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Code-P1 

O Brasil recebe os grandes eventos esportivos em um 
contexto favorável 

Brasil como protagonista no cenário internacional 

COPA OLIMPÍADAS 

Diversidade 

Cultural 
Economia estável e  

retomada dos investimentos 

Democracia sólida 



2 

Code-P2 

Foco Estratégico: Grandes Eventos Esportivos 

 O Brasil é um país em desenvolvimento de dimensões 

continentais  

 

 A Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos e 

Paraolímpicos de 2016 constituem oportunidades históricas para 

fomentar, intensificar e acelerar o desenvolvimento nacional, 

regional e local 



3 

Code-P3 

Os grandes eventos como oportunidade para alavancar o 
desenvolvimento do país em variadas dimensões 

Infraestrutura e serviços 

essenciais 

Políticas públicas e direitos de 

cidadania 

Oportunidades de inovação e 

negócios 

1 

2 

3 
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Code-P4 CODE-4 
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Conteúdo do documento 

Copa do Mundo da FIFA 2014 

 

Olimpíadas 2016 
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Code-P5 

Estruturas do Governo Federal criadas para definição e 
coordenação das ações 

CGCOPA (Comitê Gestor)  

GECOPA (Grupo Executivo) 

ME – Ministério do Esporte 

•16 Ministérios e 9 

Secretarias Nacionais 

envolvidas na preparação da 

Copa do Mundo 2014 

•Modelo de Governança 

ativo há 4 anos 

•Reuniões semanais 

•Alto comprometimento de 

todas as áreas envolvidas 

ME CC 
MF 

AGU 

CGU 

GSI 

MCT 

MC 

MinC 

MD 
MDIC SEPPIR 

MMA 

MRE 

MS 

MTE 

MT 

SEP 

SDH 

MJ 

MTur 

MP 

Coordenador 

Ações do 

Governo 

Brasileiro 

SAC 

SECOM 

MCid 
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Code-P6 

Ciclos de Planejamento para a Copa 

Projetos de 

infraestrutura 

1º ciclo 

2º ciclo 

3º ciclo 

Projetos de 

infraestrutura de 

suporte e serviços 

Operação e ações 

específicas 

• Planejamento elaborado 

- Estádios 

- Mobilidade urbana  

- Aeroportos 

- Portos 

•Planejamento elaborado 

- Telecomunicações e TI 

- Turismo 

- Segurança 

- Promoção e 

Comunicação 

- Saúde 

- Energia  

- Cultura 

•Em andamento: 

− Áreas de trabalho para 

elaboração dos planos 

operacionais em 12 frentes de 

ação 

− Instalações complementares 

•Concluído: 

− Planos Operacionais da Copa 

das Confederações 
2009-2010 2011 – 2012 

C.Conf: 2012-2013 

C. Mundo: 2013-2014 
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Code-P7 CODE-7 
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Referência Set/13, Valor dos investimentos por tema 

e por fonte de recurso em R$ bilhões 

O plano de investimentos da Copa totaliza R$ 25,6 bilhões 

1º Ciclo de Planejamento 

2º Ciclo 

Políticas públicas existentes e potencializadas pela 
Copa (não associadas à Matriz de Responsabilidades) 

•Energia 

•Qualificação (Pronatec) 

+ 

•Hotelaria 

•Promoção 

12 

45 

30 

6 

93 

0,2 

Total 22,9 8,4 7,4 3,3 3,8 

Portos 0,6 

Aeroportos 6,3 2,7 3,6 

Mobilidade 

Urbana 
8,0 4,4 3,6 

Estádios 8,0 4,0 3,8 

Financiamento Federal Recursos Locais 

Recurso Federal Recursos Privados 

# projetos 

Total 2,7 0,2 

Instalações 

Complementare

s 

0,2 

Turismo (Infra) 0,2 

1,9 

Telecomunicações 

Segurança 

3º Ciclo 

Demais Ciclos de Planejamento 

0,4 

2,5 

Nota: Valores podem não coincidir devido ao arredondamento 
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Code-P8 CODE-8 
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Os 12 planos operacionais  

Segurança 

Área 2 

Transporte 

e mobilidade  

Aeroportos 

Acomodação e 

receptivo  

turístico 

Área 3 

Saúde 

Área 4 

Meio ambiente 

Cultura 

Comunicação 

Área 5 

Voluntariado 

Área 6 

Área 1 

Energia 

Coleta  e controle 

de ingressos 

Telecomuni-

cações 
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Code-P9 CODE-9 

9 

Conteúdo do documento 

Copa do Mundo da FIFA 2014 

 

Olimpíadas 2016 
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Code-P10 

Instâncias de Coordenação das Ações dos Poderes 

Públicos 

•APO =  Consórcio que articula e representa os três níveis de 

Governo 

•CGOLIMPÍADAS/GEOLIMPÍADAS = Coordena as ações do 

Governo Federal 

•CASA CIVIL/ EGP = Coordena as ações do Governo Estadual do 

RJ 

•EMPRESA OLÍMPICA MUNICIPAL = Coordena as ações da 

Prefeitura do Rio 
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Code-P11 

 

Principais Legados 

Turismo 

Geração de 

empregos 

Consumo 

Tributos 

Infraestrutura 

e Serviços 

• Aceleração de investimentos – Jogos 

como catalisador de investimentos e 

estimulo à economia 

• Incremento no número de turistas 

internos e externos que virão para 

participar do evento 

• Novos empregos gerados por meio 

das obras de infraestrutura e o 

aquecimento do setor de turismo 

• Estimulo ao consumo das famílias, 

resultado direto de novos postos de 

trabalho criados 

• Retorno direto aos governo por meio 

da ampliação de arrecadação 

Legado 

Esportivo 

• Legado físico das instalações esportivas, dos voluntários 

treinados para os Jogos, aumento de investimentos 

federais no esporte, formação de oficiais técnicos a nível 

nacional e bolsas para os atletas 

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://xcrap.acores.net/images/noticias/2_115_34069_turistas.jpg&imgrefurl=http://xcrap.acores.net/noticias/view-34069.html&usg=__-Pqq38x47WXo5Rl3tW5IhPHAYFk=&h=262&w=400&sz=27&hl=pt-BR&start=18&um=1&tbnid=qpOZFJr4a3XDCM:&tbnh=81&tbnw=124&prev=/images?q=turistas&hl=pt-BR&rlz=1T4SKPB_pt-BRMX316MX316&sa=G&um=1
http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.badaueonline.com.br/dados/imagens/carteira(1).jpg&imgrefurl=http://www.tribunadaconquista.com.br/v1/tag/geracao-de-empregos/&usg=__5GssQpG5FteeHgNXxuu5Ns0-DLM=&h=375&w=350&sz=16&hl=pt-BR&start=3&sig2=-7Oi0W3DBMIDYwSF8Pk8Xg&um=1&tbnid=Uv5AijGfqI-KZM:&tbnh=122&tbnw=114&prev=/images?q=gera%C3%A7%C3%A3o+de+empregos&hl=pt-BR&um=1&ei=-CBgS938FpGwtgfx9c3ZDQ
http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://jornale.com.br/mirian/wp-content/uploads/2009/02/consumo.gif&imgrefurl=http://jornale.com.br/mirian/?p=3402&usg=__S1w-MhZu9EfFHhn1SA7w75M95Hc=&h=311&w=309&sz=8&hl=pt-BR&start=3&sig2=v5AYuU1kK-Myeac6yZ0f2Q&um=1&tbnid=07EzH7exno_IkM:&tbnh=117&tbnw=116&prev=/images?q=consumo&hl=pt-BR&sa=G&um=1&ei=WCFgS7-VGMiXtgfykP3YDQ
http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://jomar.pro.br/blog/douglas/files/2009/10/restituicao-de-imposto-de-renda1.jpg&imgrefurl=http://jomar.pro.br/blog/douglas/2009/10/02/receita-disponibiliza-orientacao-para-restituir-ir-sobre-abono-de-ferias/&usg=__17me8GQmAbl7pNqCMgmU3xc7Qmc=&h=285&w=285&sz=17&hl=pt-BR&start=2&sig2=3TjqIjLo9jj0U54ZedMMeA&um=1&tbnid=96vPr_8ETB6KHM:&tbnh=115&tbnw=115&prev=/images?q=imposto+federal&hl=pt-BR&um=1&ei=ECRgS-vqOoWVtgfF2vjYDQ
http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://img241.imageshack.us/img241/2629/congonhas1b0da8zw7.jpg&imgrefurl=http://portalnoticiasbrasil.blogspot.com/2008/12/infraero-registra-237-de-atrasos-nos.html&usg=__1qaZ_ekyJnDWq0qLJ49rlgMWwd8=&h=372&w=700&sz=75&hl=pt-BR&start=52&um=1&tbnid=fGtLMDfgRTVEjM:&tbnh=74&tbnw=140&prev=/images?q=aeroportos&ndsp=20&hl=pt-BR&rlz=1T4SKPB_pt-BRMX316MX316&sa=N&start=40&um=1
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Code-P12 

      Econômico        Social       Ambiental       Político e Gestão 

• Aprimoramento das  

ferramentas de 

planejamento e gestão  

 

• Maior coordenação 

entre entes do governo 

(federal, estaduais e 

municipais) 

 

• Fortalecimento da 

cultura da 

transparência 

 

• Reforço de atributos à 

imagem internacional 

do país: solidez, 

diversidade e 

modernidade 
 

• Brasil como potência 

econômica, atraindo mais 

investimentos 

 

• Desenvolvimento e 

melhoria de negócios 

adjacentes ao evento 

 

• Descentralização 

econômica e 

desenvolvimento de  

regiões do país 

 

• Maior participação das 

micro e pequenas 

empresas 

 

• Desenvolvimento da 

engenharia nacional 
 

 

• Melhoria da qualidade de 

vida (infra e serviços: 

transporte, aeroportos, 

portos, segurança, energia, 

telecom, saúde etc) 

 

• Revitalização de regiões 

com déficit em 

investimentos 

 

• Promoção e 

desenvolvimento de 

regiões turísticas 

 

• Maior oportunidade para a 

população no mercado de 

trabalho 

 

• Fortalecimento dos 

sentimentos de orgulho, 

união e identidade nacional 

1 2 3 4 

a 

b 

c 

b 

c 

a 

d 

• Implementação e 

divulgação de tecnologias 

sustentáveis (reúso da 

água, cobertura com 

placas solares, uso de 

biocombustível) 

 

• Valorização, promoção e 

proteção da biodiversidade 

 

• Conscientização para a 

utilização de tecnologias 

sustentáveis 

 

• Imagem de um país 

sustentável, líder em 

questões ambientais 
 

 

a 

b 

c 

a 

b 

d 

c 

d 

d 

e 

e 

Legados para o país 
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Code-P13 

Principais legados intangíveis 

Novo modelo de governança integrada dos três níveis do governo brasileiro e 

de seus parceiros da sociedade civil para implementar os planos, políticas e 

iniciativas 

Aumento da auto-estima do povo brasileiro, através do reforço da identidade 

nacional 

Consolidação da imagem do Brasil como um país moderno e diversificado, com 

ricas expressões culturais e alta capacidade organizacional 
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Code-P14 

OBRIGADO 


