mercado internacional. A partir do século XXI, esse cenário começou a mudar. Com o 

aquecimento da economia, mais brasileiros começaram a viajar e o turismo no país apresentou 

um novo cenário, com crescimento significativo. 

Foram diversas as mudanças especificamente no turismo do país, incluindo a entrada de empresas 

aéreas de baixo custo, a estruturação e divulgação de destinos e produtos turísticos competitivos 

no mercado nacional, entre outros. Em especial, em 2003, com a criação do Ministério do 

Turismo, o Brasil iniciou a construção de uma Política Nacional de Turismo.  A partir desse 

período, o Instituto Brasileiro de Turismo (EMBRATUR), criado na década de 60, reorganizou a 

sua estrutura e orientou seus esforços exclusivamente para o mercado internacional, com o 

desafio de trabalhar a Promoção do Destino Brasil no exterior.  

Nesse contexto, o Ministério do Turismo (MTur) teve como principal desafio estruturar o turismo 

no mercado interno, desenvolvendo atividades e projetos tais como pesquisas, capacitação, 

estruturação de roteiros, desenvolvimento de políticas públicas para o turismo, entre outras. Após 

três anos de atividade, com o objetivo de promover uma gestão descentralizada, o Mtur priorizou 

a partir do Programa de Regionalização do Turismo, 65 Destinos brasileiros, para adquirirem um 

padrão de qualidade internacional. Esses destinos foram denominados de indutores e a sua 



22 

escolha teve como base critérios pré-estabelecidos na metodologia do estudo. Dentre os critérios 

adotados, destaca-se: todas as unidades da Federação e suas capitais deveriam ser contempladas e 

cada unidade da Federação deveria ter no mínimo um e no máximo cinco destinos indutores de 

desenvolvimento turístico regional. 

Em paralelo a essas ações, no contexto internacional, a EMBRATUR desenvolveu uma política 

importante para consolidação da marca e monitorou através de estudos e pesquisas o turismo no 

mercado internacional, ou seja, criou metas e estratégias para aumentar o número de turistas 

estrangeiros que viajam para o Brasil. Dentre as diferentes atividades pode-se citar que, em 2008, 

a instituição priorizou o segmento de eventos e criou uma diretoria especifica de Negócios e 

Eventos, com o intuito de estimular a captação de eventos internacionais para serem sediados no 

país. Segundo Allen et al (2008), 

“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, 2008) 

 

Dessa forma, foi possível identificar no turismo de eventos um mercado em potencial a ser 

desenvolvido para os destinos que têm o turismo como importante segmento econômico e que 

consequentemente, sentem a sazonalidade da atividade em questão. Além da receita gerada pelos 

turistas, observa-se ainda oportunidade de participação da própria população local interessada no 

tema do evento, criando acesso a cultura, lazer, conhecimento, dentre outros, aos residentes do 

destino sede do evento.  
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Na perspectiva do destino sede, o ranking do International Congress and Convention 

Association, ICCA
1
, aponta a consolidação de alguns destinos brasileiros na realização de 

eventos internacionais, tais como São Paulo e Rio de Janeiro e também o desenvolvimento e 

destaque de outros destinos, tais como Salvador, Florianópolis, Porto Alegre, entre outros.  

Esse ranking está relacionado basicamente à realização de eventos e convenções, que podem 

reunir um número significativo de pessoas, mas que não necessariamente envolve investimentos 

de governo em infra-estrutura, diferente do que ocorre na organização de um megaevento. É 

consenso, no processo de candidatura do evento, a participação da EMBRATUR, Convention 

Bureau e Secretaria de turismo em parceria com a empresa organizadora.  

2.1.1 Cenários e tendências do turismo no Brasil 

O Brasil, próximo país a sediar a Copa do Mundo, apresenta destinos em diferentes estágios de 

desenvolvimento, sendo Rio de Janeiro e São Paulo os mais estruturados e considerados ainda 

hoje os principais portões de entrada do país. No entanto, o que se observa é que poucos destinos 

no país estão próximos a apresentarem um padrão internacional. Se comparado a um mercado 

global de turismo, o Brasil pode ser considerado um novo entrante, dado que a sua política 

voltada para o mercado internacional teve início a partir da década de 60, com a criação da 

EMBRATUR e se solidificou a partir de 2003, quando a instituição voltou seus esforços para 

trabalhar a marca Brasil no mercado internacional e o Ministério do Turismo, como já citado. No 

contexto de eventos e megaeventos, especialmente no âmbito do esporte, o país encontra-se em 

                                                 
1
 Site: www.iccaworld.com.  

http://www.iccaworld.com/
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patamares ainda iniciais, dado que este segmento é relativamente recente e com poucas políticas 

publicas e privadas estratégicas.  

Certamente, para se chegar a um padrão internacional os destinos precisam investir em estudos, 

pesquisa e treinamento, sendo estas as bases para se construir a capacidade competitiva e 

tecnológica no turismo e em eventos. As previsões do turismo internacional feitas pela 

Organização Mundial do turismo através do documento “Turismo Visão 2020” retratam um 

cenário positivo para os próximos 10 anos (EMBRATUR, 2010).  

De acordo com a OMT, as estatísticas indicam que os três maiores pólos receptivos de turistas 

serão a Europa (717 milhões), Ásia do Leste e Pacífico (397 milhões) e as Américas (282 

milhões). A América do Sul é uma das regiões que vêm apresentando melhor desempenho dentro 

da crise econômica mundial ocorrida em 2008. O Brasil tem sido responsável, em grande parte, 

pelo crescimento e consolidação da América do Sul. O fluxo internacional de mais de 5 milhões 

de turistas que chegam ao Brasil é responsável pela entrada anual de 5,8 bilhões de dólares de 

divisas (FGV, 2008). O país tem se colocado em posição competitiva mediante aos demais latino-

americanos e tem se destacado como um dos principais destinos emergentes do mundo. 

De acordo com Sobral (2007), mesmo sendo um dos principais destinos turísticos da América do 

Sul, o Brasil ainda atrai um número reduzido de turistas comparativamente a outros destinos. A 

compreensão das dinâmicas e das características dessa indústria, num contexto comparativo, é 

crucial para formular uma estratégia de turismo que busque melhorar o posicionamento do Brasil 

num mercado em expansão. 
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É importante enfatizar que o turismo no Brasil encontra-se num estágio tímido de 

desenvolvimento, seja em termos globais, seja em termos regionais, no quadro dos 

países da América Latina. Mesmo que o Brasil ocupe a maior fatia do mercado em 

termos absolutos, a análise relativa mostra que precisa desenvolver esforços mais 

sistemáticos no desenvolvimento de políticas públicas mais ousadas na área de turismo. 

(SOBRAL, 2007) 

 

A conjuntura atual e as projeções futuras evidenciam a necessidade de se investir em inovação, 

capacitação científica e tecnológica através da cooperação entre os setores públicos, privados e 

terceiros setores vinculados ao turismo. A parceria entre estas entidades para desenvolver 

políticas públicas na área do turismo, programas de promoção e comercialização, investimento 

em infraestrutura turística e o fomento em capacitação científica e tecnológica têm contribuído 

para o desempenho de alguns países mediante ao cenário competitivo do século XXI.  

Para este cenário futuro, os avanços previsíveis serão no setor de transporte, na abertura de novos 

destinos à entrada de turistas estrangeiros, no aumento da mobilidade das pessoas mediante 

melhora de acessibilidade, no incremento da oferta turística e na maior especialização dos 

destinos. O alcance da atividade econômica do turismo, a visão do futuro, a velocidade das trocas 

de informações, o avanço tecnológico, assim como as transformações econômicas e sociais 

indicam a necessidade de partir da base de um pensamento científico próprio com a finalidade de 

incorporar melhoras estruturais no setor do turismo.  

Pelo que a mídia e os governantes expõem, a realização dos jogos da Copa em doze cidades-sede 

será ainda uma oportunidade para ampliar o conhecimento do Brasil para além dos destinos 

ícones, mostrar a diversidade cultural do país, as belezas naturais em, atrair turistas de diferentes 

segmentos, aumentar a permanência média do visitante no país e seu gasto médio. Preuss (2008) 

aponta que: 
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Os jogos são um catalisador importante de melhorias da qualidade de vida. Podem 

ajudar a acelerar o processo  e 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 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. 

(PREUSS, 2008) 

 

Os grandes eventos esportivos que serão sediados no Brasil nos próximos anos - os Jogos 

Militares em 2011, a Copa do Mundo de Futebol em 2014, os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos 

em 2016 – geram expectativa nos brasileiros para um incremento da economia do país com 

geração de trabalho e renda, aumento do número de visitantes, legado de infraestrutura e 

equipamentos turísticos. No entanto, alguns autores alertam para a especulação dessas 

expectativas relacionada a megaeventos. Alguns autores chegam a afirmar que esses dados são 

muitas vezes superestimado - Domingues (2009), Herzenberg (2010), Barbosa (2003). A 

literatura mostra que deve-se estar atento a essa questão, principalmente nos megaeventos 

esportivos. 

 

2.2 O TURISMO E A ECONOMIA NO SETOR DE SERVIÇOS 

No Brasil, o turismo é entendido como uma atividade econômica pertencente ao setor de 

serviços, diferentemente do que ocorre em muitos outros países no mundo, tais como Inglaterra, 

Alemanha e outros, que consideram a atividade parte do setor secundário, ou seja, da indústria. 

Ainda assim, existem diversos conceitos da indústria que aplicados a serviços podem gerar 

benefícios para os destinos turísticos e os diferentes stakeholders envolvidos, sejam estes 
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clientes, fornecedores, gestores públicos ou privados. Nesse contexto globalizado, o mercado 

encontra-se cada vez mais competitivo e as empresas necessitam de ferramentas para se 

destacarem no mercado.  

Segundo Allen (2003), os governos estão se voltando para o turismo como uma indústria em 

crescimento, capaz de gerar benefícios econômicos e empregos. (ALLEN et al., 2003). O autor 

ressalta que os governos apóiam e promovem eventos como parte de suas estratégias para o 

desenvolvimento econômico, crescimento da nação e marketing de destino. As corporações 

adotam eventos como elementos essenciais em suas estratégias de marketing e de promoção de 

imagem (ALLEN et. al., 2003). É importante que haja investimento dessas duas esferas, cada 

qual com a sua competência, incluindo a criação de infraestrutura turística, pesquisas de dados, 

capacitação de mão-de-obra, entre outros. 

Como se pode observar, eventos e também os megaeventos são muitas vezes utilizados 

estrategicamente pelos governos e empresas, sendo ainda opções de negócios que permitem a 

diminuição da sazonalidade inerente a atividade econômica do turismo, além de ser importante 

ferramenta para atrair um publico diversificado e diferenciado em determinadas épocas dos anos. 

Com essa competição acirrada por consumidores (turistas), os destinos devem estar cada vez 

mais atentos a qualidade do seu produto e serviços. 

Como observa Beteson (1977), “os serviços têm algumas características próprias: intangível, 

heterogêneo e inseparável”. A maior parte dos serviços não pode ser mensurada nem mesmo 

testada antes da venda para garantir a qualidade. Devido a essa característica de intangibilidade, a 

empresa pode achar difícil entender como os consumidores percebem e avaliam seus serviços 

(ZEITHAML, 1981). No que se refere a heterogeneidade, percebe-se que a performance do 
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serviço varia de produtor para produtor, cliente para cliente e dia para dia. Observa-se que a 

consistência de comportamento do pessoal de serviço é difícil garantir porque o que a empresa 

pretende entregar pode ser totalmente diferente do que o consumidor recebe.  Já a característica 

inseparável do serviço é percebida pelo fato que a produção e o consumo acontecem, geralmente, 

de forma simultânea.  

A literatura acadêmica e pesquisas de mercado, a partir da década de 80, reforçam que a 

qualidade em produtos e serviços se tornou um desafio essencial. O autor Parasuraman et al 

(1988) aponta que a qualidade em bens materiais é aferida por comerciantes, no entanto, o 

mesmo não acontece com serviços, que são intangíveis.  

Entender essas características torna-se importante, dado que no mercado global, a atividade 

turística está inserida em um ambiente bastante competitivo. Como apontado, em diversos países 

no mundo, o turismo é considerado uma atividade econômica da indústria, ou seja, do setor 

secundário. Já no Brasil, o turismo está relacionado a serviços, pertencendo assim ao setor 

terciário (IBGE, 2009). Apesar disso, observa-se que muitos estudos relacionados à indústria 

podem perfeitamente ser aplicados ao turismo, especialmente aqueles ligados a inovação e 

processos. 

Ao analisar esse cenário de forma mais ampla, pode-se considerar que no contexto da indústria 

do turismo, o Brasil é um latecomer, desafiando empresas e destinos a se estruturarem para que 

possam ser capazes de atrair clientes nesse mercado competitivo. Essa corrida por mercados, 

inerente ao processo competitivo, exige uma série de medidas dos destinos turísticos, incluindo a 

necessidade de integração e investimento contínuo dos diferentes entes envolvidos (empresas 

privadas, órgãos públicos, entre outros), na busca de vantagens no mercado. 
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Ao se analisar os segmentos de atuação no turismo, evidencia-se que a maior parte das empresas 

são de pequeno e médio porte, tais como agencias de viagens, operadoras, pousadas, 

organizadoras de eventos, locadoras de veículos, entre outras. Um grande percentual chega a ser 

micro empresa, empregando apenas um funcionário. A exceção fica por conta do setor aéreo, que 

engloba empresas de grande porte e o setor hoteleiro quando se trata de hotéis de rede. Cada um 

desses segmentos apresenta necessidades específicas para se adquirir capacidade competitiva. 

Certamente, a construção da trajetória do turismo brasileiro deve estar pautada na construção de 

uma base de conhecimento para se atingir uma capacidade competitiva e diretamente, uma 

capacidade de inovação. A atividade turística está inserida em um ambiente bastante competitivo, 

tanto nacional como internacionalmente e nesse sentido, o conhecimento tácito e não apenas 

aquele relacionado a manuais e relatórios torna-se fundamental o amadurecimento do segmento 

de eventos. Além disso, no contexto da realidade do destino, o monitoramento das políticas 

publicas e acompanhamento do setor privado são também peças chaves para o sucesso do setor. 

2.2.1 A oferta de eventos e serviços turístico no destino  

Um destino que objetiva atrair turistas, sejam estes nacionais ou internacionais, deve oferecer 

uma estrutura capaz de atender às necessidades e demandas dos mesmos, de forma integrada com 

os interesses da população local. A realização de eventos está diretamente associada a oferta de 

serviços no destino turístico, sejam estes relacionados a transporte, hospedagem, atividades 

turísticas, comunicação, entre outras.  

Para Cooper et al (2003), a maioria das destinações é um núcleo dos seguintes componentes: 

 atrações; 
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 amenidades – hospedagem, venda de comida e bebida, entretenimento, comércio varejista 

e outros serviços; 

 acesso – transporte local, terminais de transporte; e 

 serviços auxiliares, na forma de empresas e organizações locais. 

 

Isso significa dizer que o turista que visita determinado destino visita atrações, utiliza de serviços 

de amenidade, além de acesso e serviços auxiliares. No caso do turista de eventos, pode-se 

verificar alguns processos que se repetem na perspectiva do turista, independente do destino e do 

evento que ele visite. Com base nesse conceito, a figura a seguir retrata de forma macro esses 

principais momentos da viagem. 
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Figura 1: Mind map  

 

Momentos da viagem de um turista de eventos Fonte: Autora (2010), com base em Cooper et al 

(2003)  



32 

 

Os mapas foram detalhados respeitando as etapas relacionadas a seguir e estão disponíveis no 

apêndice B do estudo: 

 ponto de chegada  

 transporte 

 hospedagem 

 serviços 

 estádios  

 destinos que podem ser visitados,  

 ponto de saída 

 retorno para casa 

Assim, observa-se de forma resumida a cadeia que movimenta um evento internacional, em 

especial, do tipo Copa do Mundo e a importância de se trabalhar, de forma estratégica, os eventos 

que acontecem nos diferentes destinos, e em especial aqueles com demanda internacional. 

Lembrando que ao longo da cadeia do turismo são geradas necessidades específicas e novos 

desafios. Nesse sentido, como ressaltado por Cooper (2003), devem ser analisados e melhorados 

diversos pontos das cidades sede, tais como: atrações, amenidades, acesso e serviços auxiliares. 

Buhalis (2000) complementa que, além desses componentes, o destino turístico deve ofertar 

pacotes pré-formatados por agências e operadores, além de um conjunto de atividades que os 

turistas possam realizar durante a sua estada no destino. A divulgação desses pacotes e a 

possibilidade de os turistas efetuarem compras pela internet, antes mesmo de chegar ao país sede 
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do evento, podem estimulá-los os turistas a viajarem pelo país no pré ou no pós-evento; mas, para 

tanto, as informações devem estar disponíveis e serem de fácil acesso. 

De fato, o tempo e o recurso do turista são restritos e nesse contexto, os destinos turísticos 

receptivos têm o desafio de maximizar a estadia e o consumo do turista na localidade visitada, e 

assim maximizar o impacto econômico. Segundo Fayos (1996) as administrações públicas, os 

estudiosos e os profissionais devem dar uma atenção especial ao setor de turismo, dado o grande 

potencial na geração de renda e emprego e sua contribuição para a melhoria do entorno natural e 

cultural do destino. 

O mercado turístico mundial encontra-se cada vez mais competitivo, sendo este de certa forma 

um reflexo de diferentes fatores. Por um lado, identifica-se um avanço das tecnologias de 

informação e de transporte, que permitem aos diferentes povos a descoberta de novos destinos e o 

acesso em menor tempo e custo a lugares distantes. Com o uso da internet, alguns processos de 

busca e de compra se tornaram aliados dos consumidores do turismo, facilitando o processo da 

cadeia. E por outro lado, observa-se a oferta de um maior número de opções de destinos, havendo 

uma disputa acirrada entre empresas e cidades dos diferentes cantos do mundo por turistas, de 

preferência, com alto poder de consumo, para levar divisas para o local visitado. 

Segundo o mesmo autor, Fayos (1996), a prestação de serviços na internet é uma tendência 

global, dado que através do uso dessa ferramenta é possível estabelecer novos contatos e clientes 

“sem fronteiras”. Os desafios são relativamente novos, mas devem ser investigados com precisão, 

pois a diferença para milhões de usuários pode estar em um clique.  

Parasuraman et al (1988) afirmam que a qualidade é uma comparação entre expectativas e 

performance, ou seja, o quão bem o nível de entrega do serviço corresponde a expectativa do 
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cliente. Observa-se que para adquirir um bem material, o consumidor utiliza muitos tangíveis, 

tais como estilo, cor, design, embalagem para apreciar a qualidade. No entanto, os serviços de 

aquisição apresentam sinais menos tangíveis, porque a prova concreta limita-se ao prestador de 

serviços, instalações físicas e de pessoal. Essa realidade se aplica aos serviços de eventos e 

turismo, nos diferentes segmentos. 

De acordo com Sasser et al (1978) existem três dimensões do desempenho do serviço: os níveis 

de materiais, instalações e pessoal. De fato, os serviços prestados na internet acontecem em um 

novo ambiente, onde a figura do prestador de serviço desaparece e se transforma, de forma 

implícita, no design do site, do sistema e na facilidade de compra pelo consumidor. Surge então 

uma nova configuração de atores: a loja deixa de ser presencial e passa a ser virtual, o 

consumidor se torna internauta e pode navegar pelo site desejado em qualquer momento do dia 

ou da noite. No turismo, por exemplo, cada vez mais as pessoas que desejam viajar buscam 

informações do destino na internet, além de efetuarem não somente reservas, mas também 

compra de passagem aérea, hospedagem e serviços por ambiente virtual. O estudo de Impacto 

Econômico de eventos internacionais (EMBRATUR, 2009), evidencia que cada vez mais as 

viagens são organizadas pelo próprio viajante, através da internet. 

Nesse contexto, a prestação do serviço presencial em uma loja é substituída pelo sistema de 

internet. Em curto espaço de tempo e quase de forma simultânea, o internauta é capaz de buscar o 

mesmo produto em diferentes sites para comparar preço, forma de pagamento, especificações, 

tempo e taxa de entrega. E quando a busca é por um serviço, a contratação de um serviço on-line, 

o contato por e-mail e o tempo de resposta podem ser um diferencial. Tanto no mercado de 

turismo como segmento de eventos e megaeventos, deve-se estar atento à essas questões, pois 
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afetarão diretamente os negócios nacionais e internacionais, de pequenas, médias e grandes 

empresas de turismo e eventos. 

3 TURISMO, EVENTOS E ESPORTE 

O entendimento dos diferentes conceitos, suas inter-relações e o valor estratégico dos eventos são 

importantes para a análise dos impactos dos megaeventos esportivos. 

3.1 CONCEITOS E DEFINIÇÕES  

3.1.1 Turismo 

A Organização Mundial do Turismo (OMT, 1994) define o turismo como "as atividades que as 

pessoas realizam durante suas viagens e permanência em lugares distintos dos que vivem, por um 

período de tempo inferior a um ano consecutivo, com fins de lazer, negócios e outros." Ainda 

segundo a OMT, o turismo pode ser analisado de três formas distintas: turismo receptivo (quando 

não-residentes são recebidos por um país de destino, do ponto de vista desse destino), turismo 

emissivo (quando residentes viajam a outro país, do ponto de vista do país de origem) e turismo 

doméstico (quando residentes de dado país viajam dentro dos limites do mesmo). 

No contexto de uma Copa do Mundo, os destinos sede devem estar atentos à essas três formas de 

turismo. No momento em que um destino recebe não-residente, evidencia-se a demanda por um 

serviço de receptivo. Ao verificar a saída de residentes do país, verifica-se o turismo emissivo, 

que de certa forma é considerado uma importação, dado que os valores gastos pelo turista ficam 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pessoa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lugar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lazer
http://pt.wikipedia.org/wiki/Neg%C3%B3cio
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no exterior. E o turismo doméstico é analisado quando visitantes, residentes e turistas viajam a 

outros destinos dentro do país, seja para assistir a jogos ou não. 

A análise de como os destinos se encontram nessas três formas distintas de turismo possibilita o 

gestor entender suas necessidades e oportunidades nesta atividade econômica. Essa análise é vista 

como um “termômetro”, para ser possível avaliar a entrada ou saída de turistas. Junto a essa 

ferramenta, os destinos podem utilizar análises econômicas e sociais que possam contribuir para  

o desenvolvimento sustentável da destinação turística. Como já evidenciado, o turismo é uma 

atividade econômica muito afetada pelas questões da sazonalidade e, nesse sentido, os eventos 

são vistos como atrativos capazes de influenciar positivamente o turismo receptivo do destino. 

Matias (2008) alerta que geralmente percebe-se nas cidades a existência de uma predominância 

da perspectiva econômica na decisão de sediar um megaevento, mas atualmente já aparece uma 

crescente preocupação tanto com os efeitos sociais, quanto com os ambientais e também com o 

legado que o acontecimento pode deixar para a população. 

 

Tradicionalmente, as comunidades e os governos organizam os eventos para seus 

próprios benefícios sociais, culturais e/ou esportivos. Segundo o autor, essa situação 

começou a mudar drasticamente no inicio dos anos 80, quando eventos de grande porte 

em diversas partes do mundo passaram a ser considerados commodities desejáveis 

devido a sua capacidade de trazer benefícios econômicos com a promoção do turismo, 

maios gasto do visitante e geração de emprego”. (ALLEN,2008) 

  

A Organização Mundial do Turismo (OMT, 2003) afirma que o turismo receptivo, para se 

organizar de modo que seja bem estruturado, deve ter o apoio de três elementos essenciais para 

que esse planejamento seja executado com sucesso. São eles: relação turismo e governo em 

harmonia, apoio e investimentos dos empresários e envolvimento da comunidade local. A partir 
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da inter-relação desses elementos é que pode nascer um centro receptor competitivo, lembrando 

que eles são apenas os essenciais, mas não os diferenciais, uma vez que é o diferencial que fará 

com que o turista se desloque até esse possível centro. 

 

O turismo receptivo é um conjunto de conjunto de bens, serviços, infra-estrutura, 

atrativos, etc, pronto a atender as expectativas dos indivíduos que adquiriram o produto 

turístico. Trata-se do inverso do turismo emissivo. Corresponde à oferta turística, já que 

se trata da localidade receptora e seus respectivos atrativos, bens e serviços a serem 

oferecidos aos turistas lá presentes. (OMT, 2003) 

 

Os motivos que levam um turista a escolher determinado destino são diversos, podendo ser o 

principal fator de influencia: o preço, a distância, a afinidade com algum tipo de monumento, a 

experiência de explorar um lugar desconhecido, a prática de algum esporte ou exercício, o banho 

de sol, tratamento de saúde, entre outros. É portanto, devido a essas diferentes necessidades dos 

consumidores e do aumento da competição entre os destinos que a atividade turística está sendo 

cada vez mais segmentada por nichos de mercado.  

3.1.2 Turismo de Eventos  

O turismo de eventos destaca-se como um segmento em significativa expansão nos últimos anos, 

sendo vislumbrado pelas cidades sedes como uma oportunidade para a população local, no que se 

refere a estimulo a atividades sociais, econômicas ou culturais, assim como para visitantes e 

turistas, tornando-se uma alternativa para atrair fluxo de pessoas de fora do seu entorno e para 

estimular a utilização de infra-estrutura relacionada a turismo (hotéis, pousadas, agências, 

restaurantes,  comércio local, entre outros).  
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Getz apud Allen et al. (2003) conceitua o turismo de eventos como o  “segmento de mercado, 

formado por pessoas que viajam para participar de eventos ou que podem ser motivadas para 

assistir a eventos enquanto estão longe de casa”. 

Turismo de eventos é o planejamento, o desenvolvimento e o marketing sistemático de 

eventos como atrações turísticas que, por sua vez, estimulam outros desdobramentos, 

como o aparecimento de criadores de imagens, animadores de atrações e locais de 

destino; as estratégias turísticas de eventos também deveriam abarcar o gerenciamento 

de noticias e de eventos negativos (GETZ, 1997, apud ALLEN et al., 2003). 

 

 

 

De acordo com a OMT (2006), a Indústria de Eventos (Metting Industry), como a organização 

denomina, emergiu nas últimas décadas como uma importante contribuinte para a economia 

nacional. É percebida como uma significante e crescente componente do turismo e de outras 

indústrias, mas que apresenta poucos dados consistentes para suportar tal afirmação. Em relação 

ao turismo de eventos, a autora Britto (2002) conceitua como: 

 

Segmento que cuida dos vários tipos de eventos que se realizam nas mais diversas áreas. 

São congressos, conferências, cursos, exposições, feiras, shows, simpósios, solenidades, 

por exemplo, que refletem o esforço mercadológico dos mais diversos setores, como as 

áreas médicas e de saúde, culturais, econômicas, jurídicas, artísticas, esportivas, 

comerciais, ao ingressarem em seus mercados potenciais com novas tecnologias, 

descobertas cientificas e produtos. (BRITTO, 2002) 

 

 

Preuss (2007) aponta que o Carnaval do Rio de Janeiro, por exemplo, bem como o de Salvador, 

Recife e São Paulo, têm constituído megaeventos típicos com produção inclusive de legados. O 

autor aponta que segundo dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – 

Sebrae, o Carnaval do Rio de Janeiro movimenta, por ano, cerca de R$ 1 bilhão em negócios, 

gerando mais de 300 mil empregos; dos 2,5 milhões de turistas que a cidade recebe todos os anos, 

em 2007 cerca de 700 mil chegaram nos três dias dos festejos carnavalescos. 
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Bahia (2009) afirma que os eventos são ações esporádicas, incentivadas e executadas por pessoas 

ou grupos ligados ao esporte, que executam suas ações com pouco apoio do poder público. No 

caso de megaeventos, costumam ocorrer somente se houver apoio do poder publico. 

O processo para se sediar um evento internacional, envolve diferentes etapas, organizações e 

estrutura, que variam de acordo com o tamanho e a marca do evento. Sediar um megaevento 

constitui uma realidade complexa, envolvendo desde o processo de candidatura à realização do 

evento, recursos públicos e privados, além de diferentes stakeholders. Conforme consta na 

recente publicação (Collette Herzenberg Schulz, 2010): 

 

A Copa do Mundo de futebol é o maior evento de mídia do mundo e segundo maior 

evento esportivo após os Jogos Olímpicos. Seu incontestável alcance global de mídia o 

insere em uma classe própria. Enquanto a Copa do Mundo 2006 na Alemanha, atraiu 

uma audiência de 26,29 milhões de telespectadores, o evento de 2010 tem a garantia de 

um número ainda maior. Sua magnitude merece o título de "megaevento”, um termo de 

um fenômeno que é considerado um evento de grande escala, com uma grande 

visibilidade e publicidade global (Herzenberg, 2010). 

 

 

 

No caso da Copa do Mundo, a estrutura necessária tanto para se participar da candidatura como 

para se estar apto a sediar o evento é verdadeiramente mega, conforme o próprio nome sugere: 

megaevento. Segundo Allen (2003), megaeventos são aqueles cuja magnitude afeta economias 

inteiras e repercute na mídia global. Entre eles podem ser citadas as Olimpíadas e as Feiras 

Mundiais, embora seja difícil a muitos outros eventos se encaixar nessa categoria.  

Já para Getz, (1997), os megaeventos são qualificados de acordo com os impactos produzidos: 

“Seu volume deveria exceder um milhão de visitantes, seu orçamento deveria ser de, pelo menos, 

US$ 500 milhões e sua reputação deveria ser de um evento imperdível (...) Megaeventos, por sua 
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grandiosidade ou significado, são aqueles que produzem níveis extraordinariamente altos de 

turismo, cobertura da mídia, prestígio ou impacto econômico para a comunidade local ou de 

destino”.  

Hall (1992), outro pesquisador no campo de eventos e turismo, apresenta a seguinte definição: 

“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”. Já para Maurice Roche (2000) o megaevento é reconhecido em geral, como 

“um evento de produção da mídia” com impactos político, econômico e tecnológico”. (apud 

SILVA, 2005) 

O número de turistas de uma megaevento como a Copa do Mundo gira em torno de 500 mil, 

sendo necessário hospedagem nas cidades e, eventualmente, nos arredores. Isto significa dizer 

que a organização de um evento como esse envolve infra-estrutura geral e turísticas, tais como 

acesso, transporte, segurança, hotéis, estádios, centros de treinamento, operadoras de receptivo, 

restaurantes para atender aos milhares de visitantes e turistas que chegam no país. Percebe-se que 

existe uma grande diferença entre eventos e megaeventos, em termos de tamanho, estrutura 

necessária e impactos produzidos. Segundo Allen (2008), quanto maior o evento e seu perfil, 

maior também o potencial de algo sair errado, gerando, portanto, impactos negativos.  

Eventos esportivos têm um calendário pré-definido e dependendo do esporte, apresenta etapas 

eliminatórias que acontecem antes da competição oficial. Em alguns casos, as etapas 
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internacionais acontecem em países diferenciados. Eventos internacionais envolvem diferentes 

países e continentes e no esporte, como no caso da Copa do Mundo e das Olimpíadas existe uma 

simbologia única, não só da superação e dos vencedores, mas também da paz simbolizada no 

troféu e na Tocha Olímpica, que passa pelos diferentes países até chegar no país sede, por 

exemplo (FIFA, 2009). 

3.1.3 Turismo de Esporte ou esportivo 

De forma geral, observa-se ainda outras formas de turismo de eventos que tem chamado atenção. 

Uma delas é a viagem relacionada a esporte ou o turismo esportivo. Muitos estudiosos 

concordam que existe uma distinção entre indivíduos que viajam para participar do esporte 

ativamente (turismo esportivo ativo) e aqueles que viajam para assistir a um evento esportivo. 

(GIBSON, WILLMING & HOLDNAK, 2002). 

Os autores Goidanich e Moletta (1998) apontam que o turismo esportivo está aberto a todos: 

amadores, fãs, atletas profissionais e seus treinadores e técnicos vêm para uma série de 

atividades, desde campos de treinamento passando por jogos amistosos até as competições 

internacionais de campeonatos. É importante ressaltar que no turismo esportivo, o turista vem 

com a intenção de praticar o esporte por lazer ou treinamento, sem o intuito de competir, num 

local onde a disponibilidade física se caracteriza como permanente. (GOIDANICH e 

MOLLETTA, 1998).  

Bahia (2009) afirma que o turismo de eventos esportivos tem como característica principal o 

envolvimento de indivíduos que se deslocaram para determinada localidade com o objetivo de 

participar de competições esportivas. Assim, quando um turista atleta chega à cidade, ele quer 
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encontrar condições satisfatórias de competição, cidade limpa, atrativos, hospitalidade e bom 

atendimento para ele e sua família. 

A OMT ressalta que grandes eventos esportivos (como as olimpíadas, sejam de inverno ou de 

verão; diversos esportes coletivos, como futebol, beisebol, hockey, e basquete; esportes 

individuais, como maratonas, esqui, tênis e golfe), são desfrutados pelos turistas. É certo que 

existem diversos tipos de turistas.  

Os turistas que viajam para participar de eventos esportivos podem pertencer à categoria de 

atletas, delegação e visitantes, por exemplo. De acordo com Gibson, 1998, b;Hall, 1992; 

Standeven& De Knop, 1999, existe uma distinção entre indivíduos que viajam para participar de 

esportes (Active Sport Tourism) efetivamente e aqueles que viajam para assistir a eventos 

esportivos (Event Sport Tourism). Nos EUA, esta última modalidade gera em torno de 27 bilhões 

de dólares por ano, de acordo com a Travel Industry Association of America,(TIAA, 2000).  

O artigo Small-scale event Sport tourism: fans as tourists, publicado na Science Direct (2000) 

descreve que mais de 75 milhões de adultos americanos (o que significa dois quintos da 

população) afirmaram ter participado de eventos esportivos, seja como espectador ou como 

participante nas viagens realizadas nos 5 anos anteriores (TIAA, 2000). De fato, por todo o 

mundo milhares de pessoas viajam distâncias significativas para assistir seus esportes favoritos.  

Os visitantes têm ainda interesses e facilidades diferentes. Alguns são fans e tratam com 

seriedade a questão da competição, fazendo de tudo para conseguir ingresso. Outros já estão no 

local do evento para participar da torcida e se divertir com o que der e vier. Os atletas 

profissionais são os atores do palco e geralmente viajam com uma delegação, sendo muitas vezes 
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assediados pelos fans e pela imprensa e necessitam cumprir uma agenda de treino e jogos 

particular. 

No que tange aos eventos esportivos, de acordo com a OMT (2003), nos últimos 20 anos, esse 

segmento cresceu muito. Cidades e distritos inteiros, em diferentes países, tiram proveito da 

prática de esportes de duas formas: atraindo eventos existentes ou criando seus próprios eventos. 

As atividades e os eventos esportivos (seja para que as pessoas participem ou apenas para que 

assistam) constituem uma importante porção do setor de atrações e entretenimento.  

Preuss (2008) sinaliza que no inicio da década de 1990, os megaeventos esportivos no Brasil 

tiveram grande impulso – ainda vigente nos dias atuais – com o surto da Fórmula 1 de 

Automobilismo. Em 2007, este megaevento era o maior da cidade de São Paulo, ocupando 100% 

da rede hoteleira local na semana de realização, quando chegam na cidade 120 mil turistas. O 

legado de mídia da Fórmula 1 na edição brasileira tem tido destaque pela penetração 

internacional em TV até agora sem competidores na área esportiva.  

Um evento esportivo internacional conta com a participação de um publico bem diversificado 

com demandas e necessidades diferentes. Estes podem ser divididos em categorias e interesses 

também diferentes. Os espectadores diferem em relação ao local de origem, podendo ser 

residente local, nacional, internacional. 

Para Bahia (2009), o turismo de eventos esportivos é um segmento específico da atividade 

econômica, que gera benefícios para a cidade promotora, empreendedores, comércio local e para 

munícipes, contribuindo para a utilização dos equipamentos e serviços turísticos das regiões 

promotoras e divulgação dos atrativos turísticos. Para este autor é papel do município, através de 

sua organização política, exercer a função de orientador da atividade turística local, articulando 



44 

sociedade civil organizada, empresários da área do turismo e comunidade em geral para  construir 

um Plano de Desenvolvimento Turístico que tenha como premissa a sustentabilidade econômica, 

sociocultural e ambiental (apud DIAS, 2003). 

3.2 O VALOR ESTRATÉGICO DO TURISMO DE EVENTOS 

A organização de eventos internacionais, sejam estes do tipo congresso, convenções, feiras ou 

competições esportivas exige do país, e principalmente, das cidades sedes, adequações urbanas e 

turísticas para que os atletas, as delegações e os torcedores sejam bem recebidos. Além da 

infraestrutura específica, relacionada aos estádios e equipamentos esportivos, o destino turístico 

necessita investir em aeroportos, estradas, hospedagem, qualificação, etc. Dependendo da 

dimensão do evento, é necessária uma candidatura prévia para a escolha do destino sede. 

Geralmente esse processo é lento e burocrático, dado que a cidade e ou país sede têm que 

demonstrar capacidade de cumprir uma série de exigências impostas pelo principal membro 

organizador.  

Quando se trata de megaeventos esportivos como a Copa do Mundo e as Olimpíadas, verifica-se 

ainda um legado que extrapola o próprio evento em si. As cidades sedes recebem investimentos 

públicos e privados para a infra-estrutura, que após os eventos ficam como herança para os 

destinos. A experiência de se participar de um evento como esses é única e a expectativa dos 

atletas e dos turistas durante o período anterior ao evento é significativa. A mídia nacional e 

internacional exploram a marca do destino alguns anos antes do evento e tentam mostrar o que 

acontece nos bastidores. Por meio de jornais e revistas, a população acompanha o preparo dos 
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atletas e o andamento das obras previstas, enquanto empresas de diversos segmentos estão atrás 

de oportunidades que possam gerar valor. 

Uma cidade, ao organizar feiras e eventos, está criando fluxos de pessoas, dinheiro, investimentos 

e empregos, que não exitiriam em muitas áreas caso o evento não fosse realizado. Os eventos 

culturais, sociais ou de negócios tornam-se ferramentas para um destino criar novas 

oportunidades e atrair investimentos para a região, principalmente nos períodos de baixa 

temporada, diminuindo assim os efeitos da sazonalidade dessa atividade. 

 

Os eventos são vistos como catalisadores para a atração de visitantes, o aumento de 

gastos médio por turista, bem como para o período de permanência. Eles são vistos 

como formadores de imagens, criando um perfil para os destinos, posicionando-os no 

mercado e fornecendo-lhes uma vantagem competitiva de marketing. (ALLEN et al., 

2003, p.17).   

 

 

 

As opiniões de diferentes autores sobre o turismo de eventos convergem para o valor adicional 

desse segmento no que diz respeito ao retorno econômico e social e para o acirramento da 

concorrência. 

 

Organizar ou sediar eventos tem se tornado uma forma de os países promoverem a 

sua imagem, de se apresentarem ao mundo e de gerarem lucros para a cidade ou 

região anfitriã. Nos próximos anos haverá explosões de festivais (música, cinema, 

arte, entre outros) e eventos esportivos, de comemorações históricas e de feiras. A 

captação e promoção de eventos no mundo vêm sendo consideradas o setor que mais 

retorno econômico e social oferece ao país e à cidade que sedia um evento. Feiras e 

congressos vêm entrando em uma disputa cada vez mais acirrada, o que exige um 

planejamento e uma preparação das cidades brasileiras (ANSARAH, 2000, P. 75). 
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Swinnen (2008), complementa: 

 

As candidaturas feitas por países ou cidades candidatas para sediar um mega evento de 

esporte, como a Copa do Mundo, tem aumentado consideravelmente ao longo do tempo. 

Este aumento de lances é causado pela lei da oferta e da procura. O fornecimento de 

megaeventos desportivos permanece constante enquanto o número de candidatos a 

organizar os países e cidades aumenta. Uma razão para isso é que os países emergentes e 

em desenvolvimento estão cada vez mais competindo com os países ricos para 

hospedagem de tais eventos. (Swinnen, 2008) 

 

Clarck (2008) aponta que o interesse de diferentes países para sediar eventos globais como mega 

eventos esportivos é crescente e cada vez mais visto como uma forma de acelerar o 

desenvolvimento da economia, como apontado a seguir. 

 

A enorme variedade e interesse em tais eventos está muito crescente. Uma nova era das 

nações e localidades em sediar eventos mundiais está sobre nós. A rivalidade ao palco 

dos Jogos Olímpicos, Copas do Mundo e Campeonatos, Festivais Culturais, Exposições, 

Global e cimeiras é mais intensa do que nunca. Apesar da comunicação virtual 

generalizada, grandes encontros de escala desse tipo tornaram-se novamente 

extraordinariamente popular. China em breve hospedar sua primeira Olimpíada ea 

primeira EXPO (Beijing e Shanghai 2008 2010). A Índia sediará os Jogos da 

Commonwealth (Delhi 2010), a Rússia a sua primeira Olimpíada de inverno (Sochi 

2014) e África do Sul sua primeira Copa do Mundo (2010). A realização de tais eventos 

mundiais é uma maneira que as cidades de globalização das economias em rápido 

crescimento pode acelerar o seu desenvolvimento em "papéis de entrada 'para suas 

nações. Tais papéis gateway exigem alta especificação de edifícios, logística avançada, 

infra-estrutura avançada, e uma grande qualidade do lugar. Além disso, a concorrência 

para sediar as Olimpíadas de 2012 foi o mais intenso que nunca. eventual vitória de 

Londres para Madrid, Paris, Nova York e Moscou, enfatizou a noção de que tais jogos 

globais são para as principais cidades globais hospedarem, deu os jogos em si um 

impulso, e assegurou que Chicago, Madri, Tóquio, Rio e outros teriam mais chances de 

se candidatar e concorrer para sediar os jogos de 2016. (CLARCK, 2008) 

 

 

Matias (2008) ressalta que a concepção de megaevento se articula diretamente com a cidade no 

que tange a criação de infra-estrutura e comodidades para o evento, pois desencadeará relações 

ambientais, culturais, econômicas, políticas e sociais em prol de resultados positivos, como 

também propiciará o surgimento de possíveis conflitos ao longo do processo de planejamento e 
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organização desse tipo de evento. O megaevento ainda se bem sucedido irá projetar uma imagem 

positiva ou renovada da cidade e/ou país sede, por meio da mídia nacional e internacional, 

particularmente pela cobertura de televisão. É frequente também o megaevento proporcionar 

consequências em longo prazo em termos de turismo, realocação industrial e entrada de 

investimentos. No caso de Barcelona, por exemplo, a cidade duplicou o número de turistas nos 10 

anos seguintes ao Jogos Olímpicos de 1992 e além disso, cidades da Espanha também se 

beneficiaram.  

Para Matias (2008), ressalta que são muitos os efeitos de um megaevento, envolvendo o processo 

de captação megaeventos desde a sua postulação até a eleição de cidade sede, e os vínculos 

ambientais, culturais, econômicos, políticos e sociais que são sinalizados entre os diversos 

segmentos da sociedade civil organizada, como: cidadãos; poder público municipal, estadual e 

federal; setor privado; federações esportivas; atletas; universidades; organizações não 

governamentais (ONG‟s); movimentos sociais, bem como os efeitos que essas articulações 

causam nas cidades postulantes e sedes, sem esquecer-se do legado que fica para a população e 

para a cidade. 

A seguir, é apresentado um esquema considerando os principais atores envovidos na organização 

de eventos e megaeventos.  
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Figura 2 : Atores envolvidos na organização de megaeventos 

 

Fonte: Allen et al (2003) 

Ao relacionar esses atores ao caso da Copa do Mundo, tem-se a seguinte configuração. A 

Organização anfitriã passa a ser FIFA e os outros atores estarão diretamente relacionados com o 

destino sede e os contratos fechados de equipe e patrocinadores. 
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Figura 3 : Atores envolvidos na organização de megaeventos (FIFA) 

 

Fonte: Autora com base em Allen et al. (2003) 

Do ponto de vista do turismo, deve-se ter um olhar cuidadoso sob o aspecto da demanda como da 

oferta, e torna-se indispensável pensar nas estruturas de competição, deslocamentos, hospedagem 

e principalmente, no impacto causado na cidade e as oportunidades criadas para a população 

local, seja do ponto de vista da geração de empregos, da qualificação, da exposição na mídia, 

entrada de turistas, entre outros.  

Neste contexto, faz-se necessário entender não só como está a oferta por si só de forma estática, 

mas principalmente, entender como se dá essa dinâmica de investimentos e riscos envolvidos. 



50 

Assim, torna-se fundamental realizar análises do ponto de vista da demanda, ou seja, na 

perspectiva do turista nacional e internacional, assim como do empresariado, governo, população 

residente e promotores do evento de quais são suas expectativas em relação ao destino sede do 

evento. Preuss (2008) ressalta 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 infra-

estrutura 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, 2008) 

 

A OMT (2006) alerta para algumas tendências da Indústria de Eventos, tais como: 

 enquanto verificou-se uma diminuição no número de eventos de 2000 a 2004, parece que 

houve um aumento no número de participantes desses eventos; 

 a duração dos eventos, tais como exposições, convenções e viagens de incentivo 

tornaram-se mais curtas; 

 o número de expositores em exposições está aumentando; 

 o número de competidores na Indústria de Eventos, tais como China e Dubai, está 

crescendo; 

 o segmento de viagens de incentivo continua sendo mais lucrativo na Indústria de 

Eventos, mas no entanto é considerado o mais volátil. 

Essas considerações da OMT tornam-se interessantes para se avaliar o tipo de informação 

divulgado todo tempo pelos países, por exemplo, relacionado ao número de eventos realizado por 
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ano. Certamente, essa é uma informação interessante, mas o detalhamento e entendimento do 

evento é que demonstra o verdadeiro impacto e significado para a indústria de eventos. Dessa 

forma, torna-se importante entender também o tamanho desses eventos, o número de 

participantes, o número de expositores e mais do que isso, o impacto econômico na cidade e no 

país sede. 

Muitos estudos acadêmicos investigam questões relacionadas a legados, impactos econômicos, 

ambientais e sociais de megaeventos, mas poucos exploram de forma mais profunda os impactos 

dos megaeventos no turismo das cidades sede. As cifras envolvidas em megaeventos como esses 

são bilionárias, o que gera conflitos de interesses por gestores na construção de estádios, seleção 

de fornecedores oficiais, práticas de concorrência pública e estrutura de fiscalização 

governamental. Além disso, a margem para corrupção é significativa. Herzenberg (2010) afirma 

que:  

As oportunidades de negócios que surgem a partir do maior evento esportivo do mundo 

são abundantes. Os projetos de infra-estrutura geram construções lucrativas e outras 

relacionadas com os contratos, que muitas vezes são financiados por países de 

acolhimento e seus governos. A Copa do Mundo é, portanto, um catalisador para a 

concorrência - não só entre as estrelas do futebol, mas também entre os concorrentes 

muitos privados e públicos para as propostas múltiplas que o fluxo desses eventos 

altamente financiados. Há uma ampla oportunidade para os corruptos para influenciar os 

resultados através de subornos, fraude e extorsão, aumentando assim o risco de conflitos 

de interesses e, finalmente, a corrupção.(HERZENBERG, 2010) 

  

Allen et al (2008) questionam se os benefícios e lucros gerados em eventos de grande porte 

passam para os comerciantes e operadores de pequenos negócios. De acordo com uma pesquisa 

realizada durante a Copa do Mundo de Rugby do País de Gales em 1999 (Anon, 2000), o setor 

hoteleiro foi o que obteve melhor desempenho nos negócios para dois terços dos empresários, 

além de um aumento de 7,5% nas diárias em algumas regiões. O setor de bebidas e alimentos 

também relatou aumento no desempenho. No setor varejista, mais da metade dos pesquisados 
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considerou que o evento teve um impacto negativo em seu desempenho geral, apesar de melhoras 

no gasto médio dos participantes.  

Esses dados demonstram de certa forma como os megaeventos são efetivamente para grandes 

negócios, envolvendo empresas de grande porte dos diferentes setores, enquanto as pequenas 

empresas, de forma geral, ficam excluídas dos processos de negociações. De forma geral, dentro 

dos estádios, são as empresas patrocinadoras de grande porte que vendem produtos e serviços, 

dado que os espaços são caros e empresas locais não têm capital para explorar essas 

oportunidades de negócios. 

Em contraponto, verifica-se que no turismo, parte significativa das empresas é de pequeno e 

médio porte e ficam excluídas do processo de megaeventos. Não só no Brasil, mas também em 

outros países verifica-se que a maior parte das empresas de turismo são de pequeno porte. Baades 

(2006) ressalta que na Austrália, 93% das empresas de turismo são de pequeno porte. Em geral, 

pode-se afirmar que 80% das empresas são pequenas ou médias e 20% de grande porte. 

Governos candidatos a sediar megaeventos geralmente afirmam que a Copa do Mundo pode dar 

um estímulo aos negócios, resultando em benefícios econômicos, que são maiores do que os 

custos, incluindo o financiamento público, desde a organização do evento (Zimbalist e Noll, 

1997). No entanto, Kesenne (1999) argumenta que megaeventos, como por exemplo, a Copa do 

Mundo só devem receber financiamento público, se não houver projetos alternativos que 

produzam maiores benefícios. (Swinnen, 2008) 

Para Higham (1999) muitos dos beneficios gerados por megaeventos são de curto prazo e que 

muitos dos negocios gerados são entre grandes empresas e patrocinadores. A população local tem 

beneficios mínimos comparativamente com os investimentos realizados no evento.  
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Além disso, Matheson (2006) ressalta que muitos estudos são patrocinados e tendem a exagerar o 

impacto econômico nas comunidades locais.  Porter (1999) afirma que os benefícios previstos da 

despesa pública nunca se materializam. (Swinnen, 2008) 

Hall (1989 apud Allen 2008) reconhece que: 

A politica tem importancia crucial em eventos de marca. Seria ingenuidade ou falsidade 

fazer de conta que isso não acontece. Os eventos alteram a estrutura temporal na qual o 

planejamento ocorre e se transformam em oportunidades para fazer algo inovador e 

melhor que antes. Nesse contexto, os eventos podem alterar ou legitimar [sic] 

prioridades políticas no curto prazo  e ideologias políticas e realidade sociocultural no 

longo prazo. Eventos de marca representam os torneios dos antigos, preenchendo 

necessidades psicológicas e políticas através da conquista do direito de ser a sede em 

relação a outras localidades e de triunfar nos próprios eventos. Após um evento de 

marca, alguns lugares jamais serão os mesmos novamente, quer física, econômica, social 

e, talvez mais importante ainda, politicamente. Hall (1989 apud Allen et al. 2008) 
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4 IMPACTOS DE EVENTOS E MEGAEVENTOS 

A organização de megaeventos internacionais gera impactos no destino sede, seja em termos 

econômicos, políticos, sociais e ambientais. 

4.1 AS DIFERENTE FASES DE UM MEGAEVENTO  

Os impactos e os riscos de um evento ou megaevento ocorrem de diferentes formas nas diferentes 

fases do evento. Barbosa (2003) destaca três importantes fases, que afetam a economia do 

destino, conforme apresentado a seguir. 

Tabela1: Fases de um evento 

Pré Evento Evento Pós-Evento

Os impactos na fase anterior a realização 

do evento incluem os gastos e seus 

impactos em atividades como: Estudos e 

planejamento para a realização do evento; 

Investimentos para o processo de licitação; 

Gastos com treinamento; Gastos com 

marketing; Investimentos realizados para a 

construção do(s) complexo(s) onde serão 

realizados os eventos esportivos; 

Investimentos em infra-estrutura de apoio e 

logística para a realização do evento. 

Aumento dos preços de imóveis. Os 

impactos econômicos desta fase têm 

dimensão temporal finita.

Os impactos durante o evento erivam dos gastos 

realizados pelos espectadores, equipes 

esportivas e jornalistas nas mais diversas 

atividades relacionadas com o evento e com a 

atividade turística gerada: hotelaria, transporte, 

alimentação, souveniers, impostos, etc... Além 

destes gastos, podem-se incluir os aluguéis de 

espaço físico e publicitário, as taxas cobradas e 

os salários pagos aos prestadores de serviço no 

evento. Os impactos econômicos desta fase 

também têm dimensão temporal finita.

Os impactos derivados do legado 

de infra-estrutura disponível após a 

realização do evento; a exposição 

da mídia internacional e o 

conseqüente aumento de turistas 

para a cidade, a capacidade 

instalada para sediar futuros 

eventos etc. Os impactos 

econômicos desta fase, em caso 

de sucesso do evento pode ter a 

dimensão temporal infinita, 

dificultando a sua mensuração.

 

Fonte: Barbosa (2003) – adaptado pela autora 
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A seguir são detalhadas as principais fases do evento. 

4.1.1 Pré-evento 

O pré-evento é a fase anterior ao evento, momento este em que a cidade está se preparando para 

sediar um evento. Dependendo do tamanho do evento, essa fase pode durar alguns meses ou até 

mesmo anos. No caso da Copa do Mundo e Olimpíada, essa fase dura em média, de 4 a 6 anos, 

senão mais.  

De forma geral, pode-se observar que na fase do pré-evento é onde estão concentrados 

efetivamente os investimentos realizados pelas empresas privadas e pelo Governo, seja no âmbito 

federal, estadual ou municipal. Esses investimentos são realizados alguns anos antes do evento 

uma vez que muitas dessas obras levam anos para serem finalizadas. Como exemplo podem ser 

citados: a construção de estádios, reformas dos portões de entrada (aeroportos, portos, 

rodoviárias), melhoria do transporte, investimentos em capacitação, comunicação, entre outros. 

Segundo Domingues (2006), 

 

A construção civil é a mais beneficiada na fase de implementação das obras (4,05%). 

Com menos destaque, têm-se os setores de máquinas e equipamentos (1,72%), produtos 

de minerais não-metálicos (1,72%) e material elétrico (1,11%). Portanto, o impacto da 

Copa- 2014 na fase de implementação dos investimentos afeta positivamente os setores 

de bens intermediários e de capital na economia. Note-se que este impacto reflete os 

investimentos em todas as cidades-sede da Copa. (DOMINGUES ET AL, P. 14, 2006) 

 

Essa é uma fase certamente com muitas transformações na cidade, mas como impacto de curto 

prazo não se pode deixar de citar, os ruídos e congestionamentos devido a obras em diversos 
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pontos da cidade. O planejamento previsto para essa etapa tem um impacto direto no legado do 

evento, pois é justamente nesse momento que são executados os projetos previstos no acordo 

firmado entre a entidade promotora do evento e as organizações envolvidas. Muitas dessas obras 

que ocorrem nas cidades sede exigem um significativo recurso de investimento, sendo necessário 

em alguns casos recorrer às contas públicas estaduais e federais. Nessa fase são gerados diversos 

empregos em obras de construção civil. Em algumas atividades contrata-se trabalhador local, mas 

também empresas de engenharia de grande porte que participam de processo de licitação na 

construção de estádios e estradas, por exemplo. 

É justamente nessa fase que deve-se estar atento aos gastos, dado que o risco para a corrupção é 

alto, tal como Herzenberg (2010), Higham (1999) e outros autores alertam. Ao ocorrerem atrasos 

nas obras, maior se torna o custo do evento, sendo necessário desembolso adicional das contas 

públicas para que o evento ocorra. Isso aconteceu, por exemplo, no Pan-Americano em 2007, 

quando o governo federal teve que desembolsar significativas quantias para o Maracanã ficar 

pronto no Rio de Janeiro, dado que houve problemas com a construtora responsável, que 

atrasaram e encareceram as obras.  

São diversos os legados que justificam os investimentos de altas cifras para a realização desses 

megaeventos e quanto mais próximos da data do evento, maior a expectativa dos diferentes atores 

envolvidos, sejam os atletas, patrocinadores, organizadores, população local, turistas ou 

visitantes. Nos meses que antecedem ao evento, maior também o número de pessoas que chega a 

cidade, em decorrência da divulgação e do marketing do destino na economia global. De certa 

forma, são geradas novas receitas pelas pessoas que chegam à cidade antes do evento. Mas como 

já apontado, deve-se ter cuidado em relação a essa estimativa, pois muitas vezes os números de 

pessoas que chegam antes do evento são superestimados nas notícias divulgadas. 
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No pré-evento, existe ainda um gasto significativo com candidatura que não foi ainda citado 

nesse estudo. Dependendo do tamanho e da marca do evento, o destino precisa investir 

significativos valores de recursos, muitas vezes com ajuda do setor público, para participar do 

processo de candidatura onde o destino tem que cumprir diversos requisitos, de acordo com o 

caderno de encargos, o BID Book.  

Matias (2008) alerta que para uma cidade sediar um megaevento esportivo ela participa de um 

longo processo de eleição2 que se divide em várias fases. Mesmo antes de ser escolhida como 

cidade sede inicia-se um processo de articulações dos diversos segmentos da sociedade civil para 

mobilizar esforços para conseguir conquistar o objetivo que é o evento. Paralelamente, começa-se 

a pensar nas intervenções, e se iniciam as pesquisas por espaços físicos para a construção de 

instalações e infra-estrutura urbana de apoio ao evento, isto é, terrenos e imóveis que poderão ser 

desapropriados, criando transtorno para proprietários e inquilinos ou oportunidade de 

investimentos para outros, como também a possibilidade de urbanização de espaços deteriorados. 

(MATIAS, 2008) 

Hall (1989) apud Allen et al (2008) conclui que o papel das comunidades é quase sempre 

marginalizado e que os governos freqüentemente tomam a importante decisão de aceitar o evento 

sem uma consulta adequada a comunidade. A participação publica então se torna uma forma de 

conciliação feita para legitimar as decisões do governo e dos desenvolvedores, em vez de uma 

discussão ampla e aberta das vantagens e desvantagens de se acolher eventos. 

                                                 
2
 Matias (2008) expõe detalhadamente em seu estudo, todas as fases de candidatura da cidade sede para um evento 

olímpico. 
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Matias (2008) ressalta que caso a cidade candidata
3
 consiga ser eleita cidade sede, essas inter-

relações ficam cada vez mais evidentes na fase do pré-evento, pois é quando se inicia a 

implementação de tudo que foi previsto no dossiê
4
. Nessa fase do planejamento e organização do 

evento é onde as inter-relações ambientais, culturais, econômicas, políticas e sociais 

principalmente as negativas ficam mais evidentes, como por exemplo, a remoção dos excluídos 

socialmente (mendigos, pedintes, crianças abandonadas, moradores de rua e outros) para evitar a 

divulgação de uma imagem negativa da cidade. 

É também durante esse período anterior ao evento que as cidades e os países sedes são expostos 

de forma mais intensa na mídia, estimulando turistas e visitantes a viajarem para participar da 

Copa e residentes a ficarem no destino, seja para explorarem oportunidades de negócios ou para 

aproveitarem o evento.  

4.1.2 Evento 

Durante o evento, percebe-se que os impactos estão mais diretamente associados às empresas 

privadas organizadoras do evento e àquelas que ofertam serviços na cidade. No caso da Copa do 

Mundo, evidencia-se que muitos dos gastos dos turistas e até mesmo visitantes e locais estão 

negociados antecipadamente com a empresa organizadora. Nos estádios, os serviços de alimentos 

e bebidas oferecidos são de empresas patrocinadoras do evento, como Mc. Donalds, por exemplo, 

não estando presente franquia local alguma.  

                                                 
3
 Cidade candidata – é uma cidade aceita pelo comitê organizador do megaevento para concorrer a eleição da cidade 

sede. 
4
 Dossiê – é um documento que é solicitado pelo Comitê Organizador do megaevento esportivo do país, com 

informações específicas e detalhadas a fim de obter uma melhor compreensão das estruturas políticas, econômicas e 

sociais do Estado e cidade, em particular, a jurisdição, responsabilidades e prerrogativas das autoridades locais e 

estaduais que provavelmente auxiliarão e intervirão no processo de planejamento, organização e do megaevento. 
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As pequenas e médias empresas apesar de investirem com o objetivo de lucrar com grandes 

eventos, muitas vezes apresentam retorno que não compensa o investimento inicial. Conforme 

Allen et al. (2008) relatam da Olimpíada de Atlanta, grandes empresas aéreas e locais de 

construção tiveram êxito no evento. No entanto, para muitos pequenos operadores, o sonho de 

grandes lucros transformou-se em pesadelo. Os autores relatam que visitantes das Olimpíadas, 

além de se demonstrarem loucos por esporte e bastante avarentos, não se interessaram em 

atrações turísticas tradicionais e não atingiram o número esperado pelo destino sede. Além disso, 

os que compareceram ao evento, não gastaram a quantidade de dinheiro prevista pelos 

comerciantes locais. 

No que tange ao mercado receptivo e de eventos, a FIFA possui a Match, empresa especializada 

que opera os serviços de receptivo reserva antecipadamente os hotéis dos destinos sedes e oferece 

serviços especializados nos pacotes para os turistas da Copa que compram ingressos para os 

jogos. No que diz respeito às obras de infraestrutura geral e esportiva, tais como transporte 

urbano e estádios, são empresas de grande porte, muitas vezes internacionais, que ganham a 

licitação e exploram o segmento. Herzenberg (2010) alerta para os ganhos pouco significativos 

para empresas da comunidade local se comparado ao benefício econômico para as grandes 

empresas.  

Os impactos da Copa do Mundo certamente extrapolam a cidade e o país que realizam o evento. 

Para Clarck (2008) esse evento é global e devido a essa característica verificam-se impactos 

efetivamente globais. Durante o período da Copa do Mundo da África do Sul em 2010, a 

Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (FIRJAN) realizou uma pesquisa na cidade do Rio de 

Janeiro com uma amostra de trabalhadores que se consideram torcedores. Os resultados apontam 

que 2 em cada 3 torcedores se classificam como extremamente interessados ou muito 
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interessados em Copa do Mundo. E 1 em cada 4 entrevistados acredita que o evento Copa do 

Mundo da África do Sul iria gerar oportunidade de negócios, trabalho efetivo e trabalho 

temporário no Rio de Janeiro.  

Dessa forma, pode-se observar que esse evento interferiu no hábito de consumo não só dos 

residentes da África do Sul, turistas e visitantes que participaram do evento, mas também de 

outros países. Esta é uma das característica de um evento global: em menor ou maior escala há 

interferência no habito do consumo não só de torcedores do país sede, mas de outros países, 

principalmente daqueles que se envolvem no campeonato. Ou seja, os gastos e consumos não se 

restringem ao país ou a cidade sede que realiza o evento. A pesquisa da Firjan (2010) mostra, por 

exemplo, que 9 em cada 10 torcedores cariocas pretendiam gastar com a Copa do Mundo de 2010 

(93,1%), apesar da mesma ter sido realizada na África do Sul. Essa mesma realidade ocorre em 

diferentes níveis, em diversos países no mundo, por se tratar de um evento mundial. Pode-se 

acreditar que o impacto seja maior nos países onde existem verdadeiros fans de futebol e 

torcedores dos times que disputam durante o evento. 

De acordo com a mesma pesquisa (FIRJAN, 2010), quanto maior a renda, maior o interesse e 

maior o consumo de produtos relacionados à Copa do Mundo. O estudo revelou aumento 

significativo de vendas em eletrodoméstico, consumo de material esportivo, kits de copa, cerveja, 

churrasco, durante o evento Copa que ocorreu na África do Sul.  

Além disso, um em cada três torcedores adquiriram artigos eletrônicos, tais como televisão e 

celulares com televisão e/ou internet para acompanhar os jogos da Copa. O meio preferido de se 

assistir aos jogos é pela televisão, apesar de ser crescente o hábito de se assistir pela internet. Um 

em cada cinco acompanha os jogos pela internet. 
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A partir dessa análise, pode-se supor que quando a Copa se realizar no Brasil, investimentos 

como esses ocorrerão em outros países e também relacionado a novidades do produto de 

consumo, por exemplo, a televisão 3D. Dentro de quatro anos, a tecnologia poderá ainda 

apresentar novas soluções que ainda hoje não são apresentadas no mercado. A pesquisa aponta 

ainda que quanto maior o interesse pelo evento, maior o consumo. 

Gráfico 1: Interesse pela Copa x Gasto Médio com a Copa (em reais) 

 

Fonte: FIRJAN (2010) 
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Gráfico 2: Consumo com a Copa do Mundo de 2010 

 

Fonte: FIRJAN (2010) 

 

O referido estudo apontou aumento de vendas de artigos esportivos – lojas varejista de 

mercadoria esportiva relataram aumento nas vendas de produtos conhecidos e mercadorias 

comuns e não aqueles ligados a olimpíadas (estocados para serem vendidos na frente da loja). 

Como ponto negativo, a pesquisa revelou dificuldade dos empresários com a equipe de trabalho 

devido ao  planejamento de transporte ruim e falta de funcionário ocasionada pelos jogos. 

A pesquisa da Firjan (2010) apresenta de forma geral como foram os setores mais afetados na 

economia fluminense durante o período em que ocorreu a Copa do Mundo na África do Sul em 

2010, com o consumo dos torcedores. De forma geral, os segmentos de alimentos e bebidas, 
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impressão e químico foram os mais impactados. É provável que essa realidade tenha sido 

parecida em outras cidades do país e do mundo. 

Tabela 2: Impacto na Indústria de Transformação 

 

Fonte: FIRJAN (2010) 

Gráfico 3: Setores favorecidos pela Copa 
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Fonte: FIRJAN (2010) 

Ainda no que se refere a realização de um megaevento, Allen et al (2008) alerta para importância 

de se ter um planejamento cuidadoso com a circulação, controle e o comportamento de 

multidões, criando estratégias para dispersar grandes concentrações de pessoas, tais como eventos 

paralelos, entradas pagas, entre outros.  

“Todos os eventos têm um impacto sociocultural direto em seus participantes e, algumas 

vezes, na comunidade local. Dentre outros impactos, pode-se citar o fortalecimento da 

auto-estima, contribuição para o debate político, recuperação de uma comunidade, 

geração de entretenimento, divulgação da imagem e contribuição para o marketing do 

destino, geração de oportunidade de negócios. No entanto, podem também ter 

conseqüências como uso abusivo de álcool e drogas, aumentar a taxa de criminalidade e 

insegurança, mudança de tráfego e congestionamentos, perda do conforto da 

comunidade por conta dos ruídos, furtos, inflação dos custos de bens e serviços, impacto 

sobre o meio ambiente, entre outros”. (ALLEN et al , 2008) 

 

Outro ponto importante trata da questão do lixo e reciclagem, incluindo um plano de manuseio do 

lixo, sinalização padronizada para os participantes do evento com a correta distinção do lixo,  

além do uso de produtos e materiais não agressivos ao meio ambiente. O mesmo autor relata 

ainda que desde os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, a ameaça de terrorismo levou a 

um aumento da segurança em eventos mundiais de grande porte e consequentemente o gasto com 

esse tipo de serviço. 

4.1.3 Pós-evento 

No pós-evento, são avaliados os impactos no curto, longo e médio prazo. Em um evento como a 

Copa do Mundo, os impactos giram significativamente entre os atores envolvidos, em especial os 

organizadores e promotores do evento, os moradores locais das cidades sedes, as empresas 

privadas e públicas das diferentes esferas, que ficarão com ônus e/ou bônus do evento. 
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Matias (2008) Após a realização do evento o Comitê Organizador e todos os envolvidos na 

organização deverão fazer a avaliação do evento e verificar se os objetivos foram alcançados, e 

identificar quais os pontos positivos, isto é, os resultados alcançados, o que ficou de legado para a 

população em termos sociais, ambientais, culturais e econômicos, e também os pontos negativos 

não devem ser desprezados, pois servirão de orientação para os próximos eventos não cometerem 

os mesmos erros. 

Poucos cidadãos de uma cidade, ou do país sede dos megaeventos e até de outros países, 

acabam tendo acesso aos estádios ou locais dos jogos promovidos. Dentre outros 

motivos, isso não ocorre pelo alto custo e ao número limitado dos ingressos. Há, assim, 

que se buscar outras formas de envolver a população local nos megaeventos, 

principalmente a participação da população mais pobre”.(PREUSS, 2008, pagina 23) 

 

O autor Clarck (2006) elenca 10 estágios importantes para se gerenciar um evento megaevento ou 

como o autor denomina, evento global. São eles:  

 

1. seleção do evento;   

2. preparação da candidatura; 

3. negociação/ venda da candidatura (competição interna); 

4. negociação/ venda da candidatura (competição externa); 

5. ganhar ou perder; 

6. construção de facilidades e preparação; 

7. sediando o evento 
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8. “descontruindo” o evento 

9. plano de desenvolvimento de longo termo 

10. monitoramento e avaliação (benefícios do plano, desenvolvimento do evento, gerenciamento 

e desenvolvimento)  

Esta última etapa, denominada monitoramento, tem como objetivo avaliar os impactos positivos e 

negativos do evento, de forma a avaliar se efetivamente foram atingidos os legados propostos e 

financiados, seja pelo setor público ou privado. De forma geral, observa-se que esta etapa é 

muitas vezes negligenciada pelos destinos como um todo. No entanto, é uma fase de significativa 

importância para as cidades sede, pois possibilita ao destino mensurar os reais impactos causados 

pelo evento. 

Essa mensuração e análise deve, se possível, ser realizada durante o evento para que os impactos 

possam ser avaliados durante o mesmo e quando possível, o ideal é que existam estratégias para 

mitigar o que não está indo bem e otimizar o impacto positivo. Sendo único, não adianta ao final 

verificar que o evento não deu certo e pensar em uma próxima edição. Mas sim, trabalhar 

estratégias para que possam ser realizadas intervenções de melhoria durante o mesmo. 

Dessa forma, essa fase de mensuração deveria ocorrer durante cada uma das etapas e as 

estratégias de melhoria, deveriam em consequência disto, também ocorrer nas diferentes etapas. 

Isto significa dizer que cada vez mais os eventos devem apresentar flexibilidade na sua 

organização e formato. 
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4.2 MENSURAÇÃO DE IMPACTO  

Como já citado anteriormente, os impactos gerados pelos megaeventos podem ser de diferentes 

ordens, sejam estas sociais, econômicas, políticas entre outras. Há de se refletir sobre os tipos de 

impacto e a temporalidade dos mesmos. Para se entender os impactos gerados pela indústria de 

eventos no turismo do destino, são apresentados alguns modelos de análise a seguir.  

Inicialmente, é importante ressaltar que, segundo a OMT (2006), o impacto pode ser analisado 

tanto do ponto de vista da oferta como da demanda. Segundo Faulkner (1993) os impactos de um 

evento derivam de três fontes principais: 

 gasto dos visitantes de fora da região; 

 gasto em instalações exigidas para realizar o evento; 

 gasto dos organizadores e patrocinadores do evento para produzi-lo. 

 

Baade‟s (2006) sugere que para um maior número de cidades, o benefício econômico tangível de 

se sediar um time esportivo profissional e/ou de construir um novo local não são a melhor forma 

de se usar recurso público. Pouquíssimos benefícios econômicos são gerados por essas 

iniciativas, a não ser a construção de estradas ou outros serviços públicos. 

Sindenberg (2010) afirma que turistas envolvidos em turismo esportivo apresentam gastos 

elevados, ficam mais tempo no destino do que turistas de outras categorias e muitas vezes 

estimulam outro tipo de turismo. Os benefícios diretos gerados por eles significam entrada de 

dinheiro no destino e o indireto está relacionado ao aumento do número de turista para o destino 

nos anos seguintes. 
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A literatura de economia dos esportes costuma elencar outros impactos advindos dos 

eventos esportivos, como por exemplo: ampliação dos setores de serviços e hotelaria; 

fluxo adicional de turistas no evento e pós-evento; e exposição internacional do país, 

com atração de investimento externo. Entretanto, tais  impactos, se existem, são de 

difícil mensuração e projeção. Por exemplo, diversos especialistas em economia do 

turismo consideram que um mega-evento como a Copa do Mundo apenas substitui 

turistas usuais no país-sede por “turistas-copa”, e mesmo estes podem efetuar um 

dispêndio no país significativamente menor, tendo em vista os gastos com ingressos e 

deslocamentos para o evento. (DOMINGUES et al, 2010) 

 

Diversos acadêmicos internacionais, dentre eles Swinnen(2008), Herzenberg(2009) e 

Allen(2003), têm apresentado cada vez mais esses pontos controversos e aprimoramento de 

análises sobre essa temática de impactos de megaeventos, sejam esses do tipo cultural, ambiental, 

político ou econômico. Ressalta-se que deve-se ter cuidado com dados econômicos e de possíveis 

impactos a serem gerados que são antecipadamente divulgados, pois quando o assunto é 

megaevento, esse cálculo de impacto é de difícil mensuração. 

A Fundação Getulio Vargas realizou uma pesquisa por solicitação da EMBRATUR denominada 

Pesquisa de Perfil e Impacto Econômico de Eventos Internacionais (2008). Esse estudo mostra 

que, dentre os turistas pesquisados que viajam para o Brasil para participar de eventos 

relacionados ao setor de esporte5, a permanência média deles no país é de 10,29 dias e que seu 

gasto médio diário é de 249 USD (incluindo gastos com hospedagem, alimentação, compras e 

presentes, transporte, cultura e lazer e telecomunicação). 

 

 

 

                                                 
5
 O dado da pesquisa não está desagregado e considera uma única categoria para turista que viaja para participar de 

um evento de educação, social ou esporte. 
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Tabela 3 – Número de participantes, Permanência Média, e Número de Pernoites, por 

Segmentos 

Absoluto Participação (%)

Total 18.878 - 122.453 100

Medicina 8.476 5,96 50.518 41

Tecnologia e Meio Ambiente 5.116 6,35 32.487 27

Educação, Social e Esporte  2.133 10,29 21.949 18

Outros 3.153 5,55 17.499 14

 Número de Pernoites 
Segmentos

Número de 

Participantes
Permanência Média

 
Fontes: FGV e EMBRATUR 

 

Ao analisar os gastos de turistas que participam de eventos esportivos, apresentados na tabela 4, 

verifica-se que o gasto com hospedagem refere-se a 42% do gasto total, sendo que com compras 

e presentes significa 19,71% e com cultura e lazer 12,79% do total.  Ao comparar os gastos dos 

turistas que participam de eventos esportivos com aqueles que visitam o Brasil para participar de 

evento do segmento médico ou de tecnologia e meio ambiente, pode-se observar uma diferença 

significativa. 

Tabela 4 – Gasto Médio Diário dos Visitantes por Tipo de Eventos (Em US$)  

Total 304,44 290,07 244,92 270,46 285,10 34.911.497 100,0%

Hospedagem e Alimentação 185,30 192,68 102,88 205,12 175,32 21.467.911 61,5%

Compras e Presentes 38,05 24,58 48,28 20,08 33,74 4.131.801 11,8%

Transporte 26,20 21,19 27,84 14,13 23,44 2.870.281 8,2%

Cultura e lazer 25,91 20,09 31,33 11,53 23,28 2.850.998 8,2%

Telecomunicações 12,01 8,88 12,06 5,66 10,28 1.258.950 3,6%

Outros Gastos 16,97 22,65 22,53 13,94 19,04 2.331.556 6,7%

TOTAL

Valor
Participação 

(%)

Categorias de gasto

Tipo de Evento

Medicina
Tecnologia e 

Meio Ambiente

Educação, 

Social e Esporte  
Outros

Média de 

Gastos por 

Pernoite  

 
Fontes: FGV e EMBRATUR 

Apesar do gasto médio diário dos turistas que participam de eventos esportivos ser menor do que 

os demais, o tempo de permanência deles no país visitado é maior, fazendo com que esse tipo de 

turista tenha um gasto significativo no total da viagem, se comparado aos turistas que viajam para 

participar de eventos médicos ou de tecnologia e meio ambiente.  

 



70 

 

Tabela 5 – Gasto Médio Diário dos Visitantes por Tipo de Eventos (Em US$)  

Tipo de evento que o 
turista participa 

Gasto médio diário 
(USD) 

Permanência média (dia) 
Gasto médio 
total durante 
a viagem 

Medicina $304,44 5,96 $1.814,46 

Tecnologia e Meio 
Ambiente 

$290,07 6,35 $1.841,94 

Educação, Social e Esporte $244,92 10,29 $2.520,23 

Importante: Esse gasto médio não inclui gastos com inscrição do evento, passagem aérea para o 
destino do evento nem gastos com vistos e transporte de equipamentos. 

Fontes: Dados da pesquisa elaborada pelo autor. 

 

Embora esses dados encontrem-se agregados em uma única categoria (Educação, Social e 

esporte), é importante serem considerados. O turismo de esporte movimenta comitivas de 

diversos países, imprensa e delegações, sendo ainda um tema que interessa muitos leitores e que 

gera mídia sobre a atividade esportiva e o local onde ocorre o evento. 

Swinnen (2008) afirma que “na Europa e América do Norte, o esporte é cada vez mais importante 

para a economia. Cerca de 2 milhões de pessoas estão empregados na economia de esporte nos 15 

países membros da União Européia (UE) - isto é, 1,3 por cento do emprego global da UE. E a 

economia esporte está crescendo. Na Europa, no início de 1970, a proporção de gastos do 

desporto em geral (de bens e serviços) em relação ao PIB foi de cerca de 0,5 por cento. Em 1990, 

a proporção variou entre 1 e 1,5 por cento do PIB na maioria dos países europeus (Andreff e 

Szymanski, 2006). No Reino Unido, a contribuição da economia do esporte para o PIB é 

atualmente estimada em mais de 2%. A título de comparação: esta é três vezes maior do que a 

atual contribuição da agricultura para o PIB no Reino Unido. (Swinnen, 2008) 

Segundo o mesmo autor, os times esportivos tornaram-se comerciais e em alguns casos, empresas 

multinacionais. Por exemplo, o valor do Manchester United é estimado em 1,4 bilhões de 

dólares, o que equivale a quase todo o produto interno bruto (PIB) de um país como Serra Leoa. 
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A equipe de beisebol mais rica dos EUA, o New York Yankees, está avaliada em mais de 1 

bilhão de dólares e a equipe de futebol americano nos EUA tem um valor médio superior a 0,5 

bilhões de dólares. (Swinnen, 2008) 

4.2.1 Mensuração de Impacto na Perspectiva da Demanda 

A Organização Mundial do Turismo (OMT, 2006) propõe que para a mensuração de impacto 

econômico de turismo, assim como de eventos, seja feita através da Conta
6
 Satélite do Turismo.  

Essa metodologia está sendo implementada em diversos países, inclusive no Brasil. No entanto, 

apesar desse estudo ter sido iniciado, ainda não existem resultados concretos no país, 

especialmente no que diz respeito à cadeia produtiva do turismo. 

A OMT (2006) criou alguns preceitos para analisar a indústria de turismo de eventos (Meeting 

industry, como denominam) e para isso, avaliou doze estudos internacionais de impacto 

econômico de eventos realizados em diferentes países, sendo eles Austrália, Canadá, Espanha, 

Estados Unidos, Finlândia, França, Grã-Bretanha, Hungria, Israel, Holanda, Noruega, Sri Lanka. 

Do ponto de vista da demanda os estudos, de forma geral, propõem que sejam avaliadas as 

seguintes categorias: 

 taxa de inscrição/ registro; 

                                                 

6
 A Conta Satélite do Turismo é uma metodologia de mensuração de impacto econômico sugerida 

pela OMT, que divide os produtos em duas categorias: produtos específicos do turismo e não 

específicos.  
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 tipos de serviços negociados pelas firmas ou individualmente, tais como transporte local, 

acomodação específica para o evento; 

 acomodação antes e depois do evento; 

 pré e pós tour; 

 gastos adicionais realizados por pessoas que estão acompanhando o conferencista, 

expositor ou até mesmo o participante do evento; 

 gastos com restaurantes e cafés; 

 tarifa aérea; 

 shopping. 

Do ponto de vista da demanda, a OMT (2006) sugere que sejam coletados adicionalmente os 

seguintes dados: 

 número total de participantes (local, ou seja, não visitantes), visitantes domésticos e 

internacionais); 

 gastos da delegação: taxas, (gasto total, gasto médio diário e desagregação por produto) 

 características dos participantes, por exemplo, origem, informações demográficas, 

tamanho do grupo de viagem, atividades) 

 características da viagem (organização, duração, extensão). 

De acordo com Barbosa (2001), a estimativa do impacto econômico do turismo, quando baseada 

somente nos gastos tende a ser imprecisa e enganosa. Somente quando todos os três níveis de 

impactos (diretos, indiretos e induzidos) são estimados é que se pode dizer que os impactos dos 

gastos turísticos foram mensurados. 
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No que tange a mensuração de impactos de eventos e megaeventos, o World Travel and Tourism 

Council – WTTC (OMT, 2003) identifica os impactos gerados sobre a economia, sejam eles 

diretos (através dos gastos realizados pelo visitante, com  hospedagem, transporte, lazer e demais 

serviços turísticos), indiretos (associados ao investimento de capital das empresas turísticas, 

como gastos em edifícios e equipamentos) ou os induzidos (como por exemplo, o comércio 

exterior gerado pelos gastos internacionais dos turistas fora de seu país, as compras turísticas, 

assim como gastos gerais pelas companhias e pelo governo em matéria de viagens e novas frentes 

de negócios).  

No que se refere aos impactos econômicos dos turistas e às necessidades de estrutura para o 

evento, torna-se interessante identificar a cadeia de serviços que é utilizada por uma pessoa que 

viaja a um destino para participar de um megaevento esportivo. Como já apresentado, antes, 

durante e após um evento são diversos os impactos para o país e as cidades sede do evento, mas é 

importante alertar que quanto maior a dimensão do evento, maior o risco. O evento deve ser bem 

planejado e organizado, dado que são muitas as variáveis em jogo: o volume de investimentos é 

alto, a exposição do país na mídia também é grande e os impactos tanto positivos como negativos 

são de grande proporção.  

De acordo com Hall (1997), “torna-se importante manter contato com os participantes e visitantes 

do evento (consumidores), descobrir suas necessidades e motivações, desenvolver produtos que 

satisfaçam suas necessidades e construir um programa de comunicação que expresse os objetivos 

e propósitos do evento”. HALL (1997, p136) 

A seguir estão descritos os principais momentos desse importante ator para o turismo de eventos 

esportivo. 
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4.2.2 Mensuração de Impacto na Perspectiva da Oferta 

Do ponto de vista da oferta, a OMT (2006) sugere que sejam contabilizadas as categorias: 

 número de vendas dos organizadores dos eventos; 

 gastos dos organizadores e comissões; 

 tipos de serviços fornecidos pelos organizadores. 

Do ponto de vista da oferta, a OMT alerta para a importância de se contabilizar o número de 

eventos, empregos, número de segmentos e negócios envolvidos e investimentos em facilidades 

(estrutura, serviços e outros).  

A OMT (2006) sugere ainda que os dados sejam coletados por órgãos ou agências do governo 

que façam parte do processo de coleta de dados nacionais, como forma de dar maior credibilidade 

aos dados coletados – sendo vistos como dados oficiais – e pelo uso dos mesmos conceitos e 

definições utilizados por outras indústrias. No Brasil, o IBGE é uma instituição de referencia 

nacional e que realiza muitos estudos desse tipo para o governo, seja econômico, político ou 

social.  

Esse efeito multiplicador do turismo, sobretudo no segmento de eventos, mostra a extensa cadeia 

de serviços que a atividade movimenta e os benefícios que pode gerar. Segundo Mathieson e 

Wall (1998), o turismo gera efeitos primários, que são os fluxos de dinheiro recebidos pelos 

estabelecimentos de primeira linha (hotéis, restaurantes, transporte...), efeitos secundários, 

produzidos pelos gastos turísticos que se infiltram na economia local, e terciários, que são fluxos 

monetários que se iniciaram diretamente pelos gastos turísticos e desenrolaram outros negócios. 
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Segundo Allen et al (2008), o impacto agregado de todos os gastos na economia é expresso como 

um coeficiente multiplicador. Os multiplicadores refletem o impacto do gasto no evento à medida 

que circula pela economia e eles variam de acordo com o conjunto especifico de indústrias em 

uma localidade geográfica. O uso de multiplicadores é controverso, e alguns estudos preferem se 

concentrar no gasto direto de um evento por ser mais confiável, embora não ofereça uma imagem 

real do complexo impacto dos gastos em um evento para a economia. 

Faulkner (1993) e outros autores apud Allen et al (2008) apontam que é fácil superestimar o 

número de empregos criados por eventos de grande porte a curto prazo. Como a demanda por 

outros serviços tem curta duração, os empregadores tendem a suprí-la utilizando seus 

funcionários em vez de empregar novos. Entretanto, eventos de grande porte podem gerar 

bastante emprego na fase da construção assim como na fase de montagem. Swinnen (2008) 

afirma que: 

 

Um problema identificado em muitos destes estudos de impacto por consultores é que 

eles usam análise de insumo-produto, que têm sido fortemente criticada na literatura 

acadêmica. Essas análises de insumo-produto partem do pressuposto de não existem 

restrições de capacidade, implicando as curvas de oferta infinitamente elástica. Como 

conseqüência, o aumento na demanda sempre resultará em efeitos positivos indiretos 

somente. Como apontado por Matheson (2006), o efeito “crowding out” omitido 

(próximo ao efeito de substituição e as fugas) é a principal razão por que os estudos 

„ex-ante” superestimam o impacto econômico dos mega-eventos. Além disso, os 

multiplicadores utilizados por estas análises de insumo-produto são duvidosos e 

imprecisos porque eles são baseados nos padrões normais de produção em uma área 

econômica. No entanto, a economia pode se comportar de maneira muito diferente, 

ao acolher um mega evento, tornando o 'normal' multiplicadores inválido (Matheson, 

2006). Outro problema é que esses estudos são sempre prospectivos (Coates e 

Humphreys, 2003). Estudos prospectivos devem ser comparados com retrospectiva 

estudos econométricos para ver, em retrospectiva, se eles estavam corretos. No 

entanto, estudos retrospectivos não são frequentemente executadas por governos ou 

organizações de licitação não têm incentivos para fim desse estudo 

(PriceWaterhouseCoopers, 2004, apud SWINNEN, 2008) 
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Segundo Swinnen (2008), se realizada, a maioria dos ex-post estudos evidencia que os benefícios 

econômicos gerados por megaeventos esportivos são fracos, na melhor das hipóteses. Assim, nas 

poucas análises a posteriori, geralmente os estudos confirmam que ex-ante exageram o benefício 

de mega-eventos esportivos. Siegfried e Zimbalist (2000) revisaram vários estudos econométricos 

e não encontraram evidências  significativas de que a construção de instalações esportivas 

estimulam o desenvolvimento econômico. Baade e Dye (1990) encontraram evidências de que a 

presença de um estádio novo ou renovado, tem um impacto incerto sobre o nível de renda pessoal 

e possivelmente até mesmo um impacto negativo sobre o desenvolvimento local em relação à 

região. (Swinnen, 2008) 

Domingues et al (2006) mostra que a literatura de economia dos esportes costuma elencar outros 

impactos advindos dos eventos esportivos, como por exemplo: ampliação dos setores de serviços 

e hotelaria; fluxo adicional de turistas no evento e pós-evento; e exposição internacional do país, 

com atração de investimento externo. Entretanto, tais impactos, se existem, são de difícil 

mensuração e projeção. Por exemplo, diversos especialistas em economia do turismo consideram 

que um mega-evento como a Copa do Mundo apenas substitui turistas usuais no país-sede por 

“turistas-copa”, e mesmo estes podem efetuar um dispêndio no país significativamente menor, 

tendo em vista os gastos com ingressos e deslocamentos para o evento. (DOMINGUES et al, 

2006). 

Matias (2008) ressalta algumas importantes variáveis relacionadas aos legados deixados 

nas cidades. São elas: 

 esportivo – novas e modernas instalações esportivas; incentivo à formação de atletas; 

 turístico – ampliação da marca internacional da cidade; captação de mais e maiores 

eventos; 
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 urbanístico – mais intervenções urbanas, de melhor qualidade e mais rapidamente; 

 empresarial – capacitação internacional; 

 social – melhoria das condições de vida da população; 

 lazer – mais praticantes de atividades físicas. 

A seguir, estão identificados impactos potenciais de megaeventos nos destinos sede. 

Quadro 1: Impactos potenciais de megaeventos nos destinos sedes 

  Positivo Negativo 

Econômico 

Investimento; aumento das vendas locais; 
divisas; venda de negócios; criação de 
emprego, alívio da pobreza 

Aumento dos custos de serviços, 
habitação e infra-estrutura;   

Marca 

Melhorar a imagem do país sede, 
exposição de mídia global 

Problemas no evento que podem 
manchar a marca ou diminuir o orgulho do 
destino 

Turismo 

Aumento do numero de visitas pós evento Menos turismo durante o evento 

Desenvolvimento 

Catalisação de cooperação regional ou 
regeneração urbana 

Desvio da comunidade local por 
homologações de planejamento acelerado 

Legado 

Reforço da infra-estrutura; competências 
de base; programas sociais e verde 

Expectativas não realizadas 

Social 

Orgulho da comunidade; aumento da 
participação em esporte 

Congestionamentos, barulho, fundos para 
esporte de elite maior do que de esporte 
local 

Ambiente 

Maior sensibilização do meio ambiente Excessivo consumo de energia e água 

Clima 

Maior enfoque na diminuição de carbono Maior pegada de carbono 

Fonte: Summit - Tourism, Sport and Mega-events, Johannesburg, África do Sul, 2010. 
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Higham
7
 (1999) propõe um modelo que expõe as diferenças ocasionadas no destino quando 

realizado um evento e a realidade caso o evento não ocorra. Observa-se que os impactos causados 

por um megaevento esportivo no destino nem sempre são positivos podendo configurar um 

quadro muitas vezes não tão negativo caso o evento não ocorra.  

O autor expõe, dentre outras variáveis, que o processo de candidatura gera um custo elevado o 

que faz com que os gastos públicos sejam inflacionados (ocasionalmente, em diferentes níveis), 

seja por corrupção política ou interesse de patrocinadores. O autor acredita que na realidade, não 

necessariamente o melhor projeto de candidatura ganha. O apoio aos interesses políticos e de 

patrocinadores contribui para o sucesso do processo de candidatura. 

No que tange ao desenvolvimento, observa-se significante custo de desenvolvimento associado a 

eventos esportivos como os Jogos Olímpicos e Copa América. Benefícios econômicos associados 

com desenvolvimento de infraestrutura são recebidos pelos interesses comerciais mais que pela 

comunidade do destino sede. E em relação ao legado de desenvolvimento o autor alerta para o 

fato de que em muitos casos as instalações são caras e subutilizadas, gerando divida financeira. 

Em relação aos benefícios econômicos, Highham (1999) observa que de forma geral são 

dominados por grandes negócios e patrocinadores. Residentes locais vêem benefícios econômicos 

comparativamente menores. Os meios eficazes significam: pegar dinheiro dos cofres públicos e 

realocar de acordo com interesses privados. 

                                                 

7
 O quadro completo do modelo proposto por Highham (1999) consta no Anexo 1. 
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O mesmo autor também alerta para o fato de eventos esportivos gerarem benefícios para o 

turismo de curto prazo, o que significa dizer que a retomada no turismo a curto prazo é 

compensada pelo intervalo entre as viagens. O deslocamento de turistas comumente está 

associado com mega eventos esportivos. Turistas interessados em eventos esportivos demonstram 

pouco interesse em experimentar amplamente o produto do turismo do destino 

No que concerne ao médio prazo, os eventos esportivos apresentam redução a médio prazo do 

turismo de longa distância associadas a mega eventos devido ao intervalo das viagens. Já em 

estações regulares, sem a realização do megaevento, os visitantes são mais prováveis de serem 

mais viajantes frequentes, em vez dos que viajam com intervalos.  

Esse entendimento dos impactos de um evento no destino caso o mesmo ocorra comparado ao 

dinamismo em uma estação regular de turismo gera uma análise interessante sobre os prós e 

contras de se realizar um evento. Dentro de uma estratégia de médio e longo prazo observa-se 

que nem sempre esses fatores são positivos para a comunidade local. Os custos são altos, assim 

como os riscos e portanto, cada variável deve ser analisada a fundo para melhor aproveitar os 

benefícios, caso a escolha seja a realização de um megaevento em determinado destino. 

A seguir é apresentado um  quadro elaborado por Allen (2008), adaptado com base em Hall 

(1989), que aponta de forma mais detalhada e completa os impactos positivos e negativos. O 

autor expõe basicamente quatro tipos de impactos, são eles: social e cultural; físico e ambiental; 

político, turístico e econômico. A partir desses respectivos pontos de análise são diferenciados os 

possíveis impactos positivos e os negativos. 

 



80 

Quadro 2: Os impactos dos eventos 

Impacto dos eventos Impactos Positivos Impactos negativos

Vivencia compartilhada Alienação da comunidade

Revitalização de tradições Manipulação da comunidade

Fortalecimento do orgulho comunitário Imagem negativa da comunidade

Legitimação de grupos comunitários Comportamento destrutivo

Aumento da participação da comunidade Abuso de drogas e alcool

Apresentação de idéias novas e desafiadoras Deslocamento social

Expansão de perspectivas culturais Perda do conforto

Exposição do meio ambiente Danos ao meio ambiente

Fornecimento de emxemplos para melhores hábitos Poluição

Aumento da consciencia ambiental Destruição de patrimonio

Legado da infra-estrutura Pertubação acustica

Melhoria dos transportes e comunicações Engarrafamentos

Transsformação e renovação urbana

Prestigio 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 de ideologia

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

Aumento do tempo de permanencia Perda de autenticidade

Maior lucratividade Danos à reputação

Aumento da renda de impostos Exploração

Oportunidade de negocios Preços inflacionados

Atividade comercial Custos de oportunidade

Geração de empregos Má gestão financeira

Perda financeira

Social e cultural

Fisico e ambiental

Turístico e Econômico

Político

 

Fonte: Allen et al (2008) 

 

Allen et al (2008) ressalta que os eventos não acontecem no vazio – eles afetam praticamente 

todos os aspectos de nossas vidas, sejam eles sociais, culturais, econômicos, ambientais ou 

políticos. Os benefícios estão cada vez mais bem documentados e pesquisados e estratégias 

apropriadas têm sido desenvolvidas no sentido de multiplicar os resultados dos eventos e otimizar 

seus benefícios. Todavia, os autores alertam que os eventos também podem ter consequências 

não intencionais que podem conduzí-los aos holofotes do público e à atenção da mídia por 
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motivos incorretos. O custo do insucesso do evento pode ser desastroso, transformando 

benefícios positivos em publicidade negativa, embaraço político e litígios exorbitantes. 

Van Lill (2010) aponta que o potencial dos megaeventos em contribuir substancialmente para o 

destino sede é raramente realizado. Segundo o autor, o problema está no fato de se enfatizar os 

ganhos de curto prazo ao contrário da proposta de megaeventos que consiste em ser parte de uma 

estratégia de longo prazo para o destino. 

A seguir, será apresentado o método de pesquisa utilizado no trabalho e em seguida, os resultados 

das análises e dos estudos de caso, com base neste modelo proposto por Allen et al (2008). 
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5 MÉTODO DE PESQUISA 

Como o tema central desta pesquisa é identificar os impactos de megaeventos esportivos no 

turismo do destino, seja na cidade ou no país, esta seção aborda quais os procedimentos 

metodológicos utilizados para atingir esse objetivo. O presente estudo foi desenvolvido com  base 

em uma pesquisa qualitativa de cunho exploratório em que se buscou compreender quais são as 

variáveis de medida de impacto positivo e negativo de um megaevento no turismo do destino. 

Para se identificar quais as variáveis de medida utilizadas pelos teóricos foi realizada uma revisão 

de literatura. Após esse levantamento, tomou-se como base o modelo proposto por Allen et al 

(2008), adaptado com base em Hall (1989), que a partir de algumas variáveis, apresenta os 

possíveis impactos positivos e negativos da realização de eventos. 

O método de pesquisa utilizado para a construção do modelo teve como base a análise de 

arquivos de dois eventos significativos, e a lógica do método do Estudo de Caso. A investigação 

do estudo de caso constitui-se de uma estratégia de pesquisa abrangente, incluindo tanto estudos 

de caso único quanto de casos múltiplos.  Os fundamentos lógicos para os estudos de caso único, 

normalmente, não se aplicam para os casos múltiplos. Dessa forma, a decisão de qual tipo de caso 

utilizar para a pesquisa deve considerar casos múltiplos como experimentos múltiplos, seguindo a 

lógica da replicação. Esta lógica deve prever resultados semelhantes dos casos pesquisados, ou 

produzir resultados contrastantes por razões previsíveis apresentadas pelo referencial teórico 

(YIN, 2001, 2009). 

O estudo de caso foi baseado nos dois eventos mais recentes de Copa do Mundo: Alemanha 

(2006) e África do Sul, (2010). Como já sinalizado, o estudo apresentou um enfoque 
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preponderantemente qualitativo e não quantitativo. Para investigar as questões apontadas no 

objetivo da pesquisa adotou-se a análise de conteúdo através da pesquisa de caráter descritivo.  

Yin (2003) ressalta que há três dimensões que devem ser consideradas na definição do método de 

pesquisa a ser utilizado: (1) o tipo de pergunta da pesquisa; (2) o grau de controle que o 

pesquisador tem sobre eventos comportamentais e; (3) se o foco da pesquisa será em eventos 

contemporâneos ou históricos. A partir destas dimensões, o autor faz uma comparação entre 

cinco métodos importantes em Ciências Sociais e sua aplicabilidade de acordo com o Quadro 3, a 

seguir: 

Quadro 3: Comparação entre os principais métodos de pesquisa em ciências sociais stratégia 

rma  

Fonte: Yin (2003) 

 

Importante ressaltar que relatórios de governo são documentos que muitas vezes tendem a 

mostrar mais os pontos positivos dos eventos e de alguma forma não mostram tanta ênfase ou até 

mesmo suprimem alguns impactos negativos. Para Swinnen (2008) os governos ou empresários 
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desportivos costumam contratar agências de consultoria para elaborar um relatório de impacto 

econômico (Johnson e Sack, 1996) e que independentemente do mega evento de esportes, tais 

relatórios de empresas de consultoria sempre reivindicam um impacto econômico positivo.  

 

5.1 CASO DA PESQUISA 

A pesquisa está pautada na temática de turismo, englobando a relação com eventos, esporte e 

megaeventos, com ênfase neste último, tendo como base disciplinas de gestão, marketing, 

metodologia e inovação, além de conhecimentos específicos do turismo e eventos. 

Para compor o referencial teórico de dados, foram avaliados artigos internacionais diversos, mas 

especificamente no que tange ao impacto dos eventos em turismo, optou-se por utilizar como 

enquadramento analítico o modelo de impacto proposto por Allen et al (2008), que consta na 

seção 4 desse estudo. O autor relaciona os impactos dos eventos a partir de 4 categorias. São elas: 

social e cultural; 

físico e ambiental; 

político; 

turístico e econômico.  

A partir dessa perspectiva, o autor considera os impactos positivos e negativos. Esse estudo 

contempla apenas a última categoria (turístico e econômico). Segundo o autor, os impactos 

positivos dos eventos estão relacionados à promoção do destino e incremento do turismo; 

aumento do tempo de permanência; maior lucratividade; aumento da renda de impostos; 
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oportunidade de negócios; atividade comercial; geração de empregos. E os impactos negativos 

estão relacionados à resistência da comunidade ao turismo; perda de autenticidade; danos à 

reputação; exploração; preços inflacionados; custos de oportunidade; má gestão financeira e 

perda financeira. 

A fim de tornar conceitos passiveis de observação empírica e mensuração, foram estabelecidas as 

categorias analíticas com suas respectivas definições constitutivas e operacionais. Conforme Gil 

apresenta (1994), a definição constitutiva corresponde à definição de um termo teoricamente, ou 

seja, são as definições conceituais encontradas na bibliografia. Todavia para Triviños (1987), as 

definições constitutivas nem sempre são suficientes para esclarecer como as variáveis serão 

operacionalizadas na pesquisa, ocasião em que se fazem necessárias as definições operacionais. 

Já para Kerlinger (1980, p.46), uma definição operacional significa atribuir significado “a um 

constructo ou variável especificando as atividades ou operações necessárias para medi-lo ou 

manipulá-lo”. Os impactos positivos estão relacionados a: 

 promoção do destino e incremento do turismo - ampliação da marca internacional da 

cidade; captação de mais e maiores eventos; 

 aumento do tempo de permanência – número de pernoites realizada pelo turista no 

destino, antes da realização do evento comparado ao número de pernoites que o 

turista passou a realizar com o evento; 

 maior lucratividade – saldo de receita menos despesa com o setor, investimento;  

 aumento da renda de impostos – impostos gerados pelas atividades turísticas e 

relacionadas ao evento; 
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 oportunidade de negócios – novos segmentos a serem desenvolvidos, atividades 

comerciais, entrada de recurso no destino sede; aumento das vendas locais; divisas; 

venda de negócios; criação de emprego; 

 atividade comercial – compra e venda de mercadoria e serviços; 

 geração de empregos – número de empregos formais relacionados a atividade 

turística e outras relacionadas de forma direta, indireta ou induzida pelo evento 

Copa, alívio da pobreza; 

Já os impactos negativos estão relacionados a:  

 resistência da comunidade ao turismo – quando não existe interesse em se 

desenvolver o turismo em determinada região; 

 perda de autenticidade – perda da legitimidade do local, interferência nos hábitos da 

população, alterando por exemplo, o artesanato, a musica significativamente de 

forma a perder a referencia; 

 danos à reputação – impacto negativo causado a imagem; 

 exploração – uso abusivo para determinado fim, especulação; 

 preços inflacionados – alta de preços com a chegada do evento. No pré-evento, 

identifica-se preços inflacionados principalmente na construção cível. Durante o 

evento, evidenciam-se altas tarifas nos hotéis e aluguéis de transporte. Após o 

evento, observam-se preços inflacionados nas áreas valorizadas por terem recebido 

investimentos e melhorias com as obras realizadas para o evento; 
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 custos de oportunidade – investimentos requeridos quando existentes exigem 

somente melhoria. Quando não existem, precisam ser construídos e nesse caso, o 

recurso é direcionado para os megaeventos e não para outras áreas que também 

carecem de investimentos, como por exemplo, transporte, saúde, educação; 

 má gestão financeira – uso dos recursos sem planejamento, prejudicando o resultado 

final do projeto; 

 perda financeira – recursos mal utilizados e que geram perda financeira, seja para 

empresas privadas ou públicas.  

 

5.2 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

A primeira questão é temporal, um evento ocorreu em 2006 e o outro em 2010, ou seja, em 

conjunturas econômicas diferentes. A outra questão está relacionada ao posicionamento 

geográfico, político, social e econômico. A Alemanha é um país desenvolvido que está localizado 

na Europa, sendo uma das economias mais fortes no mundo na atualidade, enquanto que a África 

do Sul é um país com todas as riquezas e dificuldades de um país em desenvolvimento, situado 

no continente africano, dentro de um contexto socioeconômico instável e que sofreu muito com a 

política do Apartheid até poucos anos atrás.  

Portanto, observa-se uma diferença expressiva no nível de renda e desenvolvimento entre a 

Alemanha e África do Sul. Assim, não se pode simplesmente transpor o impacto econômico da 

Copa do Mundo na Alemanha, África do Sul (Matheson e Baade 2004). Uma comparação de 

dados quantitativos poderia causar equívocos, visto que as metodologias dos estudos utilizados 
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nos países para avaliação de impacto não são padronizadas e cada um faz um tipo de cálculo 

diferente do outro, não sendo assim possível uma comparação de resultados. Nesse contexto, é 

importante ressaltar que esse estudo não teve como objetivo comparar os eventos e os países, pois 

se estaria incorrendo em um erro metodológico, dado que se tratam de realidades diferentes, em 

momentos e contextos socioeconômicos diversos. 

Outra limitação a ser destacada foi a falta de acesso a estudos e relatórios de avaliação e 

monitoramento produzidos pela FIFA e pelos governos, por se tratarem muitas vezes de 

documentos confidenciais. Um outro aspecto importante, é que muitos impactos de megaeventos 

são de longo prazo e ainda não aparecem  nos dados analisados da Alemanha e nem mesmo da 

África do Sul. Alguns impactos de longo prazo podem aparecer após 10 ou até mesmo 20 anos. 

Além disso, muitos estudos de impactos apresentam viés estritamente econômico, sem 

categorizar especificamente os impactos dos megaeventos em turismo. Como se pode observar, o 

próprio modelo proposto por Allen e seus colaboradores considera apenas se o impacto foi 

positivo ou negativo e não propõe escalas de avaliação.  

Como já observado, os eventos podem ser de proporções e âmbitos diferentes. Quando se trata de 

eventos internacionais, observa-se ainda a oportunidade do país ficar em evidência para um 

público específico de estrangeiros de diferentes partes do mundo. Como já relatado, o país e/ou a 

cidade sede pode ou não ser um diferencial. Em caso de imagem positiva, o destino até pode ser 

um atrativo adicional e um verdadeiro diferencial, mas no caso de imagem negativa, pode ser (e 

muitas vezes é) um obstáculo. Até mesmo no que se refere ao trabalho de captação, questões de 

segurança, localização do espaço para eventos, facilidade de acesso a transporte e de informações 

gerais podem afetar todo o processo.  
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6 APRESENTAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS 

Com base na literatura e nos dados da pesquisa, pode-se observar que os megaeventos geram 

diversos impactos no turismo do destino, sendo muitas vezes de difícil mensuração, em função da 

complexidade dos impactos. De forma geral, observa-se que os impactos: 

 ocorrem antes, durante e após o evento; 

 podem ser diretos, indiretos e intangíveis; 

 são de curto, médio e longo prazo; 

Além disso, a partir da análise dos dados, observa-se que os impactos dos megaeventos: 

 não apresentam uma metodologia padrão única para avaliação, dificultando as 

análises comparativas entre eventos e países; 

 não podem ser facilmente calculados, em função dos megaeventos do tipo Copa do 

Mundo serem únicos e ocorrerem num período de 4 em 4 anos, em países com 

estruturas e contexto social, político econômico completamente diferente; 

 os modelos de impacto em sua maioria são econômicos e não existem ainda análises 

gerais, que avaliem os possíveis impactos quantitativa e qualitativamente; 

 os estudos de impacto relacionados ao turismo são pontuais, apresentando impactos 

positivos e negativos, sem ainda englobar gradações, níveis e escalas de impacto. 

A seguir, serão apresentadas as análises dos casos expostos, com base na estrutura proposta em 

Allen et al. (2003). 
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6.1 ESTUDO DE CASO DA COPA DO MUNDO DA ALEMANHA (2006) 

6.1.1 Apresentação dos dados gerais  

A Alemanha é um país desenvolvido que desponta como uma das grandes economias no mundo 

hoje; incluído no G-10, o grupo que concentra as maiores economias mundiais. A Alemanha está 

situada no centro da Europa e próximo a importantes destinos emissores de turistas no mundo, 

tais como: Reino Unido, França, Itália, Espanha, que também apresentam de forma geral um 

interesse especifico pela modalidade esportiva futebol.  

O país oferece um sistema de transporte de ponta para seus residentes e alguns anos antes da 

Copa do Mundo já havia iniciado uma reestruturação do transporte ferroviário, aproximando 

geograficamente os destinos europeus e favorecendo de forma significativa para a mobilidade dos 

residentes e turistas dentro do país. A seguir é apresentado um quadro com o tempo de viagem de 

trem entre alguns dos principais destinos sede da Copa de 2006: 

   Quadro 5: Tempo de viagem de trem 

Cologne – Frankfurt 70 minutes 

Leipzig – Berlin 66 minutes 

Munich – Nuremberg 78 minutes 

Hanover – Berlin 96 minutes 

Hamburg – Berlin 93 minutes 

    Fonte: Relatório Alemanha 

Importante ressaltar ainda que o país conta com uma ampla rede de hubs e conexões aéreas, que 

opera empresas tradicionais de aviação e também de baixo custo. 
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No caso particular da Alemanha, o país tem uma longa história de sediar grandes eventos 

esportivos internacionais. Florek (2007) ressalta que o país sediou a Copa do Mundo de 1974, 

duas Olimpíadas (Berlim 1936, Munique 1972), de 1936, Jogos Olímpicos de Inverno, o 

Campeonato Europeu de Futebol em 1988 e em 1993 o Campeonato Mundial. Além disso, 

mesmo durante alguns meses de 2006, a Alemanha também sediou vários outros eventos de alto 

nível desportivo como a o Campeonato Mundial de Tênis e da Copa do Mundo de Hockey. A 

organização destes eventos teve grande apoio interno. Como Otto Schily, ex-ministro do Interior 

(Schily, 2005) afirmou: "Na Alemanha mais de 29 milhões de pessoas são membros de clubes 

esportivos. É por isso que a Alemanha faz uma excelente trabalho ao sediar campeonatos 

internacionais". 

Ao fazer essa afirmativa, o autor aponta a capacidade tácita que o país adquiriu em realização de 

eventos esportivos internacionais e mais do que isso, em megaeventos. Apesar de cada evento ser 

único e exigir uma estrutura específica (esportiva, segurança, requisitos de vistos, alimentação, 

hospedagem, transporte, entre outros), para as pessoas que participam do evento (sejam estes 

residentes, atletas, delegações, turistas ou visitantes), essas experiências ao longo do tempo 

somam  para o país e para os destinos sede avaliarem melhorias continuas e articularem melhor 

as necessidades básicas e especificas para se sediar um evento, que vão desde a capacitação de 

pessoal à investimentos de clubes, empresas  patrocinadoras e governo. 

A Copa do Mundo na Alemanha foi realizada de 09 de junho a 09 de julho de 2006 em 12 

cidades sede do país, são elas: 
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Tabela 9: Cidades sede da Copa da Alemanha 

Cidade Estádio Clube Capacidade 
Unidades 

habitacionais exigida 
pela FIFA 

Berlim (3,4 milhões de 
habitantes) 

Olympiastadion Hertha Berlin 76176 22.853 

Dortmund (587.830 
habitantes) 

Signal Iduna Park Borussia Dortmund 66981 20.094 

Frankfurt am Main 
(650.000 habitantes) 

Waldstadion Eintracht Frankfurt 48132 14.440 

Gelsenkirchen 
(269.975 habitantes) 

Veltins-Arena Schalke 04 53804 16.141 

Hamburgo (1.744.215 
Habitantes) 

AOL Arena Hamburger SV 51055 15.317 

Hannover (552.944 
habitantes) 

AWD-Arena Hannover 96 44652 13.396 

Kaiserslautern 
(100.000 habitantes) 

Fritz-Walter-Stadion FC Kaiserslautern 41170 12.351 

Köln (Colônia) 
(975.907 Habitantes) 

RheinEnergieStadion FC Köln 46120 13.836 

Leipzig (502.000 
habitantes) 

Zentralstadion FC Sachsen Leipzig 44199 13.260 

München Munique) 
(648.325  Habitantes) 

Allianz-Arena 
Bayern München / 
TSV 1860 München 

66016 19.805 

Nürnberg (Nuremberg) 
(500.132 habitantes) 

Frankenstadion FC Nürnberg 41926 12.578 

Stuttgart (591.550 
habitantes) 

Gottlieb-Daimler-
Stadion 

VfB Stuttgart 54267 16.280 

 

De acordo com Moreti (2009), as cidades sedes devem oferecer 30% da capacidade dos estádios 

em Unidades Habitacionais (UH´s) para a Copa do Mundo da FIFA. Isto significa dizer que a 

Alemanha deveria oferecer a quantidade exposta na tabela acima. De forma geral, as cidades 

alemãs não apresentaram dificuldade quanto a hospedagem. Mas de qualquer forma, foram 

utilizadas formas alternativas de hospedagem, tais como albergue, cama e café e motohome, 

Segundo relatório oficial da Alemanha, a Copa do Mundo de 2006 registrou: 

 64 partidas de futebol; 

  € 1,5 bilhões na construção e reforma de estádios; 
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  média de 50 mil lugares nos estádios, gerando 3,2 milhões de ingressos vendidos; 

  € 3 bilhões injetados na economia local; 

  300 emissoras de televisão fazendo a cobertura do evento; 

  213 países receberam imagens da Copa; 

  300 milhões de TVs e rádios ligados na Copa; 

  4,2 bilhões de pessoas acompanhando as transmissões; 

  500 milhões de espectadores – que, se somados, atingem 33 bilhões de espectadores 

durante os 64 jogos; 

  14 mil seguranças envolvidos; 

  900 mil pessoas reuniram-se para a semifinal entre Alemanha e Itália no Portão de 

Brandenburgo; 

  mais de 3,5 milhões de visitantes nos eventos ao vivo; 

  364 inaugurações e eventos em mais de 120 países; 

 

Dados oficiais
8
 indicam que, no ano anterior à Copa do Mundo (2005), o turista gastava em 

média € 174,10 por dia, enquanto que, no período da Copa, os gastos foram de € 400/dia. O 

faturamento hoteleiro, no mesmo período, foi de € 300 milhões. E, mesmo após os recordes do 

ano da Copa do Mundo que recebeu um total de 351 milhões de pernoites – o mais elevado desde 

a reunificação alemã –, de janeiro a julho de 2007 o número de pernoites aumentou 4% em 

relação ao primeiro semestre de 2006, alcançando 160 milhões. O número de hóspedes 

estrangeiros subiu de 2%, chegando a quase 24 milhões, e entre os turistas internos o acréscimo 

foi de 4% (136 milhões).  

                                                 
8
 http://www.eventos.turismo.gov.br/copa/turismo_copas/detalhe/2006_Alemanha.html?abas=5 , acesso em 20 de 

outubro de 2010. 
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Em pesquisa realizada com turistas, verificou-se que 43% estavam visitando o país pela primeira 

vez, sendo que apenas 4% dos que participaram do estudo viajaram desacompanhados. Dos 

entrevistados, 95,3% consideraram bom ou muito bom o período que vivenciaram na Alemanha, 

e 66% pretendem voltar com a família, já que a maioria dos visitantes (64%) foi à Copa com 

amigos, e o perfil é basicamente formado por grupos masculinos que já participaram de outras 

edições de campeonatos mundiais ou europeus. Dos visitantes, 73% foram exclusivamente para a 

Copa, e apenas 15% foram à Alemanha acompanhados do cônjuge ou outros membros da família.  

Quanto à pesquisa de satisfação do turista, 80,9% aprovaram a gastronomia local, e 76,5% 

elogiaram os programas básicos paralelos aos jogos. O quesito de maior aprovação dos turistas 

foi a segurança, com 93,7%, valendo destacar que a maior inovação na segurança foi a 

distribuição de cerca de 320 policiais uniformizados de 13 nações européias para cuidar da 

segurança de viajantes de seus respectivos países, principalmente em aeroportos e estações de 

trem. A situação no trânsito das cidades-sedes de jogos foi considerada boa por 86,2% dos 

turistas questionados, observando-se que foram investidos € 3,4 bilhões em infraestrutura 

ferroviária e rodoviária das cidades-sedes dos jogos. A porcentagem de viagens de transporte 

público para os estádios da Copa do Mundo foi de 57%: 6% dos torcedores deslocaram-se a pé, 

11% foram de carona, e 23% foram aos jogos de carro. 

No que diz respeito às receitas, o Comitê Organizador da Copa do Mundo gerou excedente de € 

101 milhões em receitas fiscais. O orçamento total da Comissão Organizadora da Copa do 

Mundo 2006 não incluía qualquer dinheiro do governo. Nenhum financiamento público foi para o 

financiamento da DFB (Deutscher Fussball Bund ou Federação Alemã de Futebol) pedido para 

sediar a Copa de 2006, nem Governo Federal para emissão de obrigações de indenização para a 

Copa do Mundo de 2006.  
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A Associação Alemã de Futebol (DFB) portanto, registrou um lucro de € 28.25 milhões.Em 

termos percentuais, os custos do comitê da FIFA foram principalmente com custos de 

organização (18%), estádios (14%),  pessoal (14%) e mídia (13%).  

Também foram planejadas campanhas de integração e com o objetivo de intensificar as 

campanhas de futebol feminino. As associações do estado federal tinham um valor a receber de 

cerca de € 20 milhões no total para fazer contribuições no esporte como um todo, na Alemanha.  

O Governo Federal implementou um conjunto diversificado de projetos e medidas que foram 

alocados para a Copa de 2006 sem ser realizado nos orçamentos dos diferentes ministérios. O 

transporte, por exemplo: Desde que a Alemanha foi nação anfitriã eleita em 2000, o Governo 

Federal investiu cerca de € 3,7 bilhões na modernização e projetos de expansão para a rodovia 

federal. Estes custos não foram orçados como gastos da Copa, mas de qualquer forma, beneficiou 

o evento.  

Não é possível dar um número confiável para o montante total investido em segurança para a 

Copa do Mundo2006, porque as despesas totais nesta área incluiu não apenas o dinheiro gasto 

pelo Governo Federal e as administrações federais do país, mas também o dinheiro gasto pela 

organização privada em seu programas e medidas de segurança. 

Os custos com segurança, disponibilização de instalações para formação profissional e 

treinamento de voluntários, transporte e acomodações para competidores e delegação, cerimônias 

de abertura e encerramento, seguro, marketing promocional, bilheteria e outros custos 

administrativos foram de € 430 milhões
9
. O lucro operacional da Alemanha foi de 30% sobre o 

                                                 
9
 http://www.eventos.turismo.gov.br/copa/turismo_copas/detalhe/2006_Alemanha.html?abas=5, acesso em 20 de 

outurbo de 2010. 

http://www.eventos.turismo.gov.br/copa/turismo_copas/detalhe/2006_Alemanha.html?abas=5
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valor investido, sendo que 30% deste valor destinam-se à FIFA. (Relatório oficial – Alemanha 

2006) 

Foram gerados 25 mil empregos duradouros na área de Turismo e, durante o torneio, mais de 50 

mil pessoas tiveram uma ocupação temporária no atendimento aos visitantes. 

A principal desafio do escritório oficial da Copa do Mundo 2006 juntamente com todos os 

ministérios envolvidos foi assegurar o cumprimento total das garantias do governo 

que incluía, por exemplo, o serviço de emissão de vistos, elaboração de leis trabalhistas, 

informações aduaneiras e tributárias especificas para o período do evento, segurança, entre 

outros. 

"Sem o apoio do governo simplesmente não é possível hospedar grandes eventos 

esportivos como a Copa do Mundo ou os Jogos Olímpicos. O Governo Federal desde 

que a Associação Alemã de Futebol (DFB), com amplo suporte e no momento da 

licitação para sediar o evento, emitiu garantias do governo para à FIFA ". (Relatório 

Final do Governo Federal - 2006 Copa do Mundo) 

 

Na Alemanha, cerca de 7 anos antes do evento foi emitido pelo Ministério do Trabalho 

Social e Ordem uma declaração de garantia de livre acesso à mercado de trabalho alemão para os 

funcionários da FIFA (inclusive árbitros e seus assistentes), jogadores e funcionários pagos das 

equipes participantes, representantes de oficiais FIFA parceiros, fornecedores oficiais e oficiais 

parceiros de licenciamento, os representantes de mídia, incluindo equipe técnica, bem como 

funcionários da FIFA parceiros de televisão e marketing. Foram também emitidas autorizações de 

residência sem ter que obter a aprovação por um governo ou agência de emprego. 

No âmbito do Mundial de 2006, a Comissão Organizadora realizou cerca de 170.000 

credenciamentos e autorizou a residência de pessoas a trabalho sem pertencer a UE. 
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6.1.2 Análise dos impactos positivos 

Ao avaliar os impactos do megaevento no turismo da Alemanha seguindo o modelo de Allen e 

seus colaboradores percebe-se que a Copa de 2006 foi um evento que trouxe diferentes benefícios 

turísticos e econômicos para o país. Dentre os impactos positivos mais significativos, destacam-

se a promoção do destino, a lucratividade e a geração de negócios. A seguir serão analisados cada 

um dos impactos seguindo o modelo proposto por Allen et al. (2008) 

No que se refere à promoção do destino e incremento do turismo, verifica-se que a Copa 2006 

apresentou um significativo incremento do turismo durante os jogos e até mesmo antes e após o 

evento.  Muito desse resultado está relacionado ao êxito do próprio evento e em especial, da 

campanha de marketing. Pesquisas de imagem  realizadas após a Copa confirmaram o êxito da 

campanha, já que 88% dos turistas que estiveram na Alemanha durante o evento recomendariam 

o país como destino de férias, e 79% dos turistas consideram que, depois da Copa, passaram ter 

uma relação melhor com a Alemanha
10

. 

O lema oficial da Copa do Mundo da Alemanha "A Time to make friends" foi uma estratégia 

bem sucedida para mostrar o país tanto nacional como internacionalmente como um destino 

aberto, tolerante, moderno e inovador. Na questão da imagem, o evento trouxe muitos benefícios 

para o país. Essa promoção foi positiva tanto para o turismo interno como para o turismo 

internacional, além de trabalhar a auto-estima da população em relação ao seu país.  

                                                 
10

 http://www.eventos.turismo.gov.br/copa/turismo_copas/detalhe/2006_Alemanha.html?abas=5 acesso em 20 de 

outubro de 2010. 

 

http://www.eventos.turismo.gov.br/copa/turismo_copas/detalhe/2006_Alemanha.html?abas=5
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No âmbito da promoção, observou-se que de fato o megaevento Copa do Mundo foi capaz de 

influenciar positivamente para a ampliação da marca internacional do país e favorecer para a 

captação de mais e maiores eventos, visto os dados apresentados no capítulo 5 do trabalho. Após 

o evento verificou-se um aumento de fluxo de turistas estrangeiros para visitar o país e inclusive, 

um maior turismo dentro mesmo do país. A exposição do país da Copa na mídia nacional e 

internacional cria oportunidade para divulgação de diferentes cidades, monumentos históricos, 

além de culinária, opções de turismo e lazer em diferentes municípios do país, sejam estes sede 

ou não deste megaevento.   

Já alguns anos antes do evento, houve um aumento na procura por alugueis de apartamentos e 

residência temporária para pessoas que buscavam oportunidades de trabalho no país. Aumentou 

também o número de turistas interessados em visitar e conhecer a Alemanha. Dada a infra-

estrutura das estradas observa-se que foram utilizadas formas alternativas de viagem como o uso 

de trailler ou Motohome, permitindo hospedagem e mobilidade para se comparecer aos diferentes 

locais de jogos.   

Após a Copa do Mundo verificou-se também um maior fluxo de turistas para o país, no entanto, é 

importante ressaltar que esse impacto de longo prazo é afetado por diversas variáveis ao longo 

dos anos, seja relacionado a questões sociais, políticas e econômicas dos países emissores, 

modismo, entre outras, cuja análise transcende o objeto deste estudo. Como já ressaltado na 

metodologia, alguns dos impactos são de longo prazo e não poderão ser avaliados ainda nesse 

momento. Um megaevento pode gerar impactos que somente serão identificados entre 10 e 15 

anos após o evento, e ainda assim de difícil mensuração. 
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Um outro aspecto que se torna interessante de se avaliar é que os jogos foram realizados em 12 

cidades sedes, considerando  a dimensão geográfica do país, o desenvolvido transporte aéreo, 

(ferroviário) e auto estradas, não estavam tão distantes umas das outras. O mesmo acontece com 

outros destinos em países europeus próximos, que oferecem transporte direto para as cidades sede 

dos jogos na Alemanha. Esse cenário é bem diferente ao se pensar em destinos com dimensões 

geográficas significativas, como o caso da África do Sul que sediou a Copa de 2010 e o Brasil, 

que sediará o evento em 2014. Além disso, a proximidade da Alemanha de importantes mercados 

emissores de turistas e também o alto poder aquisitivo do povo alemão em 2006 e na atualidade, 

se comparado com a situação econômica desses dois outros países citados, favoreceu para o 

impacto econômico positivo do evento. 

No entanto, alguns autores ainda afirmam que o beneficio econômico com receitas de turistas 

ainda deixou a desejar. Ritzer (apud Florek 2007) ressalta que na Copa do Mundo de 2006, a 

comissão organizadora da Alemanha ganhou um total de € 140 milhões do torneio, que é mais do 

que o previsto (DFB, 2007), mas os turistas só gastaram cerca de € 500 milhões na Alemanha, 

metade do que era esperado. Além disso, seus gastos tiveram foco sobre a cerveja, alimentos, sem 

efeitos significativos no varejo. Enquanto o emprego aumentou temporariamente durante o 

evento, o crescimento econômico adicional acabou por ser mínima. 

Verificou-se maior lucratividade no turismo, assim como em outros setores, dado os impactos 

diretos e indiretos gerados na cadeia produtiva. Como já ressaltado, antes do evento o principal 

segmento econômico beneficiado pelo evento é a construção civil. Nessa etapa se concentram os 

investimentos relacionados aos legados dos megaeventos, incluindo revitalização de áreas, 

construções de infra-estrutura geral e reformas. Da mesma forma, gerando empregos em massa 

nos diferentes setores. No caso da Alemanha, como já sinalizado, esses investimentos se 
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iniciaram mais de cinco anos antes do evento, favorecendo a população local. Apesar do país já 

apresentar maior parte da estrutura exigida pela FIFA, a Copa do Mundo favoreceu para 

modernização de estádios, estruturação do turismo, capacitação, entre outros. Esse quadro 

também foi positivo ao se avaliar a questão dos impostos, como já apresentado no texto. No 

entanto, o que se pode observar é que de fato, em megaeventos, os principais beneficiários são 

empresas de grande porte, principalmente as promotoras e patrocinadoras do evento. 

No entanto, Brenke e Wagner (2006) (apud Domingues et al. 2010) ressaltam  que ao analisarem 

os efeitos da Copa do Mundo em 2006 na Alemanha, constataram que as expectativas estavam 

sobrevalorizadas, de forma que os empregos adicionais eram somente temporários e os custos de 

infraestrutura e promoção da Copa-2006 foram significativos. Eles concluíram que os principais 

beneficiários dos eventos foram a FIFA (187 milhões de Euros) e a Associação Alemã de Futebol 

(DFB) (21 milhões de Euros).  

6.1.3 Análise dos Impactos Negativos 

Os impactos negativos que mais afetaram foram o preço inflacionado e de certa forma o custo de 

oportunidade do evento. No entanto, ainda assim esse último item não teve um impacto tão 

negativo dada a infraestrutura que a Alemanha como potencia econômica de pais desenvolvido já 

apresentava para a realização do evento. Muitos investimentos já haviam sido antecipados antes 

mesmo do evento, como foi o caso da infraestrutura das estradas, por exemplo. 

Os impactos negativos apresentados no modelo de Allen et al. (2003) foram de certa forma 

mitigados na Alemanha. De forma geral, a comunidade não apresentou resistência ao turismo 

nem a perda de autenticidade. Também, com base nas informações coletadas, não foi possível 
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identificar exploração e nem mesmo danos à reputação, uma vez que o evento foi bem sucedido e 

que não houve nenhum contratempo significativo que pudesse impactar negativamente o evento e 

por outro lado, o terrorismo e problemas relacionados à xenofobia foram questões que deixaram o 

governo em alerta e que foram tomadas ações de precauções de segurança para o evento. A 

Alemanha contratou policiais não só alemães, mas da União Européia, fazendo com que a 

segurança fosse vista como algo não apenas de responsabilidade do país sede, mas também, dos 

países de fronteira.  

Também não houve perda de autenticidade e legitimidade do local, nem mesmo interferência nos 

hábitos da população, ou no artesanato e na música significativamente de forma a perder a 

referência, uma vez que, como exposto no relatório, houve promoção e divulgação significativas 

de cultura e arte, não só alemã, mas também de outros países, uma vez que se trata de um evento 

global. Mas certamente, foram os destinos sede do evento e a Alemanha o foco de divulgação, 

inclusive na mídia internacional.  

Nos aspectos relativos à gestão financeira, não houve evidências de endividamento das cidades 

sede. Os investimentos foram feitos, muitos em parceria publico privada e a população ficou 

majoritariamente com o bônus dos investimentos realizados. De acordo com os relatórios, o 

evento foi pago com impostos e dinheiro reinvestido pelo próprio evento, em especial com o 

recurso arrecadado com as entradas nos jogos e patrocinadores do evento.  

De antemão, os operadores dos estádios receberam pagamentos de aluguel 

correspondente a 15 por cento da respectiva receita líquida da venda de bilhetes na base dos 

contratos de aluguel dos estádios, representando uma renda total de 33milhões de euros para 

aluguel de estádio. Os valores individuais pagos para cada local foram calculados com base no 
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número de jogos, a capacidade do estádio, bem como os preços dos bilhetes em função da 

respectiva fase do torneio. De acordo com o relatório oficial, a venda de bilhetes foi cerca de € 20 

milhões maior porque assumiu-se uma taxa de visitante do estádio de apenas 95 por cento em vez 

dos quase 100 por cento alcançado. 

No que tange ao aspecto econômico, observa-se que os preços foram inflacionados, como 

correntemente acontece em eventos de marca como esses. Os hotéis praticaram diárias acima da 

média e os destinos também apresentaram alta expressiva em alguns itens de serviços, tais como 

passagem aérea, bilhete de trem e alimentação. Esse é um impacto negativo corrente em cidades 

que sediam megaeventos como esses, mas é também explicado pelo fato da procura ser maior do 

que a oferta nesses períodos de alta temporada. Ou seja, em momentos como esses, prevalece a 

lei da procura e da oferta. 

Evidenciou-se baixo custo de oportunidade, dado que o país já apresentava uma infraestrutura 

geral e especifica nas cidades sedes e no país como um todo, englobando serviços de transporte 

estradas, hubs, hospedagem e estádios. O considerável investimento feito pela Alemanha nas 

ferrovias reduziu significativamente o tempo de viagem entre as diferentes cidades sedes, sendo 

esse um benefício que ficou para a população e que facilitou a sua mobilidade no período 

anterior, posterior e especialmente durante o evento. O tempo de viagem entre os destinos 

diminui com as melhorias e implementação de novas redes ferroviárias. 

Para Dias (2008) a Copa do Mundo da Alemanha (2006), da Fédération Internationale de 

Football Association – FIFA, que também se chamou “Copa do Mundo Verde”, marcou uma 

nova visão do evento, onde os organizadores demonstraram sua preocupação com as questões 

ambientais, tema esse trabalhado em outros megaeventos.  Para alcançar esses objetivos o Comitê 
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Organizador da Copa do Mundo de Futebol em conjunto com a Federação Alemã de Futebol – 

DFB, Ministério do Meio Ambiente e PNUMA desenvolveram a idéia do “Green Goal” ou “Gol 

Verde”, que resultou na criação de um grupo que tinha por objetivo minimizar os impactos 

ambientais que seriam causados pela competição. Esse grupo ficou responsável por estabelecer as 

ações norteadoras para a organização do evento e acompanhar a sua implementação. 

Apesar de tudo o que foi apontado até o momento, tanto no que se refere a impactos positivos 

como negativos, o estudo da Brenke e Wagner (2006) sobre os efeitos econômicos da Copa do 

Mundo 2006 na Alemanha chega a uma conclusão de que os efeitos econômicos foram menores, 

mas que houve um efeito positivo na sociedade por outros motivos.  

Por outro lado, como ressaltado por Barbosa (2003), os impactos dos eventos não podem ser 

vistos pela perspectiva unicamente econômica. Do ponto de vista do turismo, como resultado 

geral, observa-se que a Copa da Alemanha foi muito positiva para o país no curto e médio prazo. 

Pouco se pode afirmar ainda a respeito do longo prazo, mas apesar de ser necessário um tempo 

maior para se fazer esse tipo de análise, a tendência é de que a mesma seja positiva.  

Com o objetivo de se consolidar esta análise, foi elaborado um quadro dos impactos positivos e 

negativos gerados por cada um dos eventos.  Apesar de ser subjetivo, pela análise da autora, visa 

apresentar uma tentativa de consolidação ou até mesmo ilustração do nível do impacto turístico e 

econômico. Os pontos foram atribuídos a partir da leitura do referencial do estudo, considerando 

a seguinte legenda:  
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Legenda: Níveis de impacto 

Impacto positivo 

(++) Muito Alto  
Impacto muito positivo, 
sobremaneira relevante  

(+) Alto Impacto positivo 

(+-) Nem alto nem Baixo 
Nem positivo, nem 
negativo 

(-) Baixo Pouco positivo 

(--) Muito baixo Pouquíssimo positivo 

Impacto negativo 

(++) Muito Alto  Impacto muito negativo 

(+) Alto Impacto negativo 

(+-) Nem alto nem Baixo 
Nem positivo, nem 
negativo 

(-) Baixo Pouco negativo 

(--) Muito baixo Pouquíssimo negativo 

 

A partir dessa legenda, verifica-se que de forma geral, os autores apontam uma relevância e 

otimização nos impactos positivos das diferentes questões sugeridas por Allen et al. (2008). No 

que tange aos impactos negativos, verifica-se que a maior parte deles foi mitigada, com exceção 

dos preços que se mantiveram inflacionados, possivelmente influenciados pela lei da oferta e da 

demanda. 
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Quadro 3: Impactos da Copa do Mundo Alemanha 

Impactos

Impactos Positivos     - -  -  - +  +  ++
Promoção do destino e incremento do turismo x

Aumento do tempo de permanencia x

Maior lucratividade x

Aumento da renda de impostos x

Oportunidade de negocios x

Atividade comercial x

Geração de empregos x

Impactos Negativos

Resistência da comunidade ao turismo x

Perda de autenticidade x

Danos à reputação x

Exploração x

Preços inflacionados x

Custos de oportunidade x

Má gestão financeira x

Perda financeira x

Escala

Impactos Copa do Mundo Alemanha (2006)

Turístico e 

Econômico

 

Fonte: elaboração própria com base no modelo de autora com base em Allen e seus colaboradores 

6.2 ESTUDO DE CASO DA COPA DO MUNDO DA ÁFRICA DO SUL (2010) 

6.2.1 Apresentação dos dados gerais 

Como observado anteriormente, a África do Sul é um país emergente situado no continente 

afircano e que ainda hoje apresenta reflexos do regime do Apartheid, onde prevalecia a separação 

entre brancos e negros. Mesmo com o seu fim em 1994, o regime deixou sequelas em todo o seu 

povo e que ainda vigoram de certa forma até os dias atuais. A disparidade econômica entre a 

pequena classe rica e a maioria miserável ainda é visivelmente presente no país. Além disso, a 

maior parte dos países vizinhos, tais como Botswana, Namibia, Zimbabwe apresenta situação 

econômica e social de país em desenvolvimento, com carências nas necessidades primárias, tais 

como educação, moradia, transporte e saúde.    
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Neste cenário, além da exploração dos recursos minerais - uma das principais riquezas do país -  

o turismo tem sido trabalhado como uma alternativa para alavancar a economia da África do Sul, 

assim como de países vizinhos.  No entanto, a distância geográfica de importantes centros 

emissores de turistas, como Europa e EUA, ainda desfavorece o aceleramento do turismo no país.  

É fato que a África do Sul está distante a pelo menos 7 horas por via aérea de importantes 

destinos emissores de turistas no mundo e, daqueles que também apresentam de forma geral 

interesse especifico por futebol, tais como: Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Espanha. A 

oferta de vôos diretos para o país pode favorecer positivamente ao turismo, no entanto o custo 

com a passagem aérea também uma questão a qual os gestores de turismo devem estar atentos.  

O país conta com serviço público de transporte precário para seus residentes tendo sido 

necessários investimentos significativos em infra-estrutura básica. Segundo o relatório oficial, o 

orçamento
11

 para a Copa do Mundo de 2010 foi norteado por um protocolo de financiamento do 

Tesouro Nacional que priorizou o investimento em infraestrutura, logística, comunicação e 

segurança, itens necessários para garantir um legado duradouro com a realização da Copa do 

Mundo. Assim, o investimento de US$ 2,24 bilhões direto do governo fez parte de um programa 

de gastos muito maior entre 2006 e 2010. Durante esse período, o governo investiu mais de US$ 

57,14 bilhões na infraestrutura do país, com transporte ferroviário de mercadorias, produção de 

energia, comunicações, aeroportos e portos de entrada. (Relatório do governo, 2010) 

Este orçamento também contemplou a construção e a reforma de estádios, além de programas de 

esportes e recreação, artes e cultura, policiamento e serviços médicos de emergência. 

Financiamentos do governo nacional foram suplementados por contribuições dos governos 

                                                 
11

Site: www.sa2010.gov.za acessado em setembro de 2010. 

http://www.sa2010.gov.za/
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provinciais, locais e outros parceiros. Além disso, o investimento nos 10 estádios de classe 

mundial criou 66 mil postos de trabalho, gerando trabalho a chefes de família de baixa renda, 

contribuindo, assim, para redução da pobreza. 

O Sistema de Controle de Movimento registrou cerca de 1,4 milhão de estrangeiros que visitaram 

o país durante a Copa do Mundo de 2010, o que representou um aumento de, aproximadamente, 

25% quando comparado ao mesmo período de 2009 (Fonte: http://www.sa2010.gov.za). Para se 

ter uma idéia, em 2007 a África do Sul impulsionou o fluxo de turistas mais rapidamente do que a 

média internacional, e o turismo chegou a crescer 7,6% nos primeiros meses do ano de 2008. Em 

comparação com a marca de menos de 600 mil turistas estrangeiros em 1994, o crescimento 

registrado é realmente algo que a África do Sul pode celebrar. Ressalta-se que no ano de 2009, 

aproximadamente 10 milhões de turistas visitaram o país, sendo 37 mil oriundos do Brasil. 

Dados do Ministério do Turismo Sul-africano estimam que, com a vinda dos turistas 

internacionais, foram injetados na economia local cerca de 93 bilhões de rands (R$ 22,3 bilhões) 

Para a preparação de voluntários, incluindo a seleção, o treinamento, a homologação e a 

implantação, foram investidos 25 milhões de rands (R$ 6 milhões). O governo nacional investiu 

33 bilhões de rands (R$ 7,9 bilhões) em preparativos para a Copa do Mundo e o PIB anual teve 

aumento de 1%. (Fonte: http://www.sa2010.gov.za) 

A Copa do Mundo na África do Sul foi realizada de 09 de junho a 09 de julho de 2010, em nove 

cidades sede do país, sendo elas: 

 

 

http://www.sa2010.gov.za/
http://www.sa2010.gov.za/
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Tabela 5: Cidades sedes da Copa 

  Cidade Estádio Capacidade 

Unidades 
Habitacionais  
exigidas pela 

FIFA 

Cidade do Cabo Green Point Stadium  70000 21000 

Bloemfontein Free State Stadium 48000 14400 

Johanesburgo Soccer City  95000 28500 

  Ellis Park Stadium 60000 18000 

Durban Moses Mabhida Stadium 70000 21000 

Nelspruit  Mbombela Stadium 43000 12900 

Polokwane Peter Mokaba Stadium 46000 13800 

Port Elizabeth 
Nelson Mandela Bay 
Stadium 50000 15000 

Pretória Loftus Versfeld Stadium 52000 15600 

Rustenburgo Royal Bafokeng Stadium 42000 12600 

 

De acordo com Moreti (2009), as cidades sedes devem oferecer 30% da capacidade dos estádios 

em Unidades habitacionais (UH´s).  Significa dizer que a África do Sul deveria oferecer a 

quantidade exposta na tabela anterior. Como o número de unidades habitacionais não foi 

suficiente para atender a demanda, a FIFA considerou as acomodações “não hoteleiras”, como 

acomodações em parques nacionais, bed and breakfasts, lodges e casas de hóspedes durante a 

Copa de 2010. Assim, além dos 40 mil quartos oferecidos pelos conveniados à MATCH, o 

Departamento de Turismo da África do Sul designou verba para a classificação de acomodações 

em micro, pequenos e médios empreendimentos, de modo que o evento beneficiou toda a 

indústria do Turismo no país e possibilitou oportunidade para um número considerável de 

estabelecimentos de acomodação menores. (Fonte: http://www.sa2010.gov.za). 

Um outro ponto importante a ser sinalizado é que o evento da Copa do Mundo da Africa do Sul é 

o mais recente e, nesse contexto, muitos dos impactos somente poderão ser analisados no médio e 

longo prazo. Além disso, como já apontado, é importante sinalizar que os benefícios nem sempre 

http://www.suapesquisa.com/cidadesdomundo/cidade_do_cabo.htm
http://www.suapesquisa.com/paises/africa_do_sul/bloemfontein.htm
http://www.suapesquisa.com/cidadesdomundo/johanesburgo.htm
http://www.suapesquisa.com/cidadesdomundo/durban.htm
http://www.suapesquisa.com/paises/africa_do_sul/nelspruit.htm
http://www.suapesquisa.com/paises/africa_do_sul/polokwane.htm
http://www.suapesquisa.com/cidadesdomundo/port_elizabeth.htm
http://www.suapesquisa.com/cidadesdomundo/pretoria.htm
http://www.suapesquisa.com/paises/africa_do_sul/rustenburgo.htm
http://www.sa2010.gov.za/
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são tangíveis e muitos não podem ser expressos em termos financeiros, tais como o aumento da 

confiança e orgulho da população do país de acolhimento.  

6.2.2 Análise dos Impactos Positivos 

Ao avaliar os impactos do megaevento no turismo da África do Sul, seguindo o modelo de Allen 

et al. (2003), percebe-se que o evento apresentou alguns impactos positivos para o turismo do 

país. A análise a seguir apresenta uma avaliação, com base no referencial teórico, relatórios e 

documentos oficiais.  

Observou-se a ampliação da marca internacional do país, não só como destino exótico - já 

consolidado no mercado internacional, devido aos parques, reservas naturais -, mas também, 

como destino para realização de eventos e megaeventos.  

Em editorial, o principal jornal de oposição, Sunday Times, resumiu que as 

manifestações de patriotismo não encontraram precedentes na história sul-africana, 

quando pela primeira vez brancos e negros parecem ter partilhado um único ideal. “A 

África do Sul mudou”, ponderou a associação de imprensa sul-africana, “virou um 

lugar diferente, e não era preciso ser fã de futebol para perceber isso”. Embora cético 

quanto aos benefícios sociais do evento, também o arcebispo Desmond Tutu integrou 

o coro dos entusiastas: “Quem não se emocionou com a Copa do Mundo precisa 

visitar o psiquiatra. Mostramos ao mundo e a nós mesmos a nossa capacidade em 

todos os sentidos. Podemos superar desafios.” (Fonte: 

http://revistacult.uol.com.br/home/2010/09/bola-da-vez) 

 

Verificou-se também um aumento do tempo de permanência do turista no país e, por conseguinte, 

aumento da entrada de recursos na economia, impactando positivamente a lucratividade. No 

contexto do evento, identificou-se diferentes oportunidades de negócios antes, durante e após o 

evento, no entanto, muitas delas não foram desfrutadas por sulafricanos e sim, por empresas que 

vieram de fora do país, contratando mão de obra importada para importantes cargos e a criação de 
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emprego local ficou em muitos casos restrita a trabalhos temporários e pouco qualificados 

(Herzenberg, 2010). 

Jago (2010) aponta que um dos principais objetivos do planejamento para a Copa do Mundo 2010 

é divulgar as oportunidades oferecidas por este evento amplamente, de modo a incluir pequenas 

empresas turísticas e não apenas as grande porte que controlam e dominam a economia. No 

entanto, essa foi outra oportunidade pouco aproveitada. As micro e pequenas empresas tiveram 

dificuldades em desenvolver negócios relacionados ao megaevento.  

Um outro legado que justifica a realização de um megaevento é a geração de emprego. De acordo 

com Pillay e Bass (2008) esse legado pode não ser concretizado. Os autores afirmam que, ao 

contrário do que se esperava na Copa da África do Sul, os empregos gerados pela construção de 

estádios foram temporários e após o evento esportivo o desemprego urbano poderá subir. No 

entanto, esse impacto será avaliado no médio e longo prazo. 

No que diz respeito ao aumento da renda de impostos pelas atividades turísticas e relacionadas ao 

evento, verifica-se que os incentivos fiscais e o desvio de recursos públicos prejudicaram 

alcançar resultados positivos nesse item até o momento, embora esses dados sejam contraditórios 

(Herzenberg, 2010, Swinnen, 2008).  

Allen et al. (2008) salientam que os benefícios antecipados de eventos de grande porte para 

comerciantes e operadores de pequenos negócios parecem as vezes exagerados, com resultados 

esporádicos e irregulares. Essa realidade foi vista também na África do Sul e em diversos outros 

megaeventos que ocorreram recentemente. No caso da África do Sul, a questão ainda foi mais 

difícil, devido a não existência de uma associação que oriente pequenos e médios empresários. 
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Vale ressaltar que na África do Sul a concentração de renda é alta e a maioria da população vive 

abaixo da linha da pobreza, não permitindo o aumento significativo do consumo de serviços por 

parte de residentes locais, sendo este consumo restrito a classe mais rica e privilegiada, os seja, 

em especial aos descendentes brancos do Apartheid.  

Durante a Copa do Mundo 2010 na África do Sul, a Fundação Getulio Vargas, através de um 

contrato com o Ministério do Turismo, realizou uma pesquisa com turistas de diversas 

nacionalidades que participaram do evento. O resultado demonstra alguns dados interessantes e 

relevantes que serão abordados a seguir. A amostra total da pesquisa englobou 4835 turistas, que 

foram entrevistados nas nove cidades sedes da Copa. 

De acordo com a pesquisa, 82,8% dos turistas entrevistados eram do sexo masculino, com 

predomínio da faixa etária de 25 a 34 anos.  Dos entrevistados, 41,8% se hospedaram em hotéis 

de categoria 3 estrelas, 35,2% em hotéis de 1 a 2 estrelas. Apenas 16,8% se hospedaram em 

hotéis de categoria 4 estrelas e 4,9% em 5 estrelas. O fato de 77% dos entrevistados terem se 

hospedado em hotéis de categoria simples a mediana reflete de certa forma a busca por hotéis 

mais econômicos, que durante o evento já apresentam tarifas médias altas se comparados a outros 

períodos do ano. Importante ressaltar ainda que a pergunta relacionada ao tipo de hospedagem 

utilizada apresentou 30% de outras respostas, o que significa dizer que um percentual 

significativo ficou hospedado em outros tipos de acomodação, tais como albergue, cama e café, 

entre outros.  

Para 75% dos entrevistados, essa foi a primeira vez que viajaram para participar de uma Copa do 

Mundo, ou seja, apenas 25% já haviam estado em outro evento como esse anteriormente (em 

média, um ou dois eventos). Assim, verifica-se que participar de um evento como esse é algo 
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único e que em geral, as pessoas têm alta expectativa e pouca experiência sobre o funcionamento 

do evento. O nível de novidade é alto, antes e durante o evento. 

Ao se questionar o turista se essa foi a primeira vez que visitou a África do Sul, 87,1% afirmaram 

que sim. Apenas 12,9% haviam visitado o país anteriormente. Esses dados demonstram o fato de 

um evento ser gerador de demanda e de visitantes que não conheciam o país anteriormente. 

Ainda é importante ressaltar que 83,3% afirmam que aproveitaram a viagem para fazer turismo. 

Ao se realizar esse mesmo questionamento relativo ao evento na África do Sul, 81,8% afirmaram 

que o fato da Copa do Mundo ter sido realizado no país influenciou positivamente a sua decisão 

em participar do evento e 17,3% afirmaram não influenciar em nada, e 0,9% afirmaram 

influenciar negativamente na decisão. Esses dados reiteram mais uma vez como o país sede 

influencia na decisão de se participar ou não de determinado evento e como os turistas esticam a 

viagem para realizar turismo.  

 

6.2.3 Análise dos Impactos Negativos 

Os impactos negativos da Copa do Mundo que mais afetaram o destino, até o presente momento, 

foram: o preço inflacionado e o alto custo de oportunidade do evento, seguido de má gestão 

financeira.  

O preço inflacionado está diretamente associado a lei da oferta e da demanda. Em período de 

megaeventos é corrente ocorrer esse tipo de impacto, aumentando custo de transporte, moradia, 

alimentação, entre outros.  
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O alto custo de oportunidade está relacionado ao fato do país precisar investir muito dinheiro em 

construção de infraestrutura geral (estradas, portões de acesso, entre outros) e específica para o 

jogo (tais como estádios, hotéis, entre outros). O país conta com infraestrutura precária, não 

oferece transporte público e ainda tem significativos problemas econômicos e sociais inerentes ao 

contexto histórico. 

De acordo com Swinnen (2008), deve-se observar as diferenças no custo de capital e o custo do 

trabalho. Assim, pode-se afirmar que os custos de capital são tipicamente mais elevados nos 

países em desenvolvimento. O dinheiro gasto no evento é dinheiro não gasto em outras áreas, 

como o sistema de saúde. No entanto, os salários são mais baixos em países em desenvolvimento 

que podem reduzir os custos operacionais e de infra-estrutura. Os custos de oportunidade do 

trabalho também podem ser baixos nos países em desenvolvimento, devido ao grande 

desemprego.  

Quanto a gestão financeira, Herzenberg (2010) afirma que houve na África do Sul um problema 

de corrupção, desvio de verbas públicas e endividamento dos cofres públicos.  Segundo o autor, 

verificou-se corrupção na construção de estádios e estradas, gerando um custo ainda maior para a 

população.  

Quanto aos estádios, esses foram bem utilizados na Alemanha com um grande comparecimento 

na Bundesliga. Já na África do Sul é mais incerta a demanda para os estádios de futebol após a 

Copa do Mundo. Em geral, seria de esperar que a demanda por essas instalações fosse menor nos 

países em desenvolvimento, como o desporto é um bem de luxo, embora a África do Sul seja um 

país muito específico. Não parece forte demanda (e de alta renda) para outros esportes (rugby), 

enquanto que existe menor demanda (e de baixa renda) para o futebol. O grau de utilização dos 
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estádios para estas diferentes demandas certamente afeta os benefícios. Baixa utilização e altos 

custos de manutenção podem mesmo conduzir a um "legado" negativo da Copa do Mundo 

(Swinnen, 2008).  

No que diz respeito à perda de autenticidade e legitimidade do local, interferência nos hábitos da 

população, observa-se que por um lado houve divulgação da cultura sul africana, tais como 

música, arte, entre outros, em todo o mundo, em especial pela mídia internacional com 

apresentações de programas especiais sobre a África do Sul e também sobre as ricas paisagens e 

turismo. Por outro lado, observa-se que houve uma valorização da cultura local através das 

mídias nacionais e internacionais, mas houve também perda da legitimidade local em alguns 

pontos das cidades, onde houve interferências urbanas com a construção de estádios, entre outros.  

De acordo com a pesquisa, os conflitos entre os diferentes atores envolvidos direta e 

indiretamente com o evento estiveram a todo tempo presentes, antes, durante e após o evento. 

Segundo Herzenberg (2010), significativa parte dos investimentos é de origem pública, mesmo 

que haja investimentos da iniciativa privada. 

Verifica-se uma série de situações de conflito de interesse no contexto da Copa do 

Mundo 2010 ... diferentes atores que se encontram em posição de ser árbitro 

simultaneamente "jogadores sobre as decisões fundamentais do evento, como por 

exemplo, propostas ou localização estádios. ... O governo Sul-Africano comprometeu-se 

a investimentos de bilhões de rands em infraestrutura, logística, comunicações e 

segurança para garantir o sucesso da Copa do Mundo. As modalidades de financiamento 

para a Copa do Mundo é complexo e problemático por várias razões. Separar os custos 

dos governos nacionais dos outros (como a cidade anfitriã, os orçamentos dos governos 

locais e provinciais), é difícil. Além disso, é preciso distinguir entre o financiamento que 

está diretamente relacionado com o torneio e que teria ocorrido de qualquer forma, mas 

que foi acelerada para o evento. Além disso, aumentos de custos uma vez que o 

orçamento inicial e os orçamentos de 2006 fazem o acompanhamento dos orçamentos 

mais desafiador. (Herzenberg, 2010) 
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Além disso, como se pode observar, quando se trata de grandes projetos, a facilidade para a 

corrupção aumenta e a propensão ao custo das obras se tornarem ainda mais elevados é 

significativa.  

É necessário ter cautela no remate dos prós e contras da Copa na África. Pois não se trata 

de embarcar no entusiasmo míope e oficial do governo, na onda ufanista muito bem 

capitalizada pelo marketing da Fifa. Do ponto de vista econômico, a Copa foi viperina 

para os cofres públicos. Segundo a recente projeção oficial do governo, 33 bilhões de 

rands (7,8 bilhões de reais) foram gastos com os investimentos em estádios, aeroportos, 

estradas, transporte municipal, infraestrutura de comunicações, a um custo 11 vezes 

maior do que o orçamento inicial. A gravidade do ônus amplifica-se quando metade da 

população vive abaixo da linha de pobreza. Não faltaram também as obrigações 

impostas pelo “modelo de negócios Fifa”: interferência na política local, a exemplo da 

exigência de isenção de impostos e de construção de estádios colossais, nenhum repasse 

dos direitos de transmissão e das cotas de patrocínio, controle irrestrito inclusive sobre o 

uso comercial da palavra “futebol”..( http://revistacult.uol.com.br/home/2010/09/bola-

da-vez/) 

 

Houve programa de qualificação específica para o evento, no entanto, para muitos essa foi a 

primeira experiencia de emprego. O treinamento nao foi suficiente, pois os profissionais 

necessitam de experiência e tempo para absorver o conhecimento e a prática. Como Figueiredo 

(2010) aponta, o conhecimento tácito nao está em manuais e deve ser desenvolvido pelas pessoas, 

nas organizações. A demanda de serviços é grande e muitos não possuem experiência, afetando a 

qualidade do serviço ofertado. O idioma não foi tanto um problema, uma vez que muitos falam 

inglês.  

Com o objetivo de se consolidar esta análise, a exemplo do estudo de caso anterior, foi elaborado 

um quadro dos impactos positivos e negativos gerados por cada um dos eventos.  Apesar de ser 

subjetivo, pela análise da autora, visa apresentar uma tentativa de consolidação ou até mesmo 

ilustração do nível do impacto turístico e econômico. Os pontos foram atribuídos a partir da 

leitura do referencial do estudo, considerando a seguinte legenda:  
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Legenda 2: Níveis de impacto 

Impacto positivo 

(++) Muito Alto  
Impacto muito positivo, 
sobremaneira relevante  

(+) Alto Impacto positivo 

(+-) Nem alto nem Baixo 
Nem positivo, nem 
negativo 

(-) Baixo Pouco positivo 

(--) Muito baixo Pouquissimo positivo 

Impacto negativo 

(++) Muito Alto  Impacto muito negativo 

(+) Alto Impacto negativo 

(+-) Nem alto nem Baixo 
Nem positivo, nem 
negativo 

(-) Baixo Pouco negativo 

(--) Muito baixo Pouquissimo negativo 

A partir dessa legenda e desse quadro, verifica-se que de forma geral, os estudos e profissionais 

pesquisados apontam uma relevância e otimização nos impactos positivos das diferentes questões 

sugeridas por Allen e seus colaboradores. No que tange aos impactos negativos, verifica-se que a 

maior parte deles não foi mitigada, em especial o custo de oportunidade e a gestão financeira do 

evento. 

Quadro 4: Impactos da Copa da África do Sul, 2010  

Impactos

Impactos Positivos     - -  -  - +  +  ++
Promoção do destino e incremento do turismo x

Aumento do tempo de permanencia x

Maior lucratividade x

Aumento da renda de impostos x

Oportunidade de negocios x

Atividade comercial x

Geração de empregos x

Impactos Negativos

Resistência da comunidade ao turismo x

Perda de autenticidade x

Danos à reputação x

Exploração x

Preços inflacionados x

Custos de oportunidade x

Má gestão financeira x

Perda financeira x

Turístico e 

Econômico

Impactos Copa do Mundo Africa do Sul (2010)

Escala

 

Fonte: elaboração própria com base no modelo de autora com base em Allen e seus colaboradores 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Este trabalho procurou apresentar um referencial teórico de eventos, turismo de eventos e em 

especial de megaeventos esportivos a fim de analisar os impactos por eles gerados no turismo dos 

destinos sedes. É fato concreto que eventos como esses produzem efeitos ambientais, culturais, 

econômicos, políticos e sociais. O foco de análise se deteve aos os impactos de megaeventos no 

turismo do destino sede. O caso de estudo foi a Copa do Mundo de futebol, o segundo maior 

evento esportivo depois das Olimpíadas. Os estudos de caso tomaram como base a Copa do 

Mundo da África do Sul e da Alemanha, sendo estes os mais recentes em ordem cronológica.  

O turismo de eventos e também o esportivo são segmentos que têm despertado interesse de 

muitas pessoas em diversas partes do mundo e também nos destinos, por se tratar uma ferramenta 

estratégica para diminuir a sazonalidade, divulgar os atrativos do destino turístico, atrair pessoas 

com interesses diversos e investimentos para a cidade sede. Os megaeventos são considerados 

como estratégicos por muitos governos de cidades e países em todo o mundo, uma vez que são 

vistos como oportunidades para se gerar postos de trabalho, investimentos, melhorias na 

infraestrutura da cidade e promoção do destino em grande escala, favorecendo a diversos setores 

da economia, dentre eles o de turismo e o esporte, além da construção civil, serviços e indústrias 

diversas. 

Pelo que foi possível observar, os megaeventos trazem impactos negativos e positivos, sendo 

primordial uma gestão estratégica para que possam ser mitigados os impactos negativos e 

otimizados os impactos positivos, seja no curto, médio e/ou longo prazo. Do mesmo modo, 

devem ser considerados os interesses dos diferentes atores envolvidos, sejam estes da 
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organização do evento, moradores locais, empresários, atletas, delegações, turistas, organizações 

publicas e privadas. 

Além disso, observa-se também a necessidade de se realizar estudos mais abrangentes e 

detalhados dos impactos do megaeventos no turismo do destino sede, sendo possível apontar 

escalas de avaliação e não somente se determinada variável é positiva ou negativa, mas o quanto 

dentro de uma escala é o seu impacto. Essa é uma questão que se sugere aprofundar em estudos 

futuros, permitindo a criação de com índices ou escalas de impacto.  

No que tange ao setor de turismo e eventos, os destinos aptos e escolhidos para sediar eventos 

como esses, devem se preparar para atender as necessidades e se possível, superar as expectativas 

dos atores envolvidos (de nacionalidades, culturas e objetivos diferenciados). Muitos deles se 

tornam turistas, em um país que, na maior parte das vezes, não conhecem. No que diz respeito 

aos estrangeiros, as barreiras são muitas, que vão desde o entendimento do idioma à sensação de 

segurança e à oportunidade de trocar conhecimentos e vislumbrar novas conquistas e emoções em 

um país multicultural.  

De forma geral, observa-se que existe uma percepção muito favorável em se sediar o evento, seja 

do ponto de vista do poder público, empresas privadas, turistas e/ou residentes locais. No entanto, 

ao se questionar a comunidade científica internacional sobre as oportunidades e ameaças, 

observa-se que a academia já aponta estudos de megaeventos em que os efeitos foram mais 

negativos do que positivos, mesmo sendo de difícil mensuração.  

Empresários de turismo, ao serem questionados sobre os principais impactos de megaeventos, 

apresentam uma visão enviesada sobre os impactos, supervalorizando os impactos positivos e 

tendo apenas uma percepção a respeito da sua área de atuação e não dos diferentes segmentos de 
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turismo como um todo. O mesmo ocorre com os proponentes do evento, o setor público (nas 

diferentes instancias de governo, seja federal, estadual ou municipal), residentes e turistas. Ao 

longo do texto, foram explicitados esses questionamentos. 

Preuss (2008) alerta que a importância de se buscar a eficiência geral de um megaevento é se 

preocupar em “linkar” todas as partes que o constituem. “É também buscar a sinergia, já que a 

estratégia utilizada em um evento pode reduzir investimentos em outros. Sendo assim, o legado 

precisa ser bem planejado desde a fase inicial do megaevento, que, por si só, deixa também 

legado. Segundo o mesmo autor, parte desse desafio consiste em traduzir o discurso crescente dos  

dirigentes numa efetiva gestão socialmente responsável; esta, por sua vez, envolve todos os 

setores sociais (público, privado, corporativo e terceiro setor) de forma permanente e estruturada, 

transformando riscos em oportunidades, custos em investimentos, por meio de planejamento e 

governança flexíveis dirigidos pelos diversos níveis de governo envolvidos nos megaeventos 

(municipal, estadual e federal), buscando equilíbrio entre forças”. 

Nesse contexto, o entendimento mais concreto dos benefícios e riscos associados a um 

megaevento torna-se uma premissa para a realização do mesmo.  Com base no estudo pode-se 

verificar que o maior risco está relacionado ao endividamento do governo, quando o mesmo se 

torna o principal financiador do evento.  Quando se trata de megaeventos, muitas das obras e 

investimentos são de médio e longo prazo, estando sujeito ao risco da descontinuidade política 

com a mudança de governo.  Para tanto, transformar os diferentes atores envolvidos na 

organização do evento em stakeholders se constitui em um desafio para o sucesso do mesmo. 

A experiência da Alemanha e da África do Sul têm diversos aspectos a serem observados. A 

delimitação desse estudo ficou restrita a inter-relação entre megaeventos, esporte e turismo. Em 
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2014, a Copa do Mundo será realizada em 12 cidades-sedes no Brasil. E em 2016, a Olimpíada 

será no Rio de Janeiro. Com isso, apesar dos eventos serem diferentes e em realidades e 

contextos político, social e econômico também diferentes, identificar experiências anteriores de 

megaeventos pode contribuir para não se incorrer nos mesmos erros. Cada evento é único, dentro 

de um contexto econômico, político e sócio-ambiental e por mais que sejam lidos relatórios e 

manuais, o que realmente contará é o conhecimento tácito, que será adquirido ao longo da 

realização dos megaeventos.  

Pesquisa realizada pela Fundação Getulio Vargas (2010), em resultado de pesquisa, averiguou 

que o fato do Brasil sediar a próxima Copa do Mundo influencia positivamente na decisão do 

turista de viajar para participar do evento e assistir aos jogos no país (70,0% ). Apenas 28,1% dos 

entrevistados afirmaram não influenciar em nada e 2,0% disseram que esse fato influenciaria de 

forma negativa. 

Do ponto de vista do turismo, podem ser positivos os investimentos em hotéis, pesquisas, 

transporte, portões de entradas, políticas públicas, imagem do destino e muitos outros. No 

entanto, o risco de corrupção, endividamento dos municípios, produção de “elefantes brancos”, 

risco de exposição negativa da imagem, insegurança e criminalidade devem ser mitigados ao 

máximo. 

Diante desse quadro, essa dissertação procurou iniciar um estudo e uma investigação desses 

impactos dos megaeventos no turismo. Em virtude do supracitado, acredita-se que este possa ser 

um estudo que contribua para uma interação cada vez maior entre eventos e megaeventos de 

forma geral, esporte e turismo, somando informações a esta área que ainda carece de estudos 

mais aprofundados. 
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O evento do tipo Copa do Mundo promove diretamente a economia do esporte, em especial do 

futebol. Com isso, surgem oportunidades de negócios no segmento de eventos esportivos, sejam 

de pequeno ou médio porte.  Além disso, o marketing esportivo associado a grandes empresas e 

grandes marcas torna-se também um influente ator nesse segmento de mercado.     

No exterior, o Brasil é visto como um país de excelência em esporte de grupo, tais como futebol, 

e vôlei.  Diferentes países contratam jogadores brasileiros e diversas competições internacionais 

têm brasileiros em destaque. Isso agrega de certa forma a marca do Brasil para destinos de 

eventos esportivos, podendo favorecer para o aumento do turismo nesse segmento. Associações 

esportivas devem estar atentas a esse aspecto, para que juntamente com o governo desenvolva  

políticas públicas capazes de estimular esse segmento de mercado. 

Ainda a partir do estudo, pode-se concluir que realização de um megaevento como a Copa do 

Mundo é uma decisão significativamente política, impregnada de impactos positivos e negativos. 

Além disso, muitos dos estudos de impacto tendem a mostrar mais o lado positivo, quando se 

refere a uma contratação de consultoria ou relatório de governo e tende a ser mais critico, quando 

elaborado por professores, acadêmicos e especialistas do assunto. É importante ressaltar que são 

poucos os estudos de impacto de turismo, sendo a maioria de viés econômico.  

Por um lado observa-se crescente preocupação dos governos com a realização dos megaeventos, 

mas por outro lado, verifica-se que o Brasil ainda carece de políticas públicas mais concretas 

nessa área de atuação. Para tanto, sugere-se que sejam feitos estudos detalhados com enfoque 

econômico, político e social, para que se possam esclarecer dúvidas e curiosidades dos potenciais 

ganhos e prejuízos de iniciativas de megaeventos. 
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O estudo não teve como objetivo avaliar se seria interessante ou não sediar o evento Copa do 

Mundo, nem mesmo questionar se esse tipo de evento é interessante para um destino, uma vez 

que esses eventos constam no calendário de eventos esportivos mundial. Pretendeu-se com esse 

estudo identificar os possíveis impactos de megaeventos e alertar a sociedade para a importância 

de se desenvolver estudos mais detalhados, modelos de impacto que possam ser realizados antes, 

durante e após o evento, com instrumento capaz de avaliar e prever os riscos associados à 

iniciativa de se sediar um evento no país. 

Por fim, sugere-se que se trabalhe mais concretamente os impactos, não somente avaliando 

aspectos positivos e negativos, nem somente aspectos econômicos ou ambientais e sociais, mas 

sim, algo mais pontual, com escalas quantitativas que considere os impactos no curto, médio e 

longo prazo; no pré-evento, evento e pós evento; impactos diretos, indiretos e induzidos. E ainda, 

estudos que diferenciem os cenários para o turismo: caso o evento ocorra e caso o evento não 

ocorra. A partir dessa análise, será possível identificar o que um megaevento pode significar em 

termos de turismo para os destinos e suas diferentes realidades. E que estudos futuros extrapolem 

para questões políticas, ambientais e sociais.  
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ANEXO A  
 

Sport as an Avenue of Tourism Development: An analysis of the Positive and Negative 

Impacts of Sport Tourism 

 

Fonte: Higham, 1999 
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2007 
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2008 
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APÊNCIDE B 

Mind map: Ponto de chegada 

 

Fonte: Autora, 2010-04-22 
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Mind map: Ponto de chegada 

 

  Fonte: Autora, 2010-04-22 
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Mind map: Transporte, Hospedagem e serviços 

 

  Fonte: autora, 2010 
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Mind map: Estádios, destinos que podem ser visitados 

 

Fonte: autora, 2010 

Mind map: Ponto de saída, retorno para casa 

 

Fonte: autora, 2010 
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APÊNDICE C – 

 

Positivos Negativos

Investimentos em estudos e pesquisas Especulação imobiliária

Levantamento de dados sobre a cidade Desvio de recursos publicos

Levantamento de dados de hotelaria (numero de UH´s por cidade 

sede, situação dos meios de hospedagem)

Reforma nos portões de entrada do país e das cidade sedes

Endividamento do governo (municipal, estadual e principalmente 

federal)

Incentivo a regionalização do turismo Atrito entre diferentes atores e interesses

Programas de qualificação Altos gastos com obras de estádios 

Iniciativa de sinalização Entrada de investimentos e empresas estrangeiras

Aprimoramento da estrutura urbana (transporte, mobilidade interna)

Pouca utilização de knowhow e aproveitamento de pequenas e 

médias empresas

Marketing do destino

Preponderancia de negocios e oportunidades para empresas de 

grande porte

Levantamento de dados e estruturação da oferta hoteleira Favorecimento dos turistas em detrimento aos residentes locais

Melhoria da oferta hoteleira (linhas de financiamento, entrada de 

concorrentes) Falta de acesso aos estadios por residentes locais

Estímulo a organização de eventos esportivos de pequeno e grande 

porte porte Dificuldade em obtenção de tickets para os jogos

Estímulo a atividade esportiva

Jogadores e atletas vistos como fonte de renda para empresários, 

disputa desigual

Divulgação do Brasil no mundo do esporte e eventos Aumento do transito/ congestionamento durante o periodo do evento

Aumento da utilização dos estadios por mulheres, crianças Custos de manutenção do estadio após o evento

Aumento da autoestima da população local em sediar um evento 

global

Tecnologia sites de busca fazem com que estrangeiros usem esses 

serviços e não de agentes e operadoraes nacionais

Investimento em segurança, transporte publico, portões de acesso

Fifa fecha hoteis e tarifascom antecedencia, pela empresa Match, 

que além de tudo tem exclusividade na venda dos tickets, 

priorizando os seus negocios e não gerando trabalho para empresas 

locais

Investimento em tecnologia (novos aplicativos para celular, televisão, 

com vista nos torcedores e turistas) Fluxo de turistas durante o evento geralmente é super estimado

Entrada de novos hubs e conexoes para passageiros - transporte 

aereo

Utilização da marca do evento restrita aos patrocinadores oficiais do 

evento

Estimulo ao turismo entre cidades

Dentro dos estadios, atuação somente empresas de grande porte 

(Ex. Mc Donald)

Divulgação dos atrativos turisticos no Brasil e no exterior Aumento das obras, ruido, congestionamento

Estimulo ao empreendedorismo 

Contrução de hotéis que correm o risco de ficar subutilizado após o 

evento ou na baixa temporada, devido a sazonalidade do turismo

Investimento no produto turístico (melhorias, formatação, venda) – 

preço diferenciado para morador local...

Empresas que trabalham o turismo exportativo no Brasil correm 

risco no ano da Copa do Mundo, dado que muitos Brasileiros 

poderão ter interesse em não viajar para aproveitar o clima de festa 

que o evento traz para a cidade

Aumento dos negócios de material esportivo

Entrada de mão de obra de fora das cidades, ocasionando problema 

de migração por oportunidade

Programas de qualificação em linguas

Politicas pontuais para deixar a cidade bonita sem pensar no medio 

e longo prazo. Apenas uma vitrine falsa.

Treinamento de segurança e policia especial para atendimento a 

turista

Promessas de projetos não cumpridos em diferentes áreas, 

causando frustração e descrença na população local

 Formação de guias credenciados, aprimoramento do turismo 

receptivo (entrada de tecnologias). Aumento de uso de alcool, criminalidade durante o evento

Estimulo a ampliaçao do hub aéreo

Linhas de crédito especial para financiamento e reforma de hotéis

Estimulo ao turismo interno

Divulgação e estimulo a produção da cultura local, e mundial... 

musica, arte...

Programas de qualificação em linguas

Impactos dos megaeventos esportivos no turismo dos destinos sede

 

Fonte: Autora, 2010. 


